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Kommunstyrelsen 

  

 
Tid: 2022-01-17 kl. 14:00 
Plats: Digitalt Zoom 

Ledamöter i Kommunstyrelsen kallas till detta sammanträde. 
Övriga får kallelsen för kännedom 
Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel. 

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1 Val av protokolljusterare 
Dnr  

  

2 Fastställande av dagens föredragningslista 
Dnr  

  

3 Träff med kommunrevisionen 
Dnr  

  

4 Information om planlagd industrimark 
Dnr  

14:45 
Peter Pettersson 
Pia Proper 

 

5 Ekonomisk uppföljning för kommunkocernen efter 
oktober 2021 
Dnr KS/2021:102, KS/2021:59 

15:15 
Maria Söderquist 

 

6 Konvertering av lån för Forskningen i Säffle AB 
Dnr KS/2021:278 

  

7 Konvertering av lån för Säffle Kedjan 2 AB 
Dnr KS/2021:279 

  

8 Konvertering av lån för Säffle Kommunikation AB 
Dnr KS/2021:277 

  

9 Remiss Värmlands forsknings- och 
innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 
2022-2028 
Dnr KS/2021:284 

  

10 Riktlinjer för dokument - och ärendehantering 
Dnr KS/2021:283 
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11 Biblioteksplan 2022-2025 
Dnr KS/2021:276 

  

12 Samverkan mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden gällande arbete med barn och 
deras familjer 
Dnr KS/2021:280 

  

13 Plan för god psykisk hälsa 2021-2024 
Dnr KS/2021:282 

  

14 Svar på motion om industrimuseum 
Dnr KS/2021:126 

  

15 Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 17 januari 
2022 
Dnr  

  

 
 

 
Dag Rogne 
Ordförande 

Anneva Karlsson 
Sekreterare 



 
SÄFFLE KOMMUN 
Revisorerna 

 

2021-06-15 
 
 
Till: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och byggnämnden,  
Socialnämnden, Kulturnämnden samt Teknik- och fritidsnämnden 

Revisorernas grundläggande granskning år 2021 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga an-
svarsprövningen, vilken regleras i kommunallagen och i god revisionssed. Kommunal-
lagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årligen. Med all 
verksamhet avses, enligt god revisionssed, en granskning av den styrning som nämn-
der och förvaltningar utövar för att fullgöra de uppgifter och nå de mål som kommun-
fullmäktige beslutat om.  

Grundläggande granskning innebär att revisorerna följer verksamheten under revis-
ionsåret genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ären-
den och beslut. Revisorerna bör också ha dialog med styrelse och nämnder om mål, 
uppdrag och ansvar, styrning och resultat och kan också göra verksamhetsbesök.  

I årets grundläggande granskning ämnar kommunens revisorer träffa presidium och 
förvaltningschef i kommunstyrelsen, teknik- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och bygg- och miljönämnden för att diskutera områdena ovan. 
Med anledning av detta önskar vi i förväg ta del av: 

• verksamhetsplaner 
• verksamhetsmål 
• riskanalyser 
• planer för intern kontroll och senaste uppföljningen som gjorts 
• senaste ekonomiska uppföljningen med åtgärder vid eventuell avvikelse mot budget 
Om dokumenten lämnats till revisorerna på annat sätt, behöver inte särskilt utskick gö-
ras. 
 

Förslag på datum för träffar:  

Möte med KNs presidium samt förv chef den 7 september kl 15.30-16.30 

Möte med MBNs presidium och förv chef den 14 september kl 13.30-14.30 

Möte med TFNs presidium samt förv chef den 21 september kl 14.00 i Åmål 
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Säffle kommun 
Årlig grundläggande granskning år 2020 

2021-06-15 
 

Möte med SNs presidium samt förv chef den 19 oktober kl 11.00-12.00 

Möte med BUNs presidium samt förv chef den 10 november kl 14.00-15.00 

Möte med KS den 13 december kl 11.00-12.00 

 
Se bilaga 1 för de frågeställningar revisorerna förväntas få svar på under mötet med 
nämnder och styrelse. 
 
Efterfrågade dokument översändes senast en månad innan mötet med respektive 
nämnd ska äga rum. 

Bekräftelse på föreslaget datum samt eventuella frågor med anledning av ovanstående 
skickas till; Annelie Svensson, KPMG, på nedanstående e-postadress senast 12 au-
gusti. 

e-post: annelie.svensson@kpmg.se 

Mobil: 070-671 44 70 

 

Enligt uppdrag 

 
Annelie Svensson, konsult  
 

mailto:annelie.svensson@kpmg.se
mailto:annelie.svensson@kpmg.se
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Grundläggande granskning 2021 
 
Säffle kommun  

 
 
Information 
 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi 
och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. 
Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför 
revisorernas träffar med nämnder och styrelse. 
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MODELL FÖR GENOMFÖRANDE ÅR 2 OCH 3 

 

Fördjupningsfrågor ekonomistyrning och uppföljning 

 

• Anser ni att nämndens budget varit anpassad till de mål, krav och direktiv som finns för verksamheten? 

• Upplever ni att avvikelser i ekonomin redovisas och förklaras på ett tydligt sätt? 

• Anser ni att nämnden fattat tillräckliga beslut för att åstadkomma en ekonomi i balans? 

• Anser ni att ni får tillförlitlig information och underlag om den ekonomiska utvecklingen i verksamheten 

• Är ni nöjda med hur förvaltningen verkställer de förslag till besparingar och eller effektiviseringar som beslutats. 

• Anser ni att nämnden och förvaltningen ställer tillräckliga krav på återrapporteringar från de enheter som har 
utmaningar med att få en ekonomi i balans? 

• Anser ni att ni har tillräckliga underlag om hur er nämnds kostnadsläge är jämfört med andra kommuners 
kostnadsläge? 
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Fördjupningsfrågor verksamhetsstyrning och uppföljning 

 

• Upplever ni att kommunens målstyrningsmodell är tydlig och vad som krävs av er nämnd i målstyrningsarbetet? 

• Upplever ni att nämndens mål är relevanta/rimliga? 

• Känner du som politiker delaktighet i framtagandet av mål för nämndens verksamhet? 

• Anser ni att nämnden beslutar om åtgärder inom ett specifikt område för att höja måluppfyllelsen om det 
redovisas avvikelser kring ett mål? 

• Anser du att det går att följa kvalitetsutveckling/resultat över tid för era viktigaste mål/inriktningar? 

• Upplever du att nämnden jämför sig med andra nämnder och/eller kommuner vid målformulering och ambitioner? 

• Tycker ni att redovisningen av er måluppfyllelse är enkel och lätt att tillgodogöra sig? 

 

 

Fördjupning intern kontroll 

 

• Upplever du att du har fått information och/eller utbildning kring intern kontroll som gör att du förstår syftet med 
intern kontroll? 

• Upplever du att du som enskild ledamot har en delaktighet i genomförandet av riskanalysen? 
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• Har du som nämndledamot möjlighet att tillföra förslag på uppföljande kontroller i den årliga interna 
kontrollplanen? 

• Får ni som nämnd en tillräckligt tydlig återrapportering av resultatet av genomförda uppföljande kontroller? 

• Upplever ni att det fattas beslut om förbättringar utifrån de rapporter som ges kring resultatet av genomförda 
interna kontroller? 

• Upplever du att förvaltningen ger er nämndsledamöter god information om risker i olika verksamheter, system 
och processer? 

 

 

Fördjupningsfrågor om utmaningar och risker 

 

• Vilka är nämndens/styrelsens största utmaningar på kort sikt? 

• Vilka är nämndens/styrelsens största utmaningar på lång sikt? 

• Hur har nämnden kommit fram till det, har nämnden genomfört en riskanalys? 

 

 

Övrigt? 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 150 Dnr KS/2021:102, KS/2021:59 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter oktober 
2021 
Ärendebeskrivning 
Efter oktober prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 21 Mnkr vid årets 
utgång, vilket innebär ett faktiskt resultat på 36 Mnkr. Den allra största delen av 
den positiva  budgetavvikelsen beror på ökat marknadsvärde på kommunens 
placerade medel samt ökade skatteintäkter jämfört med budget då befolkningsnetto 
visar mer positiva siffror i år jämfört med tidigare. Samtidigt kämpar fortfarande en 
del verksamheter med att få en budget i balans, vilket kan ses på Socialnämnden 
som prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut på Socialnämnden som 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut på 36,5 Mnkr. 
För Säkom beräknas en positiv budgetavvikelse om 2 Mnkr vid årets utgång, för 
Forskningen är motsvarande siffra 800 tkr, de övriga kommunala bolagen beräknar 
ingen budgetavvikelse vid årets slut efter oktober, vilket innebär ett resultat på 5,5 
Mnkr för bolagen och 41,5 Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen. 
Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 78 
Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 2020 innebar en ökning av 
investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra investeringsmedel 
tillförts Teknik och fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 Mnkr, för att bygga ut 
gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2021 landar 
således på 116 Mnkr. Efter oktober är 55 Mnkr av den totala budgeten förbrukad 
och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 35 Mnkr. 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning efter oktober 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter oktober månad 2021 
godkänns. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta den särskilda rapporteringen kring 
ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i balans till kommunstyrelsen i 
samband med uppföljningen efter december månad som sker vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2022.   
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Maria Söderquist, 0533-68 15 79 
maria.soderquist@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomiska uppföljningar för kommunkoncernen 2021 
Sammanfattning 
Efter oktober prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 21 Mnkr vid 
årets utgång, vilket innebär ett faktiskt resultat på 36 Mnkr. Den allra största 
delen av den positiva  budgetavvikelsen beror på ökat marknadsvärde på 
kommunens placerade medel samt ökade skatteintäkter jämfört med budget 
då befolkningsnetto visar mer positiva siffror i år jämfört med tidigare. 
Samtidigt kämpar fortfarande en del verksamheter med att få en budget i 
balans, vilket kan ses på Socialnämnden som prognostiserar en negativ 
budgetavvikelse vid årets slut på Socialnämnden som prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse vid årets slut på 36,5 Mnkr.   
 
För Säkom beräknas en positiv budgetavvikelse om 2 Mnkr vid årets utgång, 
för Forskningen är motsvarande siffra 800 tkr, de övriga kommunala bolagen 
beräknar ingen budgetavvikelse vid årets slut efter oktober, vilket innebär ett 
resultat på 5,5 Mnkr för bolagen och 41,5 Mnkr för Säffle kommun inklusive 
bolagen. 
 
Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 
78 Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 2020 innebar en 
ökning av investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra 
investeringsmedel tillförts Teknik och fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 
Mnkr, för att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda 
investeringsbudgeten för 2021 landar således på 116 Mnkr. Efter oktober är 
55 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid 
årets slut kommer finnas kvar 35 Mnkr. 

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).  
 
Avvikelserapportering av aktiviteter för ökad måluppfyllelse görs i april. 
Verksamhetsmålen följs upp i delårsrapport och årsredovisning.  
 
Här redovisas uppföljning och prognos efter oktober månad 2021.   
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning efter oktober 2021. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun har ett budgeterat resultat om 15 Mnkr för 2021. Resultatet 
till och med oktober är 81 Mnkr. Intäkterna har ett utfall om 383 Mnkr, 
vilket är 8 Mnkr mer än budget för perioden. Kostnaderna har ett utfall om  
1 203 Mnkr, vilket är 10 Mnkr lägre än budgeterat för perioden. De 
finansiella posterna, inklusive skatter, har ett utfall om 55 Mnkr, vilket är 60 
Mnkr bättre än budget för årets första tio månader. 
 
Efter oktober 2021 är prognosen för helåret ett resultat för Säffle kommun på     
36 Mnkr vid årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr 
innebär prognosen en positiv avvikelse mot budget med 21 Mnkr. I 
huvudsak förklaras det positiva resultatet av ökat marknadsvärde på 
kommunens placerade medel samt ökade skatteintäkter jämfört med budget 
då befolkningsnetto visar mer positiva siffror i år jämfört med tidigare. 
Samtidigt kämpar fortfarande en del verksamheter med att få en budget i 
balans, vilket kan ses på Socialnämnden som prognostiserar en negativ 
budgetavvikelse vid årets slut på Socialnämnden som prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse vid årets slut på 36,5 Mnkr. 
 
  

Resultat Jan – 
Okt 2021 

 
Avvikelse 
prognos 
helår 

Finansförvaltningen 65 54 

Kommunfullmäktige 0 0 

Kommunstyrelsen -2   0 

Barn- o utbildningsnämnden 21 2 

Miljö- o byggnadsnämnden 1   0 

Socialnämnden             -19 -37 

Kulturnämnden  5   0 

Överförmyndarnämnden             -1 -1 

Teknik- o fritidsnämnden 11 3 

Resultat (efter avrundning)  80 21 

 
I uppföljningen efter februari i år visade prognosen på en samlad 
budgetavvikelse om minus 26 Mnkr som innebar att kommunen skulle få ett 
resultat på -11 Mnkr vid årets slut. Störst avvikelser visade socialnämnden 
med minus 24 Mnkr. Kommunstyrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt över 
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den samlade verksamheten och beslutade därför att - på samma sätt som 
tidigare år när stora avvikelser skett – ha en särskild uppföljning av 
nämndens arbete med att minska den negativa budgetavvikelsen under året. 
Särskilda dialoger ska ske mellan nämndens presidium och 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid budgetdialogen i maj, i samband med 
delårsrapporten samt vid uppföljningen efter oktober. Uppföljningen efter 
juni visade dessvärre på ett ökat problem för socialnämnden. Dialogen visar 
att åtgärder vidtagits, men att dessa inte räcker för att få ekonomin i balans. 
Sammantaget för kommunen bedöms den positiva avvikelsen bli 21 Mnkr 
vid årets slut, vilket innebär ett faktiskt resultat på 36 Mnkr. Då den positiva 
avvikelsen till stor del beror på ökade skatteintäkter och ökat marknadsvärde 
på kommunens placerade medel är det av yttersta vikt att nämnderna 
fortsätter sina ansträngningar med en budget i balans.  
De kommunala bolagen har efter oktober prognostiserat resultat som 
överstiger budget med 2,9 Mnkr vid årets utgång och räknar då med ett 
sammanlagt resultat av 5,5 Mnkr. Totalt beräknas efter oktober månad ett 
positivt resultat om 41,5 Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen.  
Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 
78 Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 2020 innebar en 
ökning av investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra 
investeringsmedel tillförts Teknik och fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 
Mnkr, för att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda 
investeringsbudgeten för 2021 landar således på 116 Mnkr. Efter oktober är 
55 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid 
årets slut kommer finnas kvar 35 Mnkr.  
Om- och tillbyggnaden av Svanskogs skola svarar för 21 873 tkr och 
ombyggnaden av Höglundaskolan för grundsärskolan svarar för 4 479 tkr av 
förbrukningen. Svanskogs skola bedöms nu få en något högre utgift för 
material till följd av rådande konjunktur (Corona). Höglundaskolans särskola 
är nu tagen i drift i och med höstterminen. Projektet ligger i dagsläget 963 
tkr under budget, men då är inte allt ekonomiskt slutreglerat än. 
 
För närmare beskrivning av den ekonomiska uppföljningen hänvisas till 
bifogad ekonomisk uppföljning för nämnderna samt respektive bolag. 
 

Konsekvenser 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Efter oktober beräknas en positiv budgetavvikelse med 21 Mnkr jämfört med 
budget vid årets slut. Tillsammans med budgeterat resultat om 15 Mnkr 
innebär det ett beräknat resultat om 36 Mnkr vid årets utgång 2021. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter oktober 
månad 2021 godkänns. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta den särskilda 
rapporteringen kring ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i 
balans till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen efter 
december månad som sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskott i 
februari 2022.   

 
 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Nämnder och styrelser 
Kommunledningskontoret 
Socialförvaltningen 
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Ekonomisk rapport för Säffle kommun efter oktober år 2021 
 
 
 
Resultaträkning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 383 374 8 449 19 
 

 

Kommunbidrag 846 857 -11 1 028 0 
 

 

Kostnader -1 203 -1 212 10 -1 457 -43 
 

 

Finansiella intäkter och 

kostnader 

 

55 

 

-5 

 

60 

 

-5 

 

45 

 
 

Resultat 81 15 67 15 21 
 

 

  
 
 

UTFALL 

Säffle Kommun har för 2021 en budget på 15 Mnkr. Utfall till och med oktober är 81 Mnkr, vilket är 67 Mnkr bättre än budget för  perioden. 

 
PROGNOS 

Efter oktober 2021 är prognosen för helåret en positiv budgetavvikelse om 21 Mnkr för Säffle kommun. Eftersom det budgeterade resultatet 
är 15 Mnkr innebär prognosen ett positivt resultat vid årets slut på 36 Mnkr. Den allra största delen av den positiva  budgetavvikelsen beror på 
ökat marknadsvärde på kommunens placerade medel samt ökade skatteintäkter jämfört med budget då befolkningsnetto visar mer positiva 
siffror i år jämfört med tidigare. Samtidigt kämpar fortfarande en del verksamheter med att få en budget i balans, vilket kan ses på 
Socialnämnden som prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut på Socialnämnden som prognostiserar en negativ 
budgetavvikelse vid årets slut på 36,5 Mnkr.  

 

Finansförvaltningen 

Prognosen för finansförvaltningen vid årets slut pekar nu på en positiv avvikelse mot budget med 54 Mnkr. Orsaken är bland annat att 
avkastning samt marknadsvärde på kommunens värdepapper är mer positivt än vid årsskiftet samtidigt som skatteavräkningen visar ett 
betydligt mer positivt utfall än budgeterat. Det senare beror till stor del på att befolkningsnetto i Säffle är positivt jämfört med årsskiftet, där det 
i samband med budget kalkylerats med en större minskning. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beräknar avsluta året 2021 i nivå med budget. 
 

Kommunstyrelsen 

Prognosen för helheten visar ett litet underskott på 50 tkr. Försämringen i prognosen jämfört med september beror på ökade kostnader för 
fastighetsenheten. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett minusresultat motsvarande 2,5 Mnkr vid årets slut efter juni. Underskott beräknas för nämnd, 
kontor, elevhälsa, kost motsvarande -0,5 Mnkr, även vuxenutbildningen prognostiserar ett minus på 2,5 Mnkr vid årets utgång. Förskola 
beräknar ett överskott med 0,5 Mnkr. Övriga verksamheten förväntas hålla en budget i balans vid årets slut. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Efter oktober beräknar miljö- och byggnadsnämnden avsluta året 2021 med ett överskott på 0,4 Mnkr jämfört med budget. 
 

Socialnämnden 

Vid årets slut prognostiseras underskott på dryga 36,5 Mnkr som en följd av ökade behov. Likaså är det fortsatt höga kostnader för personal 
och skyddsutrustning relaterat till Covid19. För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott på cirka 19,5 Mnkr vid årets slut, en försämring 
sedan september, som kan hänföras till ökade kostnader för tvätt och desinficering på grund av Covid19. 

 

Kulturnämnden 

Efter oktober beräknar kulturnämnden en negativ budgetavvikelse om 0,25 Mnkr jämfört med budget vid årets utgång. 

 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse om 0,5 Mnkr vid årets slut. 
 

Teknik- och fritidsnämnden 

 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott med 2,5 Mnkr för de skattefinansierade verksamheterna, varav 3,5 Mnkr avser Säffle 
och -1 Mnkr avser Åmål. Säffles överskott avser i största grad nya hyreskostnader för kommunens sporthallar, vars faktiska utfall summerat 
blivit avsevärt lägre än tilldelad budget.  

Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle och Åmål prognostiseras budgetavvikelser på -1,2 Mnkr för VA-verksamheten och +1,5 
Mnkr för renhållningen vid årets utgång. 

 

Sammanställd redovisning 

För de kommunala bolagen beräknas en positiv avvikelse mot budget efter oktober motsvarande 2,8 Mnkr, vilket innebär ett sammanlagt 
resultat för bolagen på 5,5 Mnkr. Sammanslaget med kommunens prognos ger det en positiv budgetavvikelse för  kommunkoncernen på 23,9 
Mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 41,5 Mnkr. 

 

INVESTERINGAR 

Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 78 Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 2020 
innebar en ökning av investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra investeringsmedel tillförts Teknik och fritidsförvaltningen 
motsvarande 1,8 Mnkr, för att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2021 landar således på 116 
Mnkr. Efter oktober är 55 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 35 Mnkr. 
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 Nämnderna 
 
Finansförvaltning 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 3.4 0.1 3.3 0.1 0.0 
 

 

Kommunbidrag 17.5 28.5 -11.0 34.2 0.0 
 

 

Kostnader -22.6 -24.0 1.4 -28.8 0.0 
 

 

Räntekostnader 67.0 8.0 59.0 9.6 54.0 
 

 

Resultat 65.3 12.5 52.8 15.0 54.0 
 

 

 
UTFALL  

Efter oktober månad är finansförvaltningens utfall 65 Mnkr.  

 
PROGNOS  

Prognosen för finansförvaltningen vid årets slut pekar nu på en positiv avvikelse mot budget med 54 Mnkr. Orsaken är bland annat att 
avkastning samt marknadsvärde på kommunens värdepapper är mer positivt än vid årsskiftet samtidigt som skatteavräkningen visar ett 
betydligt mer positivt utfall än budgeterat. Det senare beror till stor del på att befolkningsnetto i Säffle är positivt jämfört med årsskiftet, där det 
i samband med budget kalkylerats med en större minskning. 

 
 
Kommunfullmäktige 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 0.0  0.0    

Kommunbidrag 2.8 2.8 -0.0 3.3 0.0 
 

 

Kostnader -2.9 -2.8 -0.2 -3.3 0.0 
 

 

Resultat -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 
 

 

 
 

UTFALL  

Kommunfullmäktige har en budget om 3,3 Mnkr. Utfall till och med oktober är -138 tkr. Orsaken är framför allt att bidrag till politiska partier 
som avser hela 2021 betalats ut under första delen av året, vilket skapar en skevhet som planar ut under senare del av året.  

 
PROGNOS  

Kommunfullmäktige räknar med ett resultat i nivå med budget vid årets slut. 
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Kommunstyrelsen 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 39.9 42.7 -2.8 51.2 1.1 
 

 

Kommunbidrag 67.5 67.5 0.0 81.0 0.0 
 

 

Kostnader -101.0 -101.3 0.2 -121.6 -1.0 
 

 

Räntekostnader -8.8 -9.0 0.2 -10.8 -0.2 
 

 

Resultat -2.5 -0.1 -2.3 -0.3 -0.1 
 

 

 
 

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 oktober månad har 67 464 tkr i kommunbidrag, 39 892 tkr i övriga intäkter 
samt 101 028 tkr i kostnader bokförts. 

Budgetavvikelsen blir därmed -2 329 tkr. Intäkterna är 2 773 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 
242 tkr lägre 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 försäkringspremier som avviker negativt jämfört med budgeten för perioden med cirka 800 tkr.  Detta 
på grund av att försäkringspremierna ännu inte är fördelade inom kommunkoncernen. Helårsprognosen för försäkringspremierna är att det 
kommer att belasta resultatet med cirka 200 tkr utöver budget. 

 

PROGNOS MED FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

Prognosen för helheten visar ett litet underskott på 50 tkr. Försämringen i prognosen jämfört med september beror på ökade kostnader för 
fastighetsenheten. Skillnaden i prognos för fastighetsenheten påverkar årsprognosen med -500 tkr. Det ekonomiska läget är ansträngt men 
det finns en försiktighet i prognosen för IT-enheten. Det är en viss osäkerhet utifrån att det blir dubbla kostnader  under hösten för ny 
bemanningsenhet och kostnaderna för upphandling av nytt ekonomisystem är svårprognostiserade.  

 
 
 
Barn- o utbildningsnämnd 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 106.5 107.1 -0.5 128.5 5.4 
 

 

Kommunbidrag 352.9 352.9 -0.0 423.4 -2.6 
 

 

Kostnader -438.4 -459.0 20.6 -551.6 -1.3 
 

 

Räntekostnader -0.2 -0.2 0.0 -0.3 -0.0 
 

 

Resultat 20.7 0.7 20.1 0.0 1.5 
 

 

 
 

UTFALL  

Till och med oktober har barn- och utbildningsnämnden ett utfall om 20,7 mnkr. Intäkter har ett utfall om 106,5 mnkr, exklusive 
kommunbidrag, vilket är i nivå med budget. Kostnader har ett utfall om 438,4 mnkr vilket är 20,6 mnkr bättre än budget för perioden. 
Personalkostnader, livsmedel, skolskjuts och ej utnyttjade bufferts är de största posterna där utfall understiger budget.  

 
ANALYS  

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett överskott med 1,5 mnkr för 2021 (sep -1 mnkr). Intäkter beräknas till 133,9 mnkr, exklusive 
kommunbidrag, vilket är 2,8 mnkr bättre än budget. Underskott finns för försäljning av måltider från kostenheten med 1,2 mnkr. Däremot 
beräknas intäkter från försäljning av gymnasieplatser bli bättre än budgeterat 4,8 mnkr. Kostnaderna beräknas bli 552,9 mnkr för 2021 vilket 
är 1,3 mnkr sämre än budgeterat. Största underskottet finns för köp av gymnasieplatser, -8,1 mnkr. Däremot beräknas överskott för livsmedel 
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med 2,7 mnkr och skolskjuts med 1,8 mnkr. Personalkostnaderna beräknas till 308 mnkr för 2021 vilket är 5,8 mnkr bättre än budget. Detta 
trots projektanställningar kopplat till de ökade statsbidragen som gjort att det varit möjligt med anställningar under hösten -21. Nämnden mm 
De gemensamma verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott med 2,3 mnkr (sep 1 mnkr). Underskott finns för 
kostenheten med 1,7 mnkr vilket beror på färre sålda måltider. Överskott finns för bufferts som ännu inte utnyttjats där det i prognosen finns 
medräknat med ytterligare ca 1 mnkr förbrukning under november - december. Förskolan Förskolan beräknar överskott med 1 mnkr för 2021. 
Intäkter beräknas visa överskott då förskolan fått statsbidrag man inte budgeterat med då osäkerhet finns om bidragen blir beviljade. 
Dessutom har barnomsorgsavgifterna blivit mer än budgeterat. Då förskolan haft mindre antal barn än budgeterat har man kunnat minska 
sina kostnader jämfört med budget, främst har personalkostnader minskats. Grundskolan Grundskolan beräknar ett resultat i balans med 
budget. Intäkterna beräknas bli bättre än budget, dels på grund av satsningar som finansierats internt från andra verksamheter, men även 
statsbidrag som blivit större än budgeterat, bl a skolmiljarden. De ökade intäkterna har medfört att även kostnaderna, främst personal, ökat 
då intäkterna gjort det möjligt att utöka resurserna inom grundskolan. De centrala skolenheterna beräknas visa överskott medan ytterskolorna 
beräknas visa underskott för 2021. Främst är det fritidsverksamheten på ytterskolorna som går med underskott. Gymnasiet Gymnasiet 
beräknar ett överskott med 300 tkr. Netto av köp och sälj av platser visar underskott mot budget med 3,7 mnkr. Överskott finns för 
personalkostnader med 5,2 mnkr, även skolskjuts beräknas visa överskott med 1,2 mnkr. Kostnaderna för skolskjuts beräknas ha minskat 
med 1,7 mnkr jämfört med 2019. Vuxenutbildning 7 Vuxenutbildningen beräknar underskott med 2,6 mnkr för 2021. Underskottet beror på 
återbetalning av statsbidrag för 2020 där Säffle kommun fått utbetalt 2,5 mnkr för mycket. Återbetalningen belastar 2021 då beslut om detta 
kom efter bokslutet för 2020 stängt. AME AME beräknar överskott med 0,5 mnkr. Arbetsmarknadsenheten har haft mindre intäkter från 
Arbetsförmedlingen än vad som budgeterats. Detta har uppvägts av ett extra tillskott om 3,6 mnkr som AME tilldelats under året. Pengarna 
har möjliggjort extra satsningar på utbildningar och personalförstärkningar och gett en utökad samverkan med Lärcenter och 
socialförvaltningen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnd 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 3.9 2.7 1.1 3.3 0.6 
 

 

Kommunbidrag 7.7 7.7 0.0 9.2 0.0 
 

 

Kostnader -10.3 -10.4 0.0 -12.5 -0.2 
 

 

Räntekostnader -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 
 

 

Resultat 1.2 0.0 1.2 -0.0 0.4 
 

 

 
 

UTFALL  

Miljö- och byggnadsnämnden har en positive avvikelse på 1 165 tkr efter oktober månad. Övriga intäkter hamnade på 3 854 
tkr, vilket är 1 130 tkr högre än budget för perioden. Kostnaderna inkl. räntor hamnade på 10 377 tkr, vilket är 35 tkr lägre än 
budget för perioden. Större delen av intäkterna beror på ett högt antal bygglovsansökningar, årliga avgifter för 
livsmedelskontroll samt miljökontroll. Dessutom är personalkostnaderna lägre p.g.a. VAB och sjukfrånvaro. Bostadssociala 
bidrag har kommit igång ordentligt och överstigit de förväntade kostnaderna med 106 tkr över budget och mer förväntas innan 
årets slut.  

 
PROGNOS 

MBN beräknas få ett överskott om 400 tkr i slutet på 2021. Det är främst högre bostadssociala bidrag som drar ner prognosen 
och mer förväntas komma innan årets slut. Miljöenheten beräknas få in högre intäkter för miljöskydd enligt tidigare prognos. 
Dessutom beräknas kostnaderna för personal bli fortsatt låga i år p.g.a. frånvaro i dessa pandemitider. 
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Socialnämnd 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 43.3 34.0 9.3 40.8 13.2 
 

 

Kommunbidrag 319.5 319.5 -0.0 383.4 0.0 
 

 

Kostnader -381.8 -353.2 -28.7 -424.2 -49.8 
 

 

Räntekostnader -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 
 

 

Resultat -19.1 0.3 -19.4 0.0 -36.6 
 

 

 
 

UTFALL  

Efter oktober redovisas totalt ett negativt utfall för förvaltningen i huvudsak orsakade av volymökningar, Covid19-relaterade kostnader som 
förvaltningen ej får ersättning för samt för ett ökande antal placeringar. Allt i relation till en underfinansierad budget, som inte klarar av att 
balansera mot kostnadsbilden. Samtidigt syns att effektiviseringarna ger effekt och man har under hösten börjat reduceringen på Korttiden 
och fått lediga platser på Kaptensgården som kunnat omvandlas till biståndsbedömda trygghetsplatser. De effektiviseringar som genomförs 
är beräknade att pågå under två till tre år och väntas nästa år ge ytterligare ekonomisk effekt. Detta är dock inte tillräckligt för att balansera 

underfinansieringen och förvaltningen ser med stor oro på det då det inte finns några större effektiviseringar som är möjliga att genomföra än 
de som redan görs. Inom ÄO beror det negativa utfallet till stor del på att vårdbehovet ökar i hemtjänsten och hemsjukvården, både i egen 
regi och av annan utförare. Hittills i år har hemtjänsttimmarna ökat med totalt 15 % jämfört med föregående år. Utifrån att behovet ökar är en 
extra nattpatrull insatt i Säffle tätort. Processen med Korttidens reducering har försenats på grund av Covid19 och ger ett underskott, men har 
börjat komma igång. Från oktober är avdelningen Ljungen flyttad till plan 1 på före detta korttiden, där åtta platser reducerats. Svårigheter att 
finna lämpliga ersättningslokaler för hemsjukvården påverkar möjligheten att kunna få tillgång till de lägenheter som idag används som kontor 
på Björkbacken. Omfattande kostnader för personal och skyddsmaterial till följd av Covid19 redovisas likaså, där inga beslut om statsbidrag 
för 2021 finns. Samma gäller kostnaderna för städ och tvätt i och med ökade krav gällande de basala hygienrutinerna. Fakturering av avgifter 
till brukare sker månaden efter, vilket förklarar att intäkterna är lägre än budget för perioden. Funktionshinderomsorgens, FO, utfall efter 
oktober visar på ett överskott som till största delen beror på att fakturor gällande personlig assistans samt köp av externa platser inom både 
LSS och socialpsykiatrin släpar efter. Statsbidrag från Socialstyrelsen för merkostnader till följd av Covid19 avseende 2020 har kommit och 
påverkar utfallet positivt. Verksamheten har även sökt och erhållit bidrag på 549 tkr från Socialstyrelsen för att kunna höja 
habiliteringsersättningen för att stimulera brukare att komma till daglig verksamhet i högre utsträckning. Dessa pengar har inte betalats ut fullt 
ut ännu. Vidare beror överskottet på minskade personalkostnader på grund av vakanser och föräldraledigheter. Ökade kostnader redovisas i 
samband med att brukare vistats på sjukhus och behövt personal med sig. Dock har ersättning inkommit från regionen för delar av 
kostnaden. Vaken natt har införts på ett boende där två brukare haft det behovet. Det kommer dock avslutas i november och återgå till natt 
enligt Bilaga J. På en av de dagliga verksamheterna redovisas ökade kostnader eftersom flera brukare har stora behov av hjälp och 
omvårdnad. Verksamheten i övrigt påverkas negativt då vissa verksamheter inte kunnat bedrivas normalt på grund av Covid19. Individ- och 
familjeomsorgens, IFO, utfall totalt visar fortsatt ett underskott jämfört med budget beroende på högre kostnader än budgeterat för 
ekonomiskt bistånd samt flera nya placeringar av barn/unga med anledning av missbruk/kriminalitet. Flera nya placeringar av ungdomar har 
behövt göras då resurser i öppenvård inte kunnat möta behovet fullt ut, detta samtidigt som pågående placeringar inte kunnat avslutas ännu. 
För försörjningsstöd är tendensen att kostnaderna inte ökar jämfört med föregående månad utan eventuellt planar ut något. Då tidsramen är 
ganska kort är det svårt att dra långtgående slutsatser, men en av faktorerna bakom att kostnaderna minskar för första gången på länge 
bedöms vara den nya samarbetsmodellen mellan försörjningsstöd och AME. Höga kostnader för ekonomiskt 15 bistånd beror liksom tidigare i 
huvudsak på att nyanlända, ungdomar och personer med psykisk ohälsa har svårigheter att långsiktigt finna försörjning. Vi har även 
inflyttning av personer från andra kommuner utan egen försörjning. Dock ser man att några fler personer kommit ut i arbete och studier sedan 
föregående månad. Hemsjukvården visar underskott till följd av Covid19 och omfattande inköp av skyddsmaterial. Utfallet påverkas också av 
ökade personalkostnader för sjuksköterskor där vakanser har fått lösas med personal från bemanningsföretag. Inom kommunrehab visas 
överskott på grund av vakanser och partiella tjänstledigheter men underskott för inköp av avancerade hjälpmedel till svårt sjuka 
brukare/patienter. Utfallet påverkas även negativt till följd av konsultkostnader, men omorganisationen i hemsjukvården som genomfördes i 
juli, förväntas ge effekt avseende detta. De förvaltningsgemensamma kostnaderna redovisar överskott som bland annat beror på att 
medarbetardagar och annan fortbildning inte har kunnat genomföras som planerat med tanke på Covid19 samt på grund av partiella 
ledigheter och andra ledigheter. Budget för semesterlöneskulden för hela förvaltningen, vilken inte har fördelats ut, bidrar till överskott. Vissa 
fakturor kommer inte regelbundet och påverkar utfallet.  

 

PROGNOS  

Vid årets slut prognostiseras underskott på dryga 36 500 tkr som precis som i utfallet beskrivs bero på ökade behov. Likaså är det fortsatt 
höga kostnader för personal och skyddsutrustning relaterat till Covid19. Covid19 har påverkat alla verksamheter sedan mars 2020. För ÄO 
prognostiseras ett underskott på cirka 19 500 tkr vid årets slut, en försämring sedan september, som kan hänföras till ökade kostnader för 
tvätt och desinficering på grund av Covid19. Covid19-utbrotten på Lindbackens äldreboende har påverkat möjligheten till renovering och 
inflyttning, vilket gjort att ett antal platser på Korttiden uppehållits i omgångar av brukare som väntat på särskild boendeplats. Det har medfört 
att processen med Korttidens reducering från 20 till 12 platser har försenats med cirka nio månader, vilket påverkar det ekonomiska utfallet 
för 2021 med ett underskott på cirka 4 700 tkr. Covid19 tillsammans med vakanta tjänster har också påverkat att arbetsmetoden trygg 
hemgång inte har kunnat införas fullt ut. I äldreomsorgen ser man en volymökning på 15 % i hemtjänsten, motsvarande cirka 8 600 tkr utöver 
budget, som följer den demografiska utvecklingen. Volymökningen beror även på att brukare som tidigare stannade längre på sjukhus skrivs 
ut och vårdas i sina hem i allt större utsträckning samt att allt fler vill bo kvar i ordinärt boende, trots ökade vårdbehov. Därtill kommer nya 
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kostnader för bilar, datorer, telefoner och hjälpmedel. Hemsjukvården prognostiserar underskott till följd av vakanser för sjuksköterskorna då 
omsättningen på tillsvidareanställd personal varit hög under året. Under sommaren och hösten har kostnaderna ytterligare ökat då 
sjuksköterskor fått köpas in från bemanningsföretag, 1700 tkr. Kostnaderna för sjukersättningar, inköp av skyddsutrustning och tvätt relaterat 
till Covid19 kommer att vara fortsatt höga då kraven på basal hygien är höga, 3 800 tkr. Inom kommunrehabiliteringen kommer ett ökat behov 
av hjälpmedelsinköp i och med kortare vårdtider och mer sjuka patienter att påverka prognosen. Där påverkar även behovet av att byta ut 
flertalet lyftsystem, då de nuvarande inte uppfyller kraven. Prognosen inom FO visar ett underskott på helår på 972 tkr vilket är en försämring 
sedan föregående prognos. Underskottet beror på högre kostnader än budgeterat för externa placeringar inom socialpsykiatrin på cirka 750 
tkr. Inom daglig verksamhet prognostiseras ett underskott på cirka 385 tkr vilket beror på ökade personalkostnader för brukare med stora 
omvårdnadsbehov och behov av språkstöd som kräver ökad bemanning. Ytterligare placering på elevhem är aktuell från hösten 2021, 288 
tkr. Underskotten påverkas dock positivt av olika vakanser och föräldraledigheter. Ökade sjuklönekostnader inom personlig assistans, 275 tkr, 
för både 2020 och 2021 samt nya assistansärenden, 805 tkr, påverkar prognosen negativt men även ökade kostnader för köp av korttidsplats 
på grund av Covid19, 92, tkr, och behov av vaken natt, 180 tkr, i samband med det. Prognosen påverkas positivt av priopengar från staten 
som på helår uppgår till 572 tkr samt för bidrag för habiliteringsersättningen på 549 tkr. Prognosen kan behöva justeras ytterligare på grund 
av eventuella viten för icke verkställda beslut och på grund av pandemin. IFO totalt prognostiserar ett underskott på cirka 17 300 tkr vid årets 
slut, framförallt med anledning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd, cirka 8 500 tkr, och för ungdomar i behov av placering, cirka 8 000 tkr. 
Kostnader för ekonomiskt bistånd kommer endast att kunna minskas om personer kommer ut i egen försörjning via AME eller AF. En oro 
finns även för kraftigt högre kostnader än budgeterat för placeringar av barn/unga med anledning av missbruk/ kriminalitet. För de 
gemensamma kostnaderna prognostiseras överskott. Partiella ledigheter påverkar prognosen positivt och kommer täcka kostnader för 
semestervikarier och bredvidgång. Budgeterade medel för semesterlöneskuld kommer att påverka både utfall och prognos. Kostnader för 
införandet av LifeCare kommer successivt att tillkomma under året. Covid19 kommer fortsatt att påverka förvaltningen under året och 
medarbetardagar och annan fortbildning kommer inte att kunna genomföras som tidigare planerat.  

 

ÅTGÄRDER  

Arbetet med reducering och konvertering på Korttiden och Kaptensgården kommer att intensifieras de kommande månaderna. Platser för 
biståndsbedömt trygghetsboende på Kaptensgården har blivit tillgängliga. Att försöka möta volymökningen i hemtjänsten med nuvarande 
finansiering ställer höga krav på både personal och verksamhet. Återkommande går man igenom brukare/besök/insatser/tid inklusive HSL för 
att kunna ställa om snabbt när behoven ändras. Samarbete om rekrytering av vikarier och planering inom samtliga områden. Både 
Björkbacken, Korttiden, Kaptensgården och Västra är nu med i Schemabanken för att på ett mer strukturerat sätt följa behov och bemanning. 
Inom hemsjukvården fortgår rekryteringsarbetet, men även arbetet för att behålla tillsvidareanställd personal och minska behovet av 
bemanningsföretag. Förvaltningen letar aktivt nya gemensamma lokaler för sjuksköterskorna för att gynna samordning, samarbete och att 
bättre kunna nyttja gemensamma resurser. FO fortsätter se över scheman och följa upp verksamhetens behov samt noga följa kostnader 
inom personlig assistans och kräva att privata utförare skickar in fakturor regelbundet. Delar av en tjänst på LSS-enheten har tillfälligt frigjorts 
för att verkställa beslut om kontaktpersoner och ledsagare skyndsamt, vilket kommer påverka utfallet negativt men minska risken för viten. 
För IFO pågår olika former av utvecklingsarbete. Behandlingsgruppen förväntas fortsatt göra att behovet av att placera barn minskar eller 
befinner sig på nuvarande nivå. Antalet personer som får hjälp vid behandlingsgrupp utan föregående biståndsbedömning förväntas öka. 
Förebyggarteam och barnhälsoteam är viktig samverkan för att kunna möta familjers behov så tidigt som möjligt och därmed större 
möjligheter till förändring och lägre kostnader. Samverkan med polisen kring unga med missbruk/kriminalitet har återupptagits och 16 ska 
under hösten vara i regelbunden form. Förebyggande arbete fortsätter för familjevåldsärenden och personer i behov av skydd och/eller 
placering, genom behandlingsgruppens och Hörnans arbete. Samverkan pågår med regionen i syfte att kunna ha en lokal 
beroendemottagning där Livsstilsmottagningen, öppenpsykiatri samt vårdcentralerna ingår med regelbundna möten varje vecka kring 
patienter/klienter. 

 
 
Kulturnämnd 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 7.1 6.2 0.8 7.6 -0.3 
 

 

Kommunbidrag 23.8 23.8 -0.0 28.6 0.0 
 

 

Kostnader -25.6 -29.7 4.1 -35.9 -0.0 
 

 

Räntekostnader -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 
 

 

Resultat 5.3 0.3 5.0 0.3 -0.3 
 

 

  
 
 
 
 

UTFALL  

Kulturnämnden har en budget om 28,6 Mnkr för 2021. Avvikelse mot budget till och med oktober är 4 970 tkr. De intäkter som 
avviker från budget är främst försäljningsintäkterna för Medborgarhuset som p.g.a. restriktionerna uppvisat låga siffror hela 
året. Samma gäller för kostnadssidan som är lägre än budget för hela delåret. Detta påverkar både personal- samt övriga 
kostnader kopplade till dessa verksamheter. Restriktionerna har lättats vilket gör att flertalet verksamheter har kunnat öppnas 
eller har begränsad aktivitet. Stor del av det positiva resultatet beror således på betydligt lägre kostnader än vad som skulle 
varit fallet om verksamheterna varit öppna som planerat. Överskottet ser däremot ut att minska i stadig takt och beräknas 
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hamna på beräknade budgetnivåer. 
 

PROGNOS 

Efter oktober månad beräknar kulturnämnden gå med förlust om 250 tkr vid årets utgång. Även om restriktionerna har lättat 
så tyder inget på att intäkterna från Medborgarhuset återhämtar sig vid årets slut. 

 
INVESTERINGAR 

Kulturnämnden har en årsbudget om ca 4,8 mnkr för 2021. Ca 262 tkr beräknas bli förbrukat under 2021 medan budgeten för 
bokbussen om 4,5 mnkr flyttas över till 2022. 

 

   

  Överförmyndarnämnd 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter  
1.1 -1.1 1.3 0.0 

 

 

Kommunbidrag 1.5 1.5 -0.0 1.8 0.0 
 

 

Kostnader -2.4 -2.6 0.2 -3.2 -0.5 
 

 

Resultat -0.9 0.0 -0.9 0.0 -0.5 
 

 

 
 

UTFALL  

Budget för Säffles del av Överförmyndarnämnden för 2021 är 1,8 Mnkr. Under januari-oktober 2021 är utfallet 926 tkr sämre än budget för 
perioden.  

 
PROGNOS  

Efter oktober beräknas resultatet vid årets slut vara 500 tkr sämre än budget. Enligt Överförmyndarnämnden i Åmål sker största delen av 
utbetalningarna under perioden mars-juni månad, målsättningen är att 90 % av redovisningarna ska vara granskade innan midsommar. Detta 
gör att kostnadssidan är extra tung den första delen av året, vilket sedan planar ut något. 

 
 
Teknik- o fritidsnämnden 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Okt 2021 

Budget 

Jan - Okt 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 178.6 180.5 -1.9 216.6 -1.1 
 

 

Kommunbidrag 55.7 55.7 -0.0 66.8 0.0 
 

 

Kostnader -220.5 -233.0 12.5 -279.5 4.0 
 

 

Räntekostnader -3.0 -3.3 0.3 -4.0 -0.1 
 

 

Resultat 10.7 -0.1 10.9 0.0 2.8 
 

 

 
 
 
 Säffle och Åmåls kommuner har en gemensam nämnd för teknik- och fritidsverksamhet sedan 1 januari 2011. Teknik- och fritidsnämnden 
har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle 
och Åmåls kommuner. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. Säffle kommun är 
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag gäller fastställt reglemente 
och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden, som gäller 2019-2022 + fyra ytterligare år. Åmåls 
kommun äger de fasta anläggningarna i Åmål och teknik- och fritidsnämnden svarar för drift- och underhåll av dessa. Nämnden hyr 
anläggningarna motsvarande kostnaden för avskrivning och ränta. De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade 
verksamheterna 2021 innebär en generell ramökning med 1 000 tkr för Säffle. Kommunbidraget minskar dessutom med 91 tkr pga. lägre 
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hyror från SÄBO i och med införandet av komponentavskrivning. Fastighetsunderhållet minskas med 238 tkr och en ramökning med 
motsvarande belopp. Ett uppdrag att betala extra driftbidrag för medfinansiering till Svanskogs Folkets Hus innebär ett utökat kommunbidrag 
om 545 tkr. Utökade driftkostnader för gatuinvesteringar medför även ytterligare 403 tkr i kommunbidrag. Åmåls kommun har ökat 
driftbidraget med 852 tkr år 2021 för förstärkning av personalkostnader, ökade kapitalkostnader, el och hyror. Utöver detta har även 150 tkr 
tillförts för bidrag enskilda vägar, samt 50 tkr för förstärkning gällande stolpjakten. Totalt innebär detta en driftram på 66 846 tkr i Säffle och ett 
driftbidrag från Åmåls kommun med 41 226 tkr.  

 

UTFALL  

Skattefinansierad verksamhet:  

De skattefinansierade verksamheterna redovisar efter oktober månad lägre intäkter och kostnader i relation till budget, med en större 
avvikelse på kostnadssidan. Kommun- och driftbidrag är bokförda för samtliga perioder. Bidrag från arbetsförmedlingen för personal i 
arbetsmarknadsåtgärder saknas för augusti-oktober. Fördelning av GS-personal är bokfört för samtliga perioder. Hyran för Åmåls fasta 
anläggningar (kapitalkostnader) är bokförd till och med september. Säffles kapitalkostnader är aktiverade och bokförda för samtliga perioder. 
Simhallens nya avtalade hyreskostnad är bokförd och är ansenligt lägre än budgeterad nivå. Hyreskostnad saknas dock fullständigt för nya 
bollhallen och Tegnérhallen är fortsatt fakturerad enligt tidigare års nivå, vilket i största grad påverkar kostnadsutfallets avvikelse mot budget.  

 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER:  

Skattefinansierad verksamhet:  

På helåret beräknas resultatet till +2 450 tkr efter uppföljning oktober.  

Nämnd/Administration/Teknisk planering +800 tkr  
• Årets OH-fördelning är bokförd. Faktiskt utfall är något högre än budget efter revidering.  

• Ej tillsatt vakant tjänst teknisk planering medför lägre personalkostnadsutfall och överskott för Säffle.  

• Ökat behov av sommarvikarier och projektanställning för administrationen medför ökade personalkostnader. Beräknas täckas av budgeterad post för 
oförutsedda kostnader.  
• Lågt utfall av nämndskostnader för Säffle beräknas medföra överskott.  

• Post för kompetensutveckling, arbetsmiljö och oförutsedda kostnader bedöms för Åmåls del inte nyttjas till fullo, och beräknas i nuläget efterlämna ett 
överskott om +400 tkr.  
• Budgetpost för kurser beräknas ej nyttjas till fullo för Säffles del som lämnar överskott.  
 
Gatuenheten +/- 0 tkr  
• Kapitalkostnader saknas i Åmål för oktober men är bokfört i Säffle.  

• Fördelning av GS-personal allt bokfört för perioden i båda kommunerna.  

• Trafikbelysningsverksamhetens elförbrukningskostnader saknas för oktober månad.  

• Årets förbrukade vinterväghållningskostnader uppgår till 4,6 Mkr för båda kommunerna för perioden (fg år 2,2 Mkr), 3,3 Mkr kvarstår av årsbudgeten.  
• Budgetkostnaden avseende vägbidrag för enskilda vägar uppgår till 3,9 Mkr varav 0,6 Mkr kvarstår av den.  
 
 
Park & Fritidsenheten +2 250 tkr  
• Åmåls kapitalkostnader saknas för oktober.  
• Hyra enligt nytt avtal är bokfört för Säffle simhall. Utfallet är betydligt lägre än budget. Tegnérs nya hyresavtal är klart och är cirka 1 000 tkr dyrare än 
tidigare nivå. Kostnad är ännu bokförd enligt tidigare års hyresnivå, men kommer justeras innan årets slut. Bokförd hyreskostnad saknas helt för nya 
bollhallen.  
• Bidrag från arbetsförmedling för personal saknas för augusti-oktober.  
• Stora intäktsbortfall i och med pandemin för kommunens sporthallar.  
• Mindre personalbehov på simhallar på grund av låg aktivitet medför lägre personalkostnader. Även lägre underhållskostnader.  
• Ej uppdaterad vattenmätare och felaktig nivå p.g.a. vattenläcka medför stor retroaktiv kostnad för Brovallen.  
• Höga kostnader för inventarieinköp och åtgärder för Åmåls utomhusidrott.  
• Felbokförd intäkt för vassbåt om 300 tkr under fjolåret korrigerades under innevarande år från Åmål till Säffle.  
 
Städenheten -600 tkr  
• "Dubbel” lön för personal som konverterats på grund av nya LAS-regler. De fick månadslön i oktober som konverterade och även lön för arbetade 
timmar i september som vikarie.  
• Konverteringen har inneburit vikariebrist, mer övertid för fast personal.  
• Nystartade städobjekt i sep & okt har inneburit uppstartskostnader av engångskaraktär.  
• Höga sjukskrivningsnivåer för städ jämfört med snittet i kommunen.  
• Ett städobjekt avslutades i oktober och två kommer avslutas vid årsskiftet.  
• Nettot av kända tillkommande och avgående ordinarie städobjekt pekar mot en lägre intäkt.  
 
 
 
UTFALL  
Avgiftsfinansierad verksamhet:  
De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar enligt ovan tabell högre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden, med störst differens på 
kostnadsutfallet. Sommargäster har slutdebiterats i oktober för perioden maj-sep för hushållsavfallet. Åmåls kapitalkostnader saknas för oktober månad 
för samtliga enheter, vilket främst påverkar det låga kostnadsutfallet.  
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER:  
Avgiftsfinansierad verksamhet:  
Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv och alla över- och underskott 
särredovisas på balansräkningen och ska balanseras inom en treårs period.  
På helåret beräknas resultatet till +300 tkr efter uppföljning oktober.  
Säffle  
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VA-verksamheten 550 tkr  
• Kunddebitering gjord till och med oktober. Intäkter högre jämfört med fjolåret och budget som medför överskott.  
• Höga kostnader för vattenläckor under året. Ingen omfattande åtgärd likt fjolåret.  
• Slamskrapsrenovering och dränering av administrationsbyggnad i nuläget de enda avvikande kostnadsposterna för reningsverket.  
• Inga behov av särskilda åtgärder för avloppsledningar medför beräknat överskott.  
• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 1 387 tkr.  
 
Renhållningsverksamheten +1 900 tkr  
• OH-kostnader är bokförda och Östby har fördelats, fördelningen ut på kollektiven görs i samband med årsbokslutet.  
• Sommargäster har slutdebiterats i oktober för perioden maj-sep för hushållsavfallet. Nya abonnenter bidrar till en positiv intäktsavvikelse. Intäkten är 
budgeterad linjärt på helår.  
• Ökad intäkt i paritet med taxehöjning.  
• Renhållningsverksamheten som togs över i egen regi från och med 1 juli i Säffle jämfört på entreprenad innebär minskade kostnader vilket bidrar till 
den positiva prognosavvikelsen.  
• Renhållningsverksamheten har en fordran mot kollektivet på 1 672 tkr för avfalls- och 792 tkr för slamverksamheten.  
 
Åmål  
VA-verksamheten -1 750 tkr  
• Kunddebitering gjord till och med oktober. Intäkter något högre jämfört med budget främst p.g.a. korrigering av tidigare felavläst mätare i simhallen.  
• Hyran för de fasta anläggningarna (kapitalkostnader) saknas för oktober månad.  
• Stort underhållsbehov medför höga kostnader. Främst på vatten- och avloppsreningsverk.  
• Ökade personal-, underhåll och förbrukningsmaterialkostnader.  
• Åtgärd behövs för rötgasanläggning vid reningsverk.  
• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 487 tkr.  
• Stort behov av taxejustering. Förslag arbetas fram för justering kommande år.  
 
 
Renhållningsverksamheten +500 tkr  
• OH-kostnader är bokförda och Östby har fördelats, fördelningen ut på kollektiven görs i samband med årsbokslutet.  
• Sommargäster har slutdebiterats i oktober för perioden maj-sep för hushållsavfallet. Antal abonnenter är oförändrat jämfört med  
föregående år. Intäkten är budgeterad linjärt på helår.  
• Renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på 2,2 Mkr för avfallsverksamheten och en fordran för slamverksamheten om 1,4 Mkr.  
 
Östby  
Prognosavvikelse -900 tkr.  
• Orsak, ökade lönekostnader, förlängd tillförordnad enhetschef och ny driftchef samt kapitalkostnader för tidigare ej aktiverad investering.  
• Branden i "RT-limpa? (Rent Trä) på plan vecka 40 innebar inga väsentliga extrakostnader.  
• Den felaktiga förvaringen på öppen mark av tryckimpregnerat virke har till övervägande del avvecklats. Skall uppfylla krav senast vecka 50.  
• Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv i kommunerna så ett nollresultat uppnås vid årets slut.  
• Åtgärder för att förbättra intäkterna från näringsidkare ses över på Östby.  
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Investeringsuppföljning (mnkr) 
 

 Utfall Jan - 

Okt 

Budget - 

2021 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

Kommunstyrelsen 32 46 10 -9 

Barn- och utbildningsnämnd 3 9 5 0 

Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0 -0 

Socialnämnd 1 3 2 -2 

Kulturnämnd  
5 5 -4 

Teknik- och fritidsnämnd 19 54 32 -20 

Summa Säffle Kommun 55 116 53 -35 

 
 
Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 78 Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 2020 innebar en 
ökning av investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra investeringsmedel tillförts Teknik och fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 Mnkr, 
för att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2021 landar således på 116 Mnkr. Efter oktober är 55 Mnkr av 
den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 35 Mnkr.  
Om- och tillbyggnaden av Svanskogs skola svarar för 21 873 tkr och ombyggnaden av Höglundaskolan för grundsärskolan svarar för 4 479 tkr av 
förbrukningen. Svanskogs skola bedöms nu få en något högre utgift för material till följd av rådande konjunktur (Corona). Höglundaskolans särskola är 
nu tagen i drift i och med höstterminen. Projektet ligger i dagsläget 963 tkr under budget, men då är inte allt ekonomiskt slutreglerat än. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 151 Dnr KS/2021:278 

Konvertering av lån för Forskningen i Säffle AB 
Ärendebeskrivning 
Bolaget har genom Säffle kommun ett lån på 12 000 000 kronor, revers 2016-1 med 
en kapitalbindning till 2020-12-01. Lånet behöver omsättas/förnyas eftersom 
löptiden förfallit. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 10 har beslutet, 
om villkor för lån till kommunens helägda bolag, delegerats till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har förnyat den externa upplåningen.  
Beslutsunderlag 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 48, 2021-11-15. 
Forskningen i Säffle AB:s protokoll med tjänsteyttrande, 20021-09-27. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt Kommunföretag AB:s förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lån med tidigare revers 2016-1 om 
12 000 000 kronor omsätts med samma belopp med löptid på 4år och fast ränta.  
 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

 

Kommunföretag i Säffle AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48 Dnr KFAB/2021:23 

Konvertering av lån för Forskningen i Säffle AB 
Ärendebeskrivning 
Bolaget har genom Säffle kommun ett lån på 12 000 000 kronor, revers 2016-1 med 
en kapitalbindning till 2020-12-01. Lånet behöver omsättas/förnyas eftersom 
löptiden förfallit. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 10 har beslutet, 
om villkor för lån till kommunens helägda bolag, delegerats till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har förnyat den externa upplåningen.  
Beslutsunderlag 
Forskningen i Säffle AB:s protokoll med tjänsteyttrande, 2021-09-27. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen beslutar enligt Forskningen i Säffle AB:s förslag. 
Beslut 
Kommunföretag i Säffle AB föreslår kommunstyrelsen att lån med tidigare revers 
2016-1 om 12 000 000 kronor omsätts med samma belopp med löptid på 4år och 
fast ränta.  
 
 
__________________ 
2021-11-19 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 152 Dnr KS/2021:279 

Konvertering av lån för Säffle Kedjan 2 AB 
Ärendebeskrivning 
Bolaget har genom Säffle kommun ett lån på 17 000 000 kronor, revers 2019-5 med 
en kapitalbindning till 2020-10-22. Lånet behöver omsättas/förnyas eftersom 
löptiden förfallit. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 10 har beslutet, 
om villkor för lån till kommunens helägda bolag, delegerats till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har förnyat den externa upplåningen.  
Beslutsunderlag 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 49, 2021-11-15. 
Säffle Kedjan 2 AB:s protokoll med tjänsteyttrande, 2021-09-27. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt Kommunföretag i Säffle AB:s 
förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lån med tidigare revers 2019-5 om 
17 000 000 kronor omsätts med samma belopp med löptid på 4år och fast ränta.  
 
 
__________________ 
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§ 49 Dnr KFAB/2021:24 

Konvertering av lån för Säffle Kedjan 2 AB 
Ärendebeskrivning 
Bolaget har genom Säffle kommun ett lån på 17 000 000 kronor, revers 2019-5 med 
en kapitalbindning till 2020-10-22. Lånet behöver omsättas/förnyas eftersom 
löptiden förfallit. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 10 har beslutet, 
om villkor för lån till kommunens helägda bolag, delegerats till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har förnyat den externa upplåningen.  
Beslutsunderlag 
Säffle Kedjan 2 AB:s protokoll med tjänsteyttrande, 2021-09-27. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen beslutar enligt Säffle Kedjan 2 AB:s förslag. 
Beslut 
Kommunföretag i Säffle AB föreslår kommunstyrelsen att lån med tidigare revers 
2019-5 om 17 000 000 kronor omsätts med samma belopp med löptid på 4år och 
fast ränta.  
 
 
__________________ 
2021-11-19 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 153 Dnr KS/2021:277 

Konvertering av lån för Säffle Kommunikation AB 
Ärendebeskrivning 
Bolaget har genom Säffle kommun ett lån på 10 500 000 kronor, revers 2016-2 med 
en kapitalbindning till 2036-12-31. Lånet behöver omsättas/förnyas eftersom 
löptiden förfallit. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 10 har besluten, 
om villkor för lån till kommunens helägda bolag, delegerats till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har förnyat den externa upplåningen. 
Beslutsunderlag 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 47, 2021-11-15. 
Säffle kommunikation AB:s protokoll med tjänsteyttrande, 2021-09-21. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt Kommunföretag i Säffle AB:s 
förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lån med tidigare revers 2016-2 om 
10 500 000 kronor omsätts med samma belopp med löptid på 4 år och fast ränta. 
 
 
__________________ 
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§ 47 Dnr KFAB/2021:20 

Konvertering av lån för Säffle Kommunikation AB 
Ärendebeskrivning 
Bolaget har genom Säffle kommun ett lån på 10 500 000 kronor, revers 2016-2 med 
en kapitalbindning till 2036-12-31. Lånet behöver omsättas/förnyas eftersom 
löptiden förfallit. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-01-26 § 10 har besluten, 
om villkor för lån till kommunens helägda bolag, delegerats till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har förnyat den externa upplåningen. 
Beslutsunderlag 
Säffle kommunikation AB:s protokoll med tjänsteyttrande, 2021-09-21. 
Revers 2021-4 Säffle Kommunikation AB. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen beslutar enligt Säffle Kommunikation AB:s förslag. 
Beslut 
Kommunföretag i Säffle AB föreslår kommunstyrelsen att lån med tidigare revers 
2016-2 om 10 500 000 kronor omsätts med samma belopp med löptid på 4 år och 
fast ränta. 
 
 
__________________ 
2021-11-19 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 154 Dnr KS/2021:284 

Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för 
hållbar smart specialisering 2022-2028 
Ärendebeskrivning 
Region Värmland översänt en remiss angående Värmlands forsknings- och 
innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028.  
Framtagandet av Smart specialisering är ett villkor för att regionalfondsmedel från 
EU ska kunna delas ut till regionen. Kommunledningskontoret ställer sig positivt 
till förslaget till forsknings- och innovationsstrategi samt förslår att remissvaret 
godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-12-06. 
Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart 
specialisering 2022-2028 med bilagor, Region Värmland 2021-12-07  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta svar på Remiss – Värmlands 
forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028. 
 
 
_________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi 
för hållbar smart specialisering 2022-2028 
Sammanfattning 
Region Värmland översänt en remiss angående Värmlands forsknings- och 
innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028.  
Framtagandet av Smart specialisering är ett villkor för att 
regionalfondsmedel från EU ska kunna delas ut till regionen. 
Kommunledningskontoret ställer sig positivt till förslaget till forsknings- och 
innovationsstrategi samt förslår att remissvaret godkänns. 

Bakgrund 
Region Värmlands Nämnd för regional utveckling har 2021-12-07 beslutat 
översända en remiss angående Värmlands forsknings- och 
innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028. Region 
Värmland önskar remissvaren åter senast 2022-02-04. Målsättningen är att 
strategin ska kunna anta av den Regionala utvecklingsnämnden 2022-03-08. 
 
Begreppet ”smart specialisering” introducerades av EU-kommissionen i 
samband med regionalfondsprogrammen 2014-2020. Framtagandet av Smart 
specialisering är ett villkor för att regionalfondsmedel ska kunna delas ut till 
regionen. Specialiseringen ökar möjligheter till finansiering från fler fonder 
och är samtidigt en bra metod för lokal och regional utveckling. 
 
Smart specialisering är enligt Region Värmland en strategi för regional 
kraftsamling bakom de mest lovande områdena för innovation, 
entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning och som bidrar till hållbar 
utveckling. Smart hållbar specialisering uppnås  

1. Genom en ärlig analys identifiera styrkor och konkurrensfördelar 
2. Prioritera ett begränsat antal området 
3. Formulera en delad vision (per område) 
4. Satsa på forskning och innovation som möter företagens behov 
5. Uppmuntra entreprenöriellt upptäckande 

 
Enligt Regionen är Smart specialisering i Värmland mer än ekonomi och 
tillväxt. Smart specialisering bidrar till klimatomställning, fossilfria 
produkter, cirkulär ekonomi, hälsa, jämställdhet, upplevelser, kultur och 
skola. Smart specialisering främjar innovation inom offentlig sektor och 
social ekonomi. Smart specialisering omfattar såväl traditionella, stora och 
manligt kodade branscher som nya branscher samt branscher som är 
kvinnligt kodade eller neutralt kodade. 
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Tidigare strategi gällde åren 2015-2020. De beslutade smarta 
specialiseringarna för perioden var 

1. Skoglig bioekonomi,  
2. Digitalisering av välfärdstjänster,  
3. Avancerad tillverkning och komplexa system,  
4. Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser,  
5. Systemlösningar med solel. 

 
En central del av den värmländska strategin har varit att bygga nätverk, finna 
samverkansformer mellan aktörer från forskning och akademi med 
näringsliv och offentlig sektor inom respektive område för specialisering. 
 
För perioden 2022-2028 föreslår Regionen att sju smarta specialiseringar ska 
definieras och användas nämligen 

 Skoglig bioekonomi 
 Digital hälsoinnovation 
 Avancerad tillverkning och komplexa system 
 Systemlösningar med solel 
 Attraktion genom hållbar platsutveckling 
 Livsmedel 
 Dataspel och spelifiering 

 
Region Värmland har bifogat en mall för remissvaret med ett antal frågor.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart 
specialisering 2022-2028 med bilagor, Region Värmland 2021-12-07  

Förvaltningens ståndpunkt 
Region Värmland konstaterar i remissen att Smart specialisering är en viktig 
del i genomförandet av Värmlandsstrategin 2040. Specialiseringsstrategin är 
en av flera handlingsplaner som tar sin grund i Värmlandsstrategin. I 
remissen konstateras att Smart specialisering täcker in samtliga fyra 
insatsområden som är utpekade i Värmlandsstrategin: Förbättra livsvillkoren, 
Höja kompetensen, Utveckla attraktiva platser samt Stärka 
konkurrenskraften. Hemvisten för specialiseringsstrategin finns dock inom 
insatsområdet Stärka konkurrenskraften. Smart specialisering ska vara mer 
konkret och innehålla en metod. 
Specialiseringarna ”livsmedel” respektive ”dataspel och spelifiering” är nya 
förslag inför den nu aktuella perioden. Övriga specialiseringar ligger med 
vissa modifieringar kvar från föregående period. Flera av specialiseringarna 
anknyter mot näringslivet i Säffle. Kommunledningskontoret ser med 
särskild tillfredställelse att specialiseringen ”Livsmedel” tillkommit. Säffle 
kommun har ett antal företag som bedriver verksamhet inom denna sektor av 
näringslivet. Med det pågående bygget av en stor livsmedelsindustri för 
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fiskodling i kommunen accentueras detta ytterligare. Genom möjligheten till 
finansiering av olika innovationsprojekt via regionalfondsmedel får 
livsmedelsbranschen i vid bemärkelse större möjligheter att utvecklas.  
Samtidigt fortsätter utvecklingsarbetena inom övriga för Säffle särskilt 
viktiga specialiseringar såsom Skoglig bioekonomi, Avancerad tillverkning 
och komplexa system samt Attraktion genom hållbar platsutveckling. 
 
Region Värmland lyfter särskilt fram två entreprenöriella möjligheter: 
landbaserad fiskodling och fordonstest året runt i inomhusmiljö. Den 
landbaserade fiskodlingen gäller framförallt Säffle kommun, men det pågår 
även projekt i en annan kommun. Fordonstest gäller ett projekt i Sunne. 
 
I Smart hållbar specialisering ingår även att arbetet ska ske via fem 
gemensamma perspektiv. Varje perspektiv ska en plattform med uppdrag att 
vara en resurs för att integrera perspektivet i det operativa arbetet i alla 
specialiseringar. 
 
Inriktningen att knyta klustren till innovationsarbetet och att nyttja 
erfarenheterna från det arbetet när det gäller samarbete och samverkan inom 
och utanför branscherna är mycket bra. 
 
Region Värmland konstaterar att EU genom olika förordningar har angett att 
ett arbete med smart specialisering är ett nödvändigt villkor för finansiering. 
Även Horisont Europa och andra program samt Regionalfonden i Norra 
Mellansverige bygger sina utlysningar på regionernas smarta 
specialiseringsstrategier. Med Smarta strategier som ”paraply” blir det 
därmed möjligt för Säffle kommun att i samverkan med det lokala 
näringslivet initiera olika utvecklingsprojekt med offentlig finansiering. Med 
hjälp av den externa finansieringen kan kommunen agera som projektägare 
och bidra med projektledning och på så vis stödja näringslivsutvecklingen. 
 
Med remissen följer ett frågeformulär som Regionen önskar åter som 
remissvar. I följebrevet poängteras att enbart de frågor som är relevanta för 
respektive organisation och som uppfattas som relevanta för Värmlands 
utveckling ska besvaras. Kommunledningskontoret föreslår att den ifyllda 
frågemallen lämnas som Säffle kommuns svar på remissen från Region 
Värmland. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Genom att Region Värmland fastslår en forsknings- och innovationsstrategi 
för hållbar smart specialisering blir det möjligt för bland andra kommunerna 
att ansöka om utvecklingsmedel från EU:s regionalstödsfonder. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision lyder: ”Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi 
vill, vi vågar”. Visionen bryts ned i 4 externa mål och 3 interna mål. Externt 
mål tre lyder ”I Säffle kommun kan alla försörja sig” och uttyds med 
följande text: ”Som aktiv samhällsutvecklare medverkar Säffle kommun till 
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sysselsättning för alla genom att samarbeta med olika aktörer i 
arbetsmarknadsfrågor. Säffle kommun ger alla möjligheter att utifrån sin 
egen förmåga kunna klara sig på egen hand och påverka sitt eget liv. Det 
går snabbt och smidigt att pendla och resa in och ut från Säffle kommun.” 
 
En forsknings- och innovationsstrategi för länet som även inbegriper den 
kommunala nivån stämmer väl överens med kommunen medverkare till 
sysselsättning genom att vara en aktiv samhällsutvecklare. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Den nu aktuella forsknings- och innovationsstrategin är en av flera 
handlingsplaner som ska fylla den sedan tidigare antagna 
Värmlandsstrategin. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta svar på Remiss – Värmlands forsknings- och 
innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Pia Proper 
Näringslivschef 

Beslutet ska skickas till 
Region Värmland 
Kommunledningskontoret
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Svarsmall för Remiss – Värmlands forsknings- och innovationsstrategi 
för hållbar smart specialisering 2022-2028, Dnr RUN/ 210461 
 

Organisationens namn: Säffle kommun 

Kontaktperson: Pia Proper 

Telefonnummer: 0533-681022 

E-postadress: pia.proper@saffle.se 

Skriv era svar direkt under varje fråga. 

Skicka era svar senast 22-02-04 till region@regionvarmland.se. 

Ange diarienummer RUN/ 210461 i ämnesraden. 

 

1. Övergripande frågor  
 Anser ni att strategin som helhet är utformad för att möta de förväntningarna på smart 

specialisering som EU-kommissionen har? Se nedanstående text: 

Regionen identifierar och prioriterar sektorer och teknologier baserat på befintliga 
styrkeområden och nya utvecklingsmöjligheter med det övergripande syftet att 
kraftsamla investeringar och innovationsåtgärder för att skapa långsiktig 
konkurrenskraft, en hållbar och jämställd arbetsmarknad med fler jobb och bättre 
utvecklingsmöjligheter för regionens invånare. 

Strategin tar ett brett grepp kring Värmlands traditionella branscher och dess styrkor. 
Samtidigt finns en utblick mot områden där utvecklingsmöjligheterna bedöms stora. 
Strategin gör det även möjligt att inrymma utvecklingsprojekt som är viktiga för den 
enskilda kommunen eller branschen. 

 

 Är det någon typ av insatser eller perspektiv som saknas i strategin för att Värmland ska 
bli framgångsrikt i enlighet med strategins intentioner? 

Säffle kommun har inte identifierat några sådana brister. 

 

 Finns det delar ni anser kan kortas eller tas bort i remissutgåvan? Skriv gärna tydligt vilka 
delar ni i så fall avser.  

Avsnittet om Missioner känns malplacerat. En mer direkt koppling mellan Missioner 
och specialiseringarna borde kunna beskrivas. 

Dokumentet beskriver komplexa samband och processer. Vi tror att resonemanget 
skulle vinna på en något enklare och därmed tydligare skrivning. 

mailto:region@regionvarmland.se
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För att enkelt och tydligt kunna kommunicera vad som avses skulle det vara bra att 
komplettera med en förkortad version på exempelvis fyra sidor. 

 Ser ni om det finns mål eller intressekonflikter inbyggda i strategin som behöver lyftas 
upp och hanteras? 

Nej. några sådana kan vi inte identifiera. 

 

 Har ni ytterligare inspel om strategin och hur vi tillsammans kan utveckla Värmland? 

Inte som vi ser det. 
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2. Specifika frågor för de olika avsnitten i strategin 
För er som önskar kommentera specifika delar i strategin finns nedanstående mall som ett stöd med 
kapitel- och avsnittsrubriker. Vänligen skriv er kommentar till ett textavsnitt i strategin under 
motsvarande rubrik nedan. Det underlättar för oss vid bearbetningen av remissvaren.  

Till varje avsnitt finns det även som ett stöd, förslag på frågor att besvara nedan. 

Bakgrund 
Värmlands strategin 2040 och smart specialiseringsstrategin 

 Är relationen mellan Värmlands strategin 2040 och smart specialiseringsstrategin tillräckligt 
tydligt beskriven? 

En ny strategi för smart specialisering i Värmland 
 

Värmlands smarta specialiseringsområden 
Svara gärna på följande frågor specifikt för varje specialiseringsområde 

 Är (del-) visionerna för de olika specialiseringarna tillräckligt klargörande, relevanta och 
utmanande? 

 

 Går det att utifrån texten göra sig en tillräcklig tydlig bild om vad de olika specialiseringarna 
handlar om och vilka ambitioner respektive specialisering rymmer? Är det något som 
behöver förklaras bättre eller tydliggöras? 

 

 Ge gärna förslag på hur respektive specialisering kan utvecklas ytterligare för att bli ännu 
mer kraftfull och framgångsrik i att nå sin vision. 

 

Om ni vill skriva svar som är övergripande för alla specialiseringarna, skriv här: 

 

Om ni vill skriva svar som är specifika för några specialiseringar skriv under nedanstående rubriker: 

Skoglig bioekonomi 
 

Digital hälsoinnovation 
 

Avancerad tillverkning och komplexa system 
 

Attraktion genom hållbar platsutveckling 
 

Systemlösningar med solel 
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Livsmedel i hållbara samspel 
 

Dataspel och spelifiering 
 

Strategiska metoder och arbetssätt 
Missionsdrivet arbete 
Ett nytt grepp som införs i smart specialisering är det missionsbaserade arbetssättet som bygger på 
att vi tillsammans med de mest relevanta aktörerna ta oss an några stora samhällsutmaningar och 
formulera en gemensam tydlig agenda för hur vi möter dem. 

 Uppfattar ni det som realistiskt och önskvärt att göra en så stor kraftsamling som det krävs 
för att få resultat som gör stor skillnad på de utmaningarna som Värmland har inom de två 
missionerna? 

Säffle kommun ser arbetet med att förverkliga de Smarta specialiseringarna som det bästa 
sättet att förverkliga missionerna för Värmland. 

 

Entreprenöriella möjligheter 
 Vilken potential ser ni i att ta ett mer samlat grepp för att mobilisera de resurser vi har inom 

smart specialisering för att stödja större entreprenöriella möjligheter i Värmland? 

Med ett samlat grepp kring mobilisering av resurser ökar möjligheterna till förverkligande 
av de aktuella projekten. 

 

Gemensamma perspektiv och arbetssätt 
 Hur ser ni på de fem perspektiven och arbetssätten: Cirkulär ekonomi, Digitalisering, 

Jämställd och inkludering, Social innovation och Värdeskapande tjänster som är utvalda i 
strategin? Är de relevant och tillräckligt tydligt beskrivna? 
 

Operativt genomförande 
Utveckling av innovationsekosystemet 

 

Ett plattformsbaserat arbetssätt 
Hur ser ni på det plattformsbaserade arbetssättet som föreslås i strategin? Vilka för- och 
nackdelarna ser ni och hur kan vi kompensera för eventuella nackdelar? 
Det är mycket bra att knyta klustrens arbetssätt och erfarenheter nära specialiseringarna. 
På detta vis skapas naturliga motorer i samarbetet. 
 

Innovationsdrivande upphandlingar 
 Vilka möjligheter och hinder ser in i arbetssättet med innovationsdrivande upphandlingar 

och som saknas i texten och som borde lyftas fram? 
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Kommunikation för att driva på utvecklingen 
 Hur ser ni på behovet av en starkare samordning av de kommunikationsresurser som finns i 

Värmland med syftet att stärka samordning och genomförandet av smart specialisering och 
att göra Värmland mer känt för våra styrkor? 
För framgång är samordning av kommunikationen nödvändig. 

Nätverksstyrning 
 Hur kan nätverksstyrningen utvecklas för att bidra ännu bättre i genomförandet av smart 

specialiseringsstrategin? Vad skulle kunna förtydligas i texten? 
 

Tillgång till finansiering 
 Hur ser ni på behovet av att bygga ökad kapacitet för att vi i Värmland ska bli ännu bättre på 

att hämta hem den finansiering som behövs för att genomföra strategin? 
 

Monitorering, utvärdering och lärande 
 Hur ser ni på behovet av monitorering, utvärdering och lärande? 

 

  



6 

3. Frågor om er organisations medverkan i genomförandet av strategin 
 Vilka är de främsta möjligheterna ni ser för er organisation och för Värmland med strategin? 

 
 Vilka specialiseringar är mest relevanta att medverka i för er organisation? Motivera gärna 

varför. 

Utifrån profilen det lokala näringslivet är specialiseringarna Skoglig bioekonomi, 
Avancerad tillverkning och komplexa system, Attraktion genom hållbar platsutveckling 
och Livsmedel mest relevanta för Säffle kommun. Genom olika offentligt finansierade 
utvecklingsprojekt gör kommunen vad den kan för att stödja efterfrågade 
förändringsarbeten i branscherna. 

 

 Ser ni några särskilda utmaningar för er organisation? 
 

 Vilken eller vilka roller önskar er organisation ha i smart specialisering?  

Kommunens näringslivsarbete fokuseras i mycket stor utsträckning till kontakter med 
befintligt näringsliv för att stödja deras utvecklingsbehov utifrån den offentliga 
”verktygslådan” inom ramen för specialiseringarna. Kommunen stödjer specialiseringarna 
genom att vara lyhörd för förändrade behov hos branscherna och förbereda inför 
utökningar och nyetableringar med mark, detaljplaner och infrastruktur.  

Genom att ha ”örat mot marken” kan olika utvecklingsprojekt samordnas och få 
finansiering.  

 

 Vilka möjligheter ser ni för er organisation att medverka i de två missionerna och hur ser ni 
på angelägenhetsgraden i ett gemensamt arbete inom dessa? 

o Hållbara, hälsosamma och jämställda smarta samhällen 

o Smart hållbart energisystem 

Säffle kommun uppfattar specialiseringarna som det gemensamma arbetet för att 
uppfylla missionerna. 

 

 Vilka möjligheter har er organisation att bidra med insatser i de två respektive föreslagna 
entreprenöriella möjligheterna?  

o landbaserad fiskodling respektive 
Säffle kommun ser med tillfredställelse på att landbaserad fiskodling lyfts fram som en 
av två entreprenöriella möjligheter. Den stora privata satsning som pågår i Säffle med 
att bygga en anläggning för landbaserad fiskodling medför att kommunen lägger stort 
fokus här. Försäljning av kommunal mark för bygget har skett. Tillfartsvägar och va-
infrastruktur byggs för närvarande. Projekt kring fortsatta satsningar i linje med och 
kring fiskodlingen pågår och ska fortsätta under perioden. 

 
o vintertestning av fordon i inomhus miljö året runt? 
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 Ser ni andra större entreprenöriella möjligheter som skulle gynnas av ett sådant arbetssätt? 

 

 På vilket sätt kan er organisation medverka i innovationsdrivande upphandlingar? 
 
Säffle kommun är en för liten organisation för att på egen hand effektivt kunna 
härbärgera innovationsdrivande upphandlingar. Medverkan i sådana upphandlingar kan 
dock ske via den gemensamma drift- och  servicenämnden för länet. 

 

 Hur ser ni på er organisations medverkan i ett samordnat kommunikationsarbete? 

Det är bra att klustren har huvudansvaret för respektive specialiserings 
kommunikationsarbete. Säffle kommun ser sig gärna som en samarbetspart när det gäller 
den lokala kommunikationen kring det som sker i specialiseringarna. 

 

 Vilka behov har er organisation när det gäller monitorering och återkoppling av hur 
genomförandet fortlöper? 

Det är viktigt att sker en systematisk uppföljning och återkoppling av projekten och ev 
övrigt arbete inom specialiseringarna. Säffle kommun ser gärna att återkopplingen sker på 
två nivåer. En övergripande nivå där samtliga deltagande organisationer får en 
återkoppling av vad som sker inom samtliga sju specialiseringar och de två 
entreprenöriella möjligheterna. Till det önskas en mer detaljerad och specifik uppföljning 
och återkoppling för de specialiseringar/ent.möjl. som är aktuella för respektive 
organisation. Den övergripande återkopplingen medverkar till att skapa en gemensam 
bild av framstegen samtidigt som den mer specificerade återkopplingen gör det möjligt för 
den enskilda aktören att justera de egna åtagandena/insatserna utifrån förändrade 
behov. 
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Dnr RUN/ 210461 

Remiss – Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar 

smart specialisering 2022-2028 
 

Region Värmland är som regionalt utvecklingsansvarig den aktör som ansvarar för att en strategi för 

smart specialisering utarbetas och genomförs. Den nuvarande strategin sträckte sig fram till och med 

2020 men har förlängts året ut eller till dess en ny strategi har fastställts av Region Värmlands 

nämnd för regional utveckling. Förslaget till den nya strategin har arbetats fram under våren och 

hösten 2021.  Nu finns det ett förslag att tycka till om senast 22-02-04. 

Det formella skälet varför Värmland bör ha en smart specialiseringsstrategi är att EU-kommissionen 

har villkorat vissa av de medel som Värmland tillsammans med Dalarna och Gävleborg har möjlighet 

att få tillgång till ur den europeiska regionalfonden. Villkoret är att regionerna ska ha ”God styrning 

av de regionala strategierna för smart specialisering”. Om villkoret uppfylls görs de medel tillgängliga 

som EU-kommissionen avsatt i regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige och som ska bidra 

till det politiska delmålen: 

• 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen  

• 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap. 

Det övergripande målet (Politiskt mål 1) som delmålen ska bidra till är:  

• Ett konkurrenskraftigare och smartare Europa genom främjande av innovativ och smart 

ekonomisk omvandling och regional IKT-konnektivitet. 

För att förstå vad smart specialisering ska handla om är det bra att utgå från hur Poliskt mål 1 är 

formulerat. 

Det finns utöver möjligheten till tillgång till utvecklingsmedel andra goda skäl för att ta fram och 

genomföra en regional smart specialiseringsstrategi. Med erfarenhet från EU:s förra programperiod 

har smart specialisering varit ett framgångsrikt och på många olika sätt värdefullt arbetssätt för 

Värmland (se rapporten Sex år med smart specialisering i Värmland1). 

Förslaget till strategin har arbetats fram under våren och hösten 2021 och en lång rad aktörer har 

varit delaktiga. Arbetet har byggt på en kombination av analyser, kunskapsunderlag och dialoger. 

Regionens aktörer har bidragit aktivt med omvärldsspaning, behovsbilder, erfarenheter och 

framtidsvisioner och i utformningen av innehållet i de olika delarna av strategin. Sammanlagt har 

mer än 250 personer medverkat från klusterorganisationerna, företag, universitetet, institut, 

myndigheter, kommuner, regionen, ideella organisationer och en rad övriga aktörer. 

Region Värmland önskar svar på remissen senaste den 4 februari 2022. Vi vill att ert svar utgår från 

nedanstående frågor som är uppdelade i tre delar. Svaren ska vara så kortfattat och så konkreta som 

möjligt. Ta i svaren upp både det ni vill behålla och det ni vill förändra. Motivera kortfattat. Svara 

 
1 Direktlänk till rapporten: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fregionvarmland.se%2Fd
ownload%2F18.11d8975317a759ce29913330%2F1626338269464%2FSex%2520%25C3%25A5r%2520med%25
20smart%2520specialisering%2520i%2520v%25C3%25A4rmland-2015-2020.pdf&clen=8398242 

https://regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/naringsliv-forskning-och-innovation/forskning-och-innovation
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enbart på de frågor som är relevanta för er organisation och som ni uppfattar som relevanta för 

Värmlands utveckling. 

Vilka smarta specialiseringar som ska ingå i strategin har förankrats i en bred process med berörda 

aktörer där olika alternativ övervägts. Region Värmland uppfattar att konsensus har uppnåtts i 

Värmland. Därför ingår inte frågan om vilka de smarta specialiseringarna ska var bland frågorna i 

remissen. 

Vi passar även på att ställa frågor om er medverkan i genomförandet av strategin. Avsikten är att ha 

de svaren som grund för det fortsatta arbetet med att ta fram färdplaner för specialiseringarna och 

missionerna mm och för genomförandet av färdplanerna/strategin. 

Frågorna är uppdelade i tre delar. 

1. Övergripande frågor om strategin 

2. Specifika frågor för de olika delarna av strategin 

3. Frågor om er organisations medverkan i genomförandet av strategin 

För de organisationer som inte avser svara på hela remissen är vår rekommendation att prioritera i 

nummerordning för de tre delarna. 

Remissen vänder sig i första hand till organisationer, inte enskilda personer. 

För att underlätta för vår bearbetning av remisserna önskar vi i första hand att ni skriver era svar i 

den bifogade mallen och skickar dem senast 22-02-04 till region@regionvarmland.se. 

Ange diarienummer RUN/ 210461 i ämnesraden. Ange även vilken organisation det är som står 

bakom remissvaret, vem som är organisationens kontaktperson i remissen samt e-postadress och 

telefonnummer till kontaktpersonen. 

mailto:region@regionvarmland.se
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Förord  
I Värmland ser vi vår smarta specialiseringsstrategi som ett smartare sätt att skapa värden. Värmlands forsknings- 

och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022–2028 tar sin utgångspunkt i Värmlandsstrategin – 

länets regionala utvecklingsstrategi. 

 

Värmland har många styrkor men också utmaningar. Utmaningarna handlar bland annat om att stora delar av 

näringslivet verkar på en global marknad med hög konkurrens. Regionen präglas av en låg utbildningsnivå i 

jämförelse med övriga Sverige, liksom av könsstereotypa utbildningsval och en starkt könsuppdelad 

arbetsmarknad. Med strategin för smart specialisering fördjupar vi arbetet med att hitta nyskapande och 

innovativa sätt att möta utmaningarna. 

 

Smart specialisering handlar om att öka konkurrenskraften inom ett urval lovande områden och samtidigt bidra 

till den omställning av samhället som krävs för en hållbar utveckling. Detta genom att ta vara på nyskapande, 

entreprenörskap, forskning och innovation och att öppna upp oss för omvärlden. Strategin bidrar till nya sätt att 

organisera befintliga regionala tillgångar, fler arbetstillfällen och smartare sätt att skapa värden för Värmland och 

dess invånare. Det handlar både om vad vi är bra på och vad vi är bra för! 

 

Strategin har arbetats fram under våren och hösten 2021 och en lång rad aktörer har varit delaktiga. Arbetet har 

byggt på en kombination av analyser, kunskapsunderlag och dialoger. Regionens aktörer har bidragit aktivt med 

omvärldsspaning, behovsbilder, erfarenheter och framtidsvisioner. Sammanlagt har mer än 250 personer 

medverkat från klusterorganisationerna, företag, universitetet, institut, myndigheter, kommuner, regionen, 

ideella organisationer och en rad övriga aktörer.  

 

Region Värmland har beslutat att jämställdhetsintegrera alla beslut och det innebär även att strategin för smart 

specialisering har jämställdhetsintegrerats. 

 

Vi vill se resultat av strategin och våra insatser. Därför är monitorering, uppföljning och utvärdering viktiga inslag 

i arbetet med smart specialisering, för oss politiker och för legitimiteten. 

 

Det har varit en omfattande process att ta fram Värmlands strategi för smart hållbar specialisering och vi vill 

därför passa på att tacka alla som bidragit med kunskaper och tid i arbetet. 
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Bakgrund 
Begreppet ”smart specialisering” introducerades av EU-kommissionen i samband med regionalfondsprogrammen 

2014–2020. Det är både en strategi och en metod för regional utveckling med syfte att öka regioners ekonomiska 

konkurrenskraft. Metoden baseras på fyra pelare; ledarskap, strategi, entreprenöriella möjligheter, monitorering 

och lärande.  

 

Konkret innebär smart specialisering att regionen identifierar och prioriterar sektorer och teknologier baserat på 

befintliga styrkeområden och nya utvecklingsmöjligheter. Syftet är att kraftsamla investeringar och 

innovationsåtgärder för att skapa långsiktig konkurrenskraft, en hållbar och jämställd arbetsmarknad med fler 

jobb och bättre utvecklingsmöjligheter för regionens invånare.  

 

Smart specialisering är ett viktigt verktyg inom EU:s sammanhållningspolitik. Begreppet har successivt utvecklats 

mot Strategies for Sustainable Smart Specialisation Strategies (S4) för att även inkludera behovet av en grön 

omställning och ekonomisk återhämtning efter coronapandemin. För att ta del av EU:s regionalfondsmedel ställer 

EU-kommissionen sedan 2021 krav på att varje region dels ska ha en smart specialiseringsstrategi, dels ska 

uppfylla kraven på god styrning av denna.  

 

Utvärderingar av den tidigare värmländska strategin för smart specialisering 2015–2020 visar att strategin har 

bidragit till att staka ut gemensamma visioner och färdriktningar, fördjupat samarbetet mellan centrala aktörer 

kring de smarta specialiseringsområdena och resulterat i en rad konkreta investeringar. Strategin har även 

fungerat som en länk mellan aktörerna på den lokala, regionala och nationella nivån, men även till EU:s 

övergripande tillväxt- och industristrategier. 

 

Det finns höga förväntningar kopplade till strategin för smart specialisering. Dels står regionen och världen i 

övrigt inför stora utmaningar, bland annat inom demografi, klimat och digitalisering. Dels har det tidigare 

framgångsrika samarbetet skapat efterfrågan på fortsatt gemensamt arbete som grundar sig på tillit och samsyn 

mellan de centrala aktörerna. Med den nya specialiseringsstrategin tar regionen nästa steg för att utveckla 

arbetssättet med smart specialisering för att fortsatt ligga i europeisk framkant.  

 

Strategin ska bidra till att: 

 

• Värmland blir en del av ett europeiskt nätverk för smart specialisering, vilket innebär möjligheter till 

erfarenhetsutbyte och samarbete med andra regioner, liksom till att påverka EU:s regionalpolitik.  

• Värmland har ett ökat fokus på hållbarhet och digitalisering som kan bidra till en grön omställning, med 

utgångspunkt i EU:s tillväxtstrategi 2021–2027.  

• Värmland tar tillvara möjligheterna att höja kunskaps- och innovationsgraden i regionen och skapa 

förutsättningar för ökad internationell konkurrenskraft.  

• Värmland kan skapa bättre och hållbarare jobb, förbättra jämlikheten, öka jämställdheten, stärka 

tjänsteutvecklingen, bidra till den globala utvecklingen och bli en tydligare partner i det europeiska 

samarbetet. 
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Från Värmlandsstrategin 2040 till en strategi för 

hållbar smart specialisering 

Värmlandsstrategin 2040 är Värmlands regionala utvecklingsstrategi. Den utgör en grund för beslut och styr hur 

projektmedel ska fördelas på regional nivå.  Det är Värmlands gemensamma plan för att utveckla Värmland på ett 

jämställt, jämlikt och hållbart vis både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Strategin har tagits fram på uppdrag 

av regeringen. Region Värmland samordnar arbetet, men strategin formas och genomförs av en mängd olika 

aktörer. Strategin utgör en grund för beslut och styr hur projektmedel ska fördelas på regional nivå. Den fungerar 

också som en kompass vid förhandlingar med myndigheter, regeringen och EU. Värmlandsstrategin är 

sektorsövergripande och pekar ut en vision, långsiktiga mål och insatsområden mot 2040. 

 

Strategin identifierar fyra prioriterade insatsområden: 

 

• Förbättra livsvillkoren  

• Höja kompetensen 

• Utveckla attraktiva platser  

• Stärka konkurrenskraften  

 

För att skapa förutsättningar för genomförandet har tre så kallade förändringsnycklar identifierats; det handlar 

om att leda modigt, samverka på nya sätt och utforska proaktivt (Värmlandsstrategin 2040). 

 

Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering utgör en av flera handlingsplaner 

för Värmlandsstrategin och förväntas i hög grad kunna bidra till alla fyra insatsområden som identifieras i 

Värmlandsstrategin. Den syftar dock i första hand till att fördjupa insatsområdet Stärka konkurrenskraften:  

 

”Utveckla arbetet med smart specialisering genom att samla aktörer, resurser och investeringar kring de 

branscher och kunskapsområden där vi har eller kan få stark utveckling. Vi ska tillsammans utveckla befintliga 

regionala tillgångar och genom synergierna dem emellan skapa innovationer för att möta 

samhällsutmaningarna. Metoden bidrar till fler och starkare företag samt innovationer. ”  

(Värmlandsstrategin 2040, sid 36) 

 

Utgångspunkten för smart specialisering är att det ska vara en regional kraftsamling bakom de mest lovande 

områdena för innovation, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning. Arbetet ska bidra till hållbar utveckling och 

även möta samhällsutmaningar som pekats ut i Värmlandsstrategin. Men strategin för smart specialisering är mer 

specifik och har en kortare tidshorisont, 2022–2028 än Värmlandsstrategin. Genomförandet av 

Värmlandsstrategin liksom strategin för smart specialisering handlar även om att involvera aktörer på olika 

nivåer, från lokal och regional nivå, till nationell och internationell nivå. 
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Värmland – en nulägesbeskrivning 
Det finns många parametrar som påverkar en regions innovativa förmåga, exempelvis öppenhet, 

näringslivsstruktur, internationella nätverk, kapitaltillgång, utbildningsnivåer och arbetsmarknadens struktur. I 

jämförelse med övriga svenska regioner har Värmland något sämre grundförutsättningar, framför allt på grund av 

att befolkningen har en lägre utbildningsnivå. Förvärvsfrekvensen bland utrikes födda är låg och den värmländska 

arbetsmarknaden är mycket könsuppdelad. Detta försämrar förutsättningarna för kompetensförsörjning och 

innovationskraft.  

 

Kvinnorna arbetar i störst utsträckning inom offentlig sektor och männen inom byggindustrin, transport och 

tillverkning. En högre andel kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning och andelen kvinnor har ökat 

relativt mycket, medan andelen män med eftergymnasial utbildning ökat mycket litet. Trots det var andelen 

chefer 2019 lägre bland kvinnor (39 procent) än bland män (61 procent).  Drygt hälften av cheferna inom offentlig 

sektor var kvinnor, medan näringslivet domineras av män som är chefer.  

 

Vid utgången av 2020 uppgick Värmlands befolkning till 282 885 personer, men till 2040 beräknar SCB att 

befolkningen minskat till 279 300 personer. Värmlands befolkning har redan idag en större andel äldre än 

rikssnittet och andelen fortsätter öka jämfört med övriga åldersgrupper. Det får konsekvenser för 

försörjningsbördan när en krympande arbetskraft ska försörja allt fler äldre. 

 

Värmland är en industriregion med basen i skogs-, stål- och verkstadsindustrin. Här finns även ett omfattande 

näringsliv inom livsmedelssektorn och en IT-sektor som är betydelsefull både med spetsområden och som stöd för 

den digitala omställningen. Den värmländska exporten har sedan 2016 haft en uppåtgående trend. Av Värmlands 

cirka 28 000 företag är cirka 5 procent exporterande. Det är främst i mansdominerade företag inom traditionell 

industri som varuexporten sker, exempelvis inom papper och massa, verkstad samt stål och metall. Även 

detaljhandeln och livsmedelsindustrin har en relativt hög andel av varuexporten i Värmland.  

  



 8 

Utvecklingen av smart specialisering i Värmland  
Genom smart specialisering görs en gemensam kraftsamling för att stärka de parametrar som tillsammans bidrar 

till ett regionalt innovationsklimat, exempelvis: 

 

• kompetensförsörjning 

• forskningsfinansiering 

• näringslivets förnyelseförmåga 

• kapitalförsörjning 

• export 

• jämställdhet 

• jämlikhet 

• kommersialisering 

• internationella nätverk. 

 

Utvecklingen av smart specialisering i Värmland har skett successivt över ett par decennier – från 

klusterutvecklingen som startade tidigt 2000-tal, till strategin för smart specialisering 2015–2020. Det gav arbetet 

en riktning och resulterade i många konkreta insatser som bidragit till att stärka de smarta 

specialiseringsområdena, utveckla innovationsklimatet i Värmland och stärka regionens internationella 

konkurrenskraft.  

 

I jämförelse med andra små svenska och europeiska regioner har Värmland en starkare plattform för smart 

specialisering än de flesta andra. Samtidigt har regionen strukturella utmaningar att övervinna eller kompensera 

för, vilket gör det fortsatta arbetet med smart specialisering och transformationen av regionens ekonomi extra 

angeläget. I nästa steg handlar det om att involvera fler företag, fortsätta utveckla forskning och utbildning som 

stärker de smarta specialiseringsområdena. Regionen behöver även utveckla fler ändamålsenliga testbäddar och 

främja investeringar och export. Samarbeten och innovationsprocesser kan bli ännu starkare, och med nya 

kombinationer av människor, kunskaper och andra resurser kan regionen bidra till att finna lösningar på viktiga 

samhällsutmaningar. Detta kräver att Värmland höjer ambitionsnivån, blir ännu bättre på det som kallas 

entreprenöriella upptäckandeprocesser och använder oss av ett utforskande angreppssätt för att möta 

samhällsutmaningarna.  
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En ny strategi för smart 
specialisering i 
Värmland 
Smart specialisering handlar om att skapa konkurrenskraft inom ett antal utpekade områden och att samtidigt 

bidra till att möta samhällsutmaningar både i Värmland och internationellt.  

 

Med utgångspunkt i tidigare arbete, analyser av förutsättningar och styrkeområden samt en bred dialog mellan 

regionens aktörer har sju smarta specialiseringsområden identifierats. Det är tematiska områden där det finns ett 

näringsliv med potential, kvalificerad forskning och klusterorganisationer som kan bidra till mobilisering vid 

genomförandet. Den geografiska spridningen i Värmland varierar mellan specialiseringarna.  

 

De sju områdena är: 

 

• Skoglig bioekonomi  

• Digital hälsoinnovation  

• Avancerad tillverkning och komplexa system  

• Systemlösningar med solel 

• Attraktion genom hållbar platsutveckling 

• Livsmedel i hållbara samspel 

• Dataspel och spelifiering  

 

Strategin bidrar till den övergripande visionen i Värmlandsstrategin, ”ett hållbart Värmland som förändrar 

världen”. För att förtydliga på vilka sätt smart specialisering kan bidra till visionen finns ett tillägg för varje 

specialisering. 

 

Strategin för smart specialisering är både en strategi och en metod för utveckling. Detta ska ske genom att 

fokusera och samla regionens aktörer från akademi, forskning, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Den 

är ett sätt att frigöra och synliggöra den potential vi har för innovation och tillväxt, vilket också hjälper oss att 

profilera specialiseringsområdena och att bygga varumärket Värmland. Med strategin kan vi bli tydligare mot 

aktörer nationellt och internationellt och agera mer kraftfullt. Det handlar om att utveckla både det som vi är bra 

på, och det som vi är bra för.  

 

Smart specialisering är smarta sätt att organisera och utveckla befintliga regionala tillgångar för 

att skapa hållbara värden för användare och samhälle. Kort sagt, smarta sätt att skapa hållbara 

värden.  
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Värmlands smarta 
specialiseringsområden 
Skoglig bioekonomi  

Inledning 

Värmlands styrka ligger i ett starkt och komplett ekosystem för innovation inom skoglig bioekonomi. Det utgörs 

av flertalet sammankopplade aktörer, exempelvis kluster, företag, skogsägare, entreprenörer, investerare, 

akademi, offentlig sektor och civilsamhället. 

 

I skogen finns råvaran, i våra företag finns kompetensen. Vi har en bredd av företag i olika storleksklasser samt 

forskningsmiljöer och testbäddar. Tillsammans har de en unik förmåga att skapa förutsättningar för innovation 

och omställning. Klusterorganisationen Paper Province samlar aktörerna i ekosystemet i ett stort nätverk som 

möjliggör innovation och utveckling. Genom Sting Bioeconomy finns ett specifikt affärsutvecklingsstöd för 

startups inom bioekonomi. Karlstads universitet erbjuder utbildningar och forskning på avancerad nivå inom 

skoglig bioekonomi, kompetensförsörjning, internationalisering samt marknadsföring. Detta sammantaget ger 

Värmland en konkurrensfördel gentemot ledande miljöer i Europa inom skoglig bioekonomi. 

 

Fokus för specialiseringen skoglig bioekonomi är ett mer sammanhållet innovationsekosystem som syftar till att 

skapa det bästa värdet av skogen utifrån ett hållbarhetsperspektiv med utgångspunkt i cirkularitet.  

Vision 

Ett hållbart Värmland förändrar världen genom att skapa det bästa värdet från skogen. 

 

Värmland ska genom skoglig bioekonomi vara erkänd som föregångare nationellt och internationellt för hur man 

bedriver omställning i samverkan. Utifrån värdeskapande samverkan, som att samla företag kring en gemensam 

utmaning eller möjlighet, transformerar vi näringslivet. Samtidigt realiserar och industrialiserar produkter och 

tjänster som leder till hållbar inkluderande tillväxt och stärker Värmlands, Sveriges och Europas konkurrenskraft. 

Det vill säga; Värmland förändrar världen. 

Strategiska avsikter/inriktning 

En omställning till en cirkulär bioekonomi är en nödvändighet som den smarta specialiseringen måste inrikta sig 

mot för att klara klimatomställningen och det ökade resursbehovet i världen. Branschen måste förnyas och ställa 

om. Skogsindustrin och därav en betydande del av den skogsbaserade bioekonomin kännetecknas av konservativa 

mönster samt behov av teknisk och mental förflyttning. Denna transformation ska den smarta specialiseringen 

bidra till. En viktig strategisk avsikt/inriktning inom den smarta specialiseringen är därför att stärka 

förutsättningarna för att attrahera en bredare kompetensbas när det gäller individer och kunskaper. 

Skogsindustrins kärna, som består av volymprodukter, ska utvecklas och därmed stärka näringens 

konkurrenskraft. En viktig inriktning för den smarta specialiseringen är att stärka branschens förutsättningar för 
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att ta vara på digitaliseringens möjligheter samt att skapa nya produkter, material och tjänster. Till detta adderas 

behovet av att skogsindustrin behöver utveckla sin förståelse för hur produkterna kan skapa värde för kunden och 

hur detta utgör en del i slutprodukten. Värmland ska leda omställningen mot en bioekonomi som utmanar 

befintlig teknik, med utgångspunkt i behov och efterfrågan, där vi bidrar till att möta de stora 

samhällsutmaningarna. 

 

Samlat innebär detta att vi inom den smarta specialiseringen säkerställer visionen genom en balanserad 

utveckling av:  

 

• de bästa produkterna från skogliga råvaror (material, prototyper och tjänster) med högre förädlingsvärde 

• de cirkulära värdekedjorna 

• ett hållbart skogsbruk med biologisk mångfald och olika användningsområden av skogen 

• ägande och förvaltning av skog samt möjligheter till nya affärsmodeller och sociala innovationer för ökat 

värdeskapande från skogen 

• jämställdhet, jämlikhet och inkludering för att skapa förutsättningar för att den bästa kompetensen ska 

söka sig till den smarta specialiseringen 

• ekonomisk hållbarhet som även baseras på sociala innovationer 

• utveckla regionens offentliga och privata forsknings och innovationsmiljöer (FoI) och koppla oss till de 

starkaste nationella och internationella miljöerna. 

Utvecklingen framåt 

En transformation av ekosystemet pådrivet av Paper Province har varit avgörande för utvecklingen av 

innovationsförmåga och ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt innovationsekosystem för skoglig bioekonomi i 

länet. Detta är dock inte tillräckligt för att på ett aktivt sätt som innovationsmiljö kunna driva på 

transformationen mot en ännu starkare bioekonomi, speciellt på nationell och EU-nivå. För att kunna utnyttja 

den fulla potential som skogen utgör i regionen krävs en utveckling av innovationsekosystemet och de befintliga 

plattformarna för innovation och transformation, exempelvis Vinnväxtplattformarna med statlig finansiering från 

Vinnova. Detta behöver ske i regionen men också genom tydliga länkar och samarbeten med andra innovations- 

och kunskapsmiljöer (såväl offentliga som privata) utanför Värmlands län. I första hand med grannregionerna 

men även utanför närområdet. Fokus bör vara på att mobilisera och involvera excellens inom olika områden för 

att fortsätta utvecklingen av ett innovationsekosystem som aktivt kan bidra till en utveckling av den skogliga 

bioekonomin. 

Tecken på framgång 

Nedan presenteras tecken på framgång för specialiseringsområdet. Detta kommer sedan att utvecklas i ett 

monitoreringsarbete. 

 

• Den smarta specialiseringen med alla tillhörande aktörer har tillsammans lockat till sig entreprenörer, 

innovatörer, investerare och företag som vill realisera sina idéer eftersom det för dem är den bästa 

platsen i världen att utvecklas på. Systemintegratorn Paper Province är en viktig möjliggörare i detta. 

• Arbetet inom den smarta specialiseringen har bidragit till att etablera fungerande och långsiktigt 

hållbara processer samt tjänster till stöd för innovation av bioekonomin. 
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• Arbetet inom den smarta specialiseringen har bidragit till att utveckla samverkan på såväl strategisk som 

på operativ nivå mellan aktörer vilket lett till effektivare innovationsprocesser. 

• Arbetet inom den smarta specialiseringen har bidragit till etablering och utveckling av ledande 

kunskapsnoder inom strategiskt valda områden kopplat till skogsbaserad bioekonomi. Detta i samarbete 

med forskningsaktörer både i Sverige och internationellt. 

• Arbetet inom den smarta specialiseringen har bidragit till att attrahera både finansiering och kompetens 

från Sverige men även från andra länder. 

• Antalet nystartade svenska företag med anknytning till skogsbaserad bioekonomi har ökat i regionen. 

• Antalet deltagande företag i projekt och processer från branscher utanför pappers och massaindustrin 

har ökat. 

• Vi har i ökad utsträckning involverat offentlig sektor och civilsamhällets organisationer i utvecklingen av 

den gröna ekonomin i regionen. Detta är ett steg i att bygga den storskaliga demonstratorn där Värmland 

kan visa upp en mängd tillämpningar av skoglig bioekonomi. 

• Förståelsen för hur kunskap om genus, jämställdhet, jämlikhet och inkludering kan användas för att 

skapa hållbar tillväxt har ökat hos företagen vilket också visar sig i konkreta handlingar. 

Digital hälsoinnovation 

Inledning 

Sverige och Värmland står inför angelägna och komplexa hälsoutmaningar där till exempel coronapandemin 

visade hur hälsofrågor påverkar hela samhället. Folksjukdomar breder ut sig och ojämlikheten i vilka som drabbas 

är tydlig. Vårt hälso- och sjukvårdssystem är fragmentiserat. Ansvar och roller är på väg att förändras eftersom 

hälsa skapas på många sätt och inte av en aktör. Idag läggs merparten av de offentliga resurserna på vården och 

ytterst lite på förebyggande åtgärder i skola, hos individer eller i andra delar av samhället som civilsamhälle eller 

stadsutveckling. Digital hälsa innebär en digitalisering av tjänster där målet är att skapa hälsa samt förebygga och 

hantera sjukdomar mer effektivt. De nya möjligheterna som digitaliseringen erbjuder kan tillämpas på en mängd 

olika användningsområden – allt från virtuell skola och psykologiskt stöd till tidig sjukdomsdetektering eller 

självhjälp för bättre hälsa. Digital teknik kan binda samman olika organisationers arbete med hälsa genom att 

dela data, sjukdomshistorik eller underlätta myndighetskontakter så att vi kan skapa effektivitet i situationer som 

användare idag ofta upplever som stuprör. Digital hälsa handlar alltså i grunden om att bidra till ett ökat fokus på 

människors välmående. Digital teknik har potential att förbättra kvaliteten för individens hälsa samt minska 

hälso- och sjukvårdskostnaderna avsevärt. Den globala marknaden inom digital hälsa förväntas uppgå till 408 

miljarder kronor år 2025 och skapar möjligheter för nya jobb och regional tillväxt. Hälsa i den här 

specialiseringen är inriktad på att underlätta för människor att uppnå en god, jämlik hälsa samt stärka 

människors egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
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Vision 

Ett hållbart Värmland som förändrar världen genom att vara ledande i att driva hälsoinnovation tillsammans. 

 

En satsning på digital hälsoinnovation sker för att fler ska kunna leva ett hälsosammare liv och att vi ska kunna 

klara de komplexa samhällsutmaningarna kopplat till hälsa som ligger framför oss. Inga aktörer löser dessa på 

egen hand. Därför behöver vi samverka för att hitta lösningarna som bidrar till ett hållbart samhälle. Värmland 

har en unik förmåga och förutsättningar som kan stärka utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster. Det gör 

oss ledande på hälsoinnovation tillsammans. Genom denna styrka attraherar vi de bästa medarbetarna, företagen 

och forskarna. Kompetenser som kan förändra världen. 

Strategiska avsikter/inriktning 

Specialiseringen och det värmländska Vinnväxtinitiativet DigitalWell Arena ska skapa attraktionskraft och ett 

hållbart och hälsosamt smart samhälle. Detta ska ske genom att inrikta sig på att: 

 

• Människor och organisationer ska känna sig trygga med att använda säkra och effektiva digitala 

hälsotjänster. 

• Innovativa företag och offentliga sektor ska utveckla nya samarbeten så att framtidens digitala 

hälsotjänster kan möta den ökade efterfrågan på hälsa, vård och omsorg i samhället. 

• Möjliggöra för befintliga och nya techföretag att satsa på digital hälsoinnovation som ska leda till 

regional tillväxt. 

• Attrahera den bästa kompetensen, de bästa företagen och de bästa medarbetarna till arbetet med digital 

hälsoinnovation i Värmland. 

• Skapa en internationellt attraktiv forskningsmiljö kring digital hälsoinnovation. 

Utvecklingen framåt 

För att skapa digitala hälsotjänster som kan möta våra komplexa samhällsutmaningar ska nya arbetssätt och 

förändrade beteenden hos individer utvecklas. Komplexiteten i samhällsutmaningen ska mötas med ökad 

samverkan mellan offentliga institutioner för att hitta nya lösningar på behov. För att dessa nya lösningar ska få 

genomslag ska satsningen utveckla tydliga förutsättningar för innovativa samarbeten mellan behovsägare och 

innovatörer. Det innebär att det skapas nya spelregler och kultur, det vill säga innovation av policy, på systemnivå. 

I Sverige är jämlik hälsa viktigt. En grund för att skapa jämlik hälsa är att offentliga organisationer med 

samhällsansvar tar en aktiv roll. I Värmland utvecklar vi förmågan att samverka över många olika typer av gränser 

och skapar därmed en unik förutsättning att lyckas med digitala hälsotjänster. Näringslivet bidrar till offentlig 

sektor med kompetens och kreativitet kring digital teknik. Digitala hälsotjänster kan skapas i mötet mellan företag 

och de offentligt finansierade vård-, omsorgs-, hälso- och sjukvårdssektorerna i Värmland. Historiskt har vi i 

Sverige byggt en stark IT-sektor genom att offentlig sektor och större företag varit tydliga kravställare. 

 

Inom specialiseringen ska aktörerna utveckla tydliga ramar för vad offentliga organisationer behöver och hur 

kvalitet utvärderas, detta ger en unik möjlighet att stötta den framväxande sektorn för digitala hälsotjänster. 

Sammantaget ska specialiseringen skapa en attraktionskraft som lockar både nya företagsetableringar och gynnar 

framväxten av nya entreprenörsföretag. Företag som bidrar till att lösa samhällsutmaningar med både ny 

kompetens till regionen och jobbskapande tillväxt.  
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Styrkeområdena i specialiseringen ger oss förutsättningar för att tydligt påverka utvecklingen samt en möjlighet 

att skapa attraktionskraft för Värmland. Vi gör det genom att samlas i DigitalWell Arena där uppdraget är att 

stimulera till innovation för framtidens digitala hälsotjänster. Digitalisering och användning av data skapar stora 

möjligheter att individanpassa tjänster och öka människors egenförmåga att förbättra sin hälsa. Det skapar också 

förutsättningar för organisationer att involvera människor i utvecklingen av värdeskapande tjänster för ökad 

effektivitet och kvalitet. 

Tecken på framgång 

Utöver insatser och resultat finns det förväntningar på att satsningen ska bidra och leda till ytterligare utveckling. 

Framgångar kan vara olika, ibland oförutsedda och oftast beroende på omvärldsfaktorer. Därför ska 

nedanstående punkter ses som exempel. Helt andra och oväntade effekter kan komma att inträffa med koppling 

till insatserna. 

 

Nedan listas exempel på sådant som det är önskvärt att det sker helt eller delvis som ett resultat av aktiviteter 

inom specialiseringen Digital hälsoinnovation. 

 

• Invånare i Värmland upplever att nya hälsotjänster gör det lättare att leva ett hälsosammare liv.  

• Flera nationella och internationella företag har valt att etablera sig i Värmland.  

• Kommuner och regioner har genom nya tjänster lyckats skapa högre värde med mindre resursåtgång. 

• Innovationsmiljön har hjälpt ett nystartat företag som säljer digitala lösningar och som senare värderats 

till mer än en miljard dollar, en så kallad unicorn. 

• Etablerade digitala bolag har skapat nya affärer inom digital hälsa och attraherat digital spetskompetens 

för sin expansion. 

• Invånare och organisationer känner trygghet med att använda en certifierad hälsoapplikation. 

• Forskningen har etablerats i en miljö som attraherar såväl kapital som resurser till Värmland. 

• En investerarkultur har utvecklats i Värmland och våra investmentbolag attraherar kapital från hela 

världen. 

• Ett oberoende organ för certifiering av hälsoapplikationer har etablerats i Karlstad. 

• Värmland har enats om en gemensam utmaning inom hälsa som vi tillsammans samlas kring. 

Exempelvis ”2030 har nästan alla unga i Värmland en god upplevd psykisk hälsa”. 

Avancerad tillverkning och komplexa system  

Inledning 

Avancerad tillverkning och komplexa system utgör en viktig del av industrin i Värmland och spänner över flera 

olika delbranscher. Enligt en aktuell analys från Region Värmland återfinns 29 procent av samtliga anställda som 

omfattas av regionens strategi för smart specialisering inom specialiseringsområdet. Företagen har hög lönsamhet 

och genererar en omsättning på cirka 28 miljarder kronor. Konkurrenskraften bygger på ett antal internationellt 

ledande företag, exempelvis inom grönt stål, höghållfast stål, 3D-printning med pulverstål, propulsion och 

hydrodynamik samt automation/robotisering. Runt dessa finns stödjande företag och underleverantörer i olika 

storleksklasser spridda över hela länet. Specialiseringen innebär att driva på omställningen till en mer cirkulär 

och grön industri med hjälp av nya teknologier och innovationer. Specialiseringen är också en del av 

genomförandet av den gemensamma strategin för industriell omvandling i Norra Mellansverige. 
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Vision 

Ett hållbart Värmland som förändrar världen genom utveckling av nya lösningar för avancerad tillverkning 

och komplexa system med det livslånga lärandet i centrum. 

 

Den värmländska industrin har kommit långt i sin omställning och bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart 

samhälle. Nya lösningar för en mer avancerad och resurseffektiv produktion utvecklas och sprids genom nära 

samverkan mellan företag, forskare och tjänstepersoner. Ingenjörskompetens och en hög grad av digitalisering i 

näringslivet bidrar till utveckling av komplexa system. De produkter och tjänster som säljs är utvecklade ur ett 

hållbarhetsperspektiv och skapar värden för såväl leverantörer och kunder som medarbetare och invånare. 

Intresset för vår region är stort internationellt och industrin i Värmland attraherar kompetens och medarbetare 

från alla grupper, både inom och utanför länet, nationellt och internationellt. 

Strategiska avsikter/inriktning 

Specialiseringen ska bidra till: 

 

• Hållbar samhällsutveckling genom resurseffektiv produktion. 

• En grön omställning av industrin. 

• En ökad interaktion mellan forskning och industri. 

• En utveckling av starka innovationsmiljöer.  

 

Tillgång till forskning och innovationsmiljöer är viktigt för utveckling och spridning av nya lösningar. För att 

utveckla och förstärka samverkan mellan forskare, företag och offentlig sektor etablerades det tvärvetenskapliga 

forskningscentret och innovationsmiljön DAMI 4.0 vid Karlstads universitet. Centret fokuserar på avancerad 

tillverkning och komplexa system, men integrerar även andra delar av smart industri som skogsbaserad 

bioekonomi, solel och värdeskapande tjänster.  

 

Företag inom specialiseringsområdet ska erbjuda attraktiva arbetsplatser för medarbetarna och skapa värde för 

invånare, bland annat genom minskad klimatpåverkan. 2020 etablerades Sustainable Steel Region, en 

storregional innovationsplattform med fokus på styrkeområdet avancerat stål. Syftet är att ur den regionala 

stålindustrins behov för grön omställning föda fram nya innovationer och företag som sedan utgör grunden för en 

ny högteknologisk bransch i regionen. En annan stark innovationsmiljö som ska utvecklas är kopplad till området 

hydrodynamik. Specialiseringen ska ta tillvara kunskaper, aktörer och samarbeten, huvudsakligen i Norra 

Mellansverige, men även på andra ställen. 

Utvecklingen framåt 

Det finns tydliga ambitioner om en fortsatt utveckling av industrin, framför allt genom den gemensamma 

Strategin för industriell omvandling i Norra Mellansverige som antogs under 2021 och pekar ut ett antal 

strategiskt viktiga insatsområden. Stora delar av industrin står inför ett stort globalt förändringstryck. Kraven på 

resurseffektiv produktion och grön omställning ökar. Grön vätgas, biogas och andra fossilfria lösningar som 

möjliggörare för såväl transporter, i jordbruket, för grön stålproduktion och elektrifiering är viktiga pusselbitar för 

att sänka koldioxidutsläppen. Industri, transportsektor, akademi och offentlig sektor i Mellansverige har gått 

samman i initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley som ska bidra till fossilfri industriproduktion, gröna 
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transporter och stabila, regionala energisystem. Även om många stora företag redan idag ingår i globala 

värdekedjor, så är detta fortsatt en stor utmaning på underleverantörssidan.  

 

Under senare år har det tagits flera initiativ som på sikt kan bidra till stärkt omställningsförmåga i små och 

medelstora företag, mer innovation, ökad kompetens samt livslångt lärande i näringslivet. Flera av satsningarna 

är dock nya och behöver vidareutvecklas. Exempel på insatser för att förbättra kompetensförsörjningen på olika 

nivåer är etableringen av Industriråd Värmland, en struktur för yrkesutbildningar och industrinoder.  

Tillsammans med bland annat det nationella Industrirådet, Teknikcollege Värmland (TC) och Innovation Park i 

Karlstad har sex kommuner beslutat att bygga upp lokala industrinoder. Att erbjuda individer och företag 

utbildning samt test- och demomiljöer ska bidra till företagens utveckling, underlätta kompetensförsörjning och 

skapa positiva attityder till industrin hos invånarna. Initiativet har potential att utvecklas till en nationell testbädd 

avseende modeller för regional infrastruktur för yrkesutbildning och livslångt lärande.  

 

Transformeringen av specialiseringen tar stöd i följande punkter: 

 

• Grön omställning och energieffektivisering inom industrins produktion och transporter, exempelvis ökad 

användning av icke-fossila bränslen och vattenvägar. 

• Effektivare industri med stöd av digitala lösningar och lean produktion, exempelvis artificiell intelligens 

och robotisering/automation. 

• Ökad resurseffektivitet med nya tekniker och material, exempelvis 3D-printing med pulverstål. 

• Mekanik och mekatronik och hopkoppling av system blir allt viktigare och ställer krav på 

helhetsperspektiv och systemkompetens i arbetskraften.  

• Industrins behov av att vara attraktiva som arbetsplats och yrkesval för alla, inte minst kvinnor och 

personer med utländsk bakgrund. 

Tecken på framgång 

Utöver konkreta insatser och resultat finns det förväntningar på att pågående och nya satsningar ska bidra till 

ytterligare utveckling av styrkeområdet. Därför ska nedanstående punkter ses som exempel. Helt andra och 

oväntade effekter kan komma att inträffa med koppling till insatserna. 

 

• Ett mer jämställt och jämlikt arbetsliv med förbättrad tillgång till både bredd- och spetskompetens. 

• Ökad industriell kompetens när det gäller att övervaka, styra och adaptivt optimera tekniska processer.  

• Ökad mekatronisk kompetens och en additiv tillverkning som är integrerad med digitaliseringslösningar 

som optimerar tillverkningsprocesser.  

• Ökad samverkan i forskningsprojekt och innovationsmiljöer som DAMI4.0, Lean Factory, AT Lab och 

hubbar/testbäddar inom näringslivet. 

• Spridning av kunskap om potentialen med avancerad tillverkning till fler små och medelstora företag 

som bidrar till ökad export också i underleverantörsledet. 

• Fler innovationer i näringslivet, bland annat tack vare ett ökat samspel mellan flera av de smarta 

specialiseringsområdena. 

• Ökad tillväxt i berörda företag (anställda och/eller omsättning) och ökad lönsamhet. 

• Ökad uppmärksamhet och fler strategiska samarbeten nationellt och internationellt, exempelvis genom 

projekt inom Horisont Europa. 
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• Etablering av en nationell testbädds- och demomiljö inom industriell kompetens-försörjning och 

livslångt lärande i regionen. 

• Ökad attraktivitet för investerare, företag och kompetens från andra regioner (nationellt och 

internationellt). 

• Större företag väljer att placera, utveckla eller behålla sina FoI-resurser i regionen, bland annat för att 

Värmland är en attraktiv region för kompetens och en tillgänglig region när det gäller grön el och fossilfri 

logistik (för individer såväl som produkter). 

• Befintliga eller nya företag som för ut innovationer kopplade till stålindustrins gröna omställning på en 

global marknad. 

• Etablering av nya värdekedjor i regionen som starkt bidrar till nationella och internationella klimatmål. 

• En regional industri som är på god väg mot CO2-neutralitet. 

• Fler industriföretag som genom digitalisering och automation ökat sin konkurrenskraft och därigenom 

bidrar med export till de globala värdekedjorna.  

Attraktion genom hållbar platsutveckling 

Inledning 

Med en stark förankring i den tidigare smarta specialiseringen Naturen, kulturen och platsens digitaliserade 

upplevelser breddar denna specialisering arbetet till att även inkludera utvecklingen av attraktiva platser i hela 

Värmland. Tidigare specialisering har tagit fram en ny digital innovationsmetod, initierat testbäddar och skapat 

nya samarbeten inom besöksnäringen. Detta arbete ska nu fördjupas, utvecklas och inkludera fler organisationer. 

Fokus är på unika och innovativa mötesplatser i syfte att vidareförädla värdet av vårt gemensamma natur- och 

kulturarv. Med de samlade kompetenser som finns inom området i Värmland finns det potential för att 

besöksnäringen stärks samtidigt som samhällsservice utvecklas i sina former (främst på landsbygderna). 

Specialiseringen drar fördel av tekniska framsteg vad det gäller exempelvis digitalisering, visualisering, AI, VR och 

analys av data. Tjänstedesignperspektiv anammas med användaren som medskapande av sina egna upplevelser 

och i hur användaren tillgodogör sig värden av upplevelserna. 

Vision 

Ett hållbart Värmland som förändrar världen genom att visa vägen för värdeskapande platsutveckling.  

 

En ökad attraktionskraft för Värmland med inflyttning och fler besökare till vår region kommer bidra till 

näringslivet i form av kompetensförsörjning, nyetableringar och evenemang. En ökad attraktionskraft innebär 

högre värde på bostäder samt ökad omsättning och nya affärsmöjligheter. Det kommer finnas nya förutsättningar 

för att leva, bo, verka och besöka både landsbygd och stad. Genom att sätta fokus på områden som digitalisering, 

kunskaps- och kompetenshöjande insatser och grön omställning kan vi minska ohälsan och främja trygghet, 

inkludering, jämställdhet och jämlikhet. På så sätt kan vi också skapa attraktiva platser. Den metoden för 

utveckling av attraktivitet som skapats i Värmland kan med fördel spridas internationellt. 

 

Strategiska avsikter/inriktning  

Specialiseringen stärker Värmlands attraktionskraft genom en näring som utgår från samskapande av nya och 

innovativa lösningar för hållbara värdeskapande upplevelser. Specialiseringen har värmländska platsers unika 

förutsättningar som bas för upplevelsen men metoden är gränsöverskridande både vad det gäller geografiska 
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områden, forskningsdiscipliner, branscher inom näringslivet och korsbefruktningar av områden för innovation. 

Specialiseringen använder sig av digitalisering som ett verktyg för att skapa nya dimensioner av upplevelser, men 

också för att tillgängliggöra upplevelserna för fler.  

 

Specialiseringen fokuserar starkt på nya mötesplatser och arenor för innovation och samverkan med ambitionen 

att utveckla och förändra. Specialiseringen innebär en breddning från dagens fokus på besöksnäringen till ett 

brett och innovativt arbete för attraktionskraft där fler kompetenser tas tillvara, nya samarbetsformer utvecklas 

och flera positiva effekter skapas som bidrar till samhället. 

 

Utvecklingen framåt 

Förmågan att bygga upp en gemensam vision och målbild, och få uppslutning kring denna, är centralt för 

transformationen och för att skapa ett innovativt och hållbart klimat inom specialiseringen. Tillsammans med 

flertalet aktörer i Värmland såsom entreprenörer, företag, markägare, kommuner, universitetet och civilsamhälle 

kommer Visit Värmland leda och samverka i arbetet med den smarta specialiseringen. Syftet är att gemensamt 

bygga upp konkurrensfördelar genom utveckling och matchning mellan forskningens och innovationens styrkor 

mot företagens behov och marknadens efterfrågan. Specialiseringen har ett särskilt fokus mot små och medelstora 

företag.  

 

Transformeringen av specialiseringen tar stöd i följande punkter:  

 

• Omställning mot en närmare marknad men också att stärka företagens konkurrenskraft globalt. 

• Fokusera specialiseringen mot attraktivitet och platsutveckling.  

• Skapa nya innovationsarenor. 

• Öka samverkan med andra kluster som exempelvis Compare, Paper Province och Nifa för att skapa 

korsbefruktade innovationer.  

• Anamma ny teknik för att skapa nya dimensioner till upplevelser, öka värdet och tillgängliggöra 

upplevelserna för fler, men också se och förstå att människor behöver både uppkoppling och 

frånkoppling vid olika tillfällen för att känna avkoppling.  

• Höja utbildningsnivån. 

• Hållbar och jämställd besöksnäring i Värmland. 

• Stärka samhällsservicen för både boende och besökare och därmed öka möjligheten till att leva, verka, bo 

och besöka hela Värmland. 

Tecken på framgång  

Nedan presenteras tecken på framgång för specialiseringsområdet. Dessa kommer sedan att utvecklas i ett 

monitoreringsarbete. 

 

• Nya anledningar att resa eller flytta till Värmland.  

• Fler nystartade företag samt högre överlevnadsgrad hos dessa. 

• Tillväxt i befintliga bolag som "vill växa".  

• Nya innovationer.  

• Platsutveckling med gränsöverskridande korsbefruktningar.  

• Export av värmländsk kultur, musik och andra produkter/tjänster som hör till specialiseringen.  

• Innovations- och samverkansarenor.  
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• Ökad stolthet lokalt och ökad nöjdhet globalt. 

• Ökad hållbarhet inom specialiseringen.  

Systemlösningar med solel  

Inledning 

Grunden i specialiseringen är det nav som Glava Energy Center utgör i processer med samverkanspartners som 

Karlstads universitet, näringsliv, kommuner och region för utveckling av solenergi och energisystem. Förutom 

direkt utveckling av solenergi handlar specialiseringen även om hur solenergi ska interagera med övrig 

energiproduktion från vatten- och vindkraft. Energilagring i batterier och vätgas samt styrning av energisystem är 

också centrala områden för specialiseringen. Framtidens energisystem kräver en större interaktion med 

energianvändningen vilket gör att system för samverkan med energianvändningen (energiflexibilitet) i samhälle, 

industri och privathushåll också ingår. Lika viktiga som de tekniska systemen är hur energisystemen samverkar 

med människor i exempelvis energigemenskaper och kooperativa modeller. 

Vision 

Ett hållbart Värmland som förändrar världen med solel i centrum där vi skapar innovativa lösningar för 

framtidens hållbara energisystem. 

 

Tillgången till energi är central för samhälle, företag och privathushåll. Genom att skapa innovativa lösningar med 

solel i centrum möjliggör vi utveckling av ett hållbart energisystem för Värmland med utrymme för 

nyetableringar, samtidigt som lösningarna även kan exporteras till övriga Sverige och världen. Då Värmland ligger 

i framkant i utvecklingen kommer vi att attrahera kompetens, företag, innovatörer och forskare i en positiv 

utvecklingsspiral. Genom att skapa testbäddar kring olika energifokusområden runt om i värmländska kommuner 

skapas en innovativ och attraktiv energiregion där konkret utveckling sker och där regionen blir en naturlig 

samlingsplats för energiaktörer och etableringar. 

Strategiska avsikter/inriktning 

Enligt många scenarier kommer Sveriges elenergianvändning mer än fördubblas från 2022 till 2045. Detta är en 

enorm utmaning men specialiseringen fokuserar på den energikälla som har bland den lägsta 

produktionskostnaden för ny elproduktion i Sverige och som går snabbast att bygga ut – solenergi (fokusområde 

1). För att hantera den ökade mängden energi samt variationerna i sol- och vindkraft inkluderar även 

specialiseringen hållbar distribution, smart styrning och energilagring (fokusområde 2) samt hållbar 

energikonsumtion och flexibilitet (fokusområde 3). Energigemenskaper (fokusområde 4) möjliggör för exempelvis 

privathushåll att interagera mera med energisystemet, vilket är positivt ur ett samhällsperspektiv. 

  

Värmland har en stor fördel med industriell kompetens och forskning kring solenergi, data/IT/AI (för smart 

styrning av energisystem), trä/biomaterial (för att ersätta stål och aluminium i solenergisystemen och därmed 

minska klimatavtryck) och verkstads- och processkunnande (för utveckling av energiflexibla 

tillverkningsprocesser).  
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Genom att analysera och bearbeta dagens och framtida utmaningar i energisystemet omsätts problemen till 

affärsmöjligheter genom utveckling av innovationer, tjänster och affärsmodeller. Vid utvecklingen interagerar 

innovatörer, företag, universitet, kluster, testbäddar, samhälle och individer vilket gör att riktiga, verklighetsnära 

produkter tas fram som kan göra skillnad i närtid och längre fram. Hög hastighet i innovationsprocesserna är 

väsentligt och resurser i form av inkubatorer, acceleratorer, projektmedel och riskkapital utvecklas till en sömlös 

kedja. I dagsläget är denna kedja till delar fragmentarisk i Värmland och för att nå full effekt behöver samtliga 

funktioner utvecklas, etableras och finnas tillgängliga regionalt. 

Utvecklingen framåt 

Specialiseringen satsar på områden med störst potential att påverka utvecklingen av ett smart hållbart 

energisystem med solel i centrum. För respektive område skapas ett nätverk av strategiska partners och 

testbäddar utvecklas eller vidareutvecklas (om de redan är etablerade) för utveckling av innovationer, tjänster och 

affärsmodeller. Samverkan med övriga specialiseringar och kluster är central då alla företag är beroende av 

hållbar energi för sin verksamhet och framtida utveckling, samtidigt som det finns stor potential i 

branschöverskridande lösningar. Nya teknikområden ställer krav på nya utbildningar på YH, gymnasie- och 

universitetsnivå. Karlstads universitet har genom sin position i specialiseringen störst möjlighet att fånga upp 

dessa nya behov och omsätta dem i nya utbildningar på högskolenivå. 

Tecken på framgång 

Utöver konkreta insatser och resultat finns det förväntningar på att pågående och nya satsningar ska bidra till 

ytterligare utveckling av den smarta specialiseringen inom solel/hållbart energisystem. Därför ska nedanstående 

punkter ses som exempel. Helt andra och oväntade effekter kan komma att inträffa med koppling till arbetet inom 

den smarta specialiseringen. 

 

• Solelbranschen fortsätter växa med 60 procent per år (installerad effekt) i Värmland och Sverige. Att 

jämföra med en förväntad tillväxttakt globalt i medeltal på 40 procent per år. 

• Värmländska företag i solelbranschen växer mer omsättnings- och resultatmässigt än riksgenomsnittet i 

branschen. 

• Glava Energy Center har positiv tillväxt av medlemmar, projektvolym och innovationsprojekt.  

• Karlstads universitets forskning inom specialiseringen ökar, nya utbildningar utvecklas och examinerade 

studenter är i paritet med områdets tillväxttakt och behov. 

• Framgångsrik etablering av testbäddar (partners, finansiering och lokalisering på plats): 

o Solenergi i kombination med vattenkraft och smart styrning. 

o Solenergi i kombination med vindkraft och smart styrning. 

o Energigemenskaper. 

o Energikooperativ. 

o Styrning av energilager i form av batterier och vätgas. 

o Energiflexibilitet i byggnader. 

o Solenergi i transportinfrastruktur (viltstängsel, bullerplank, väg/järnvägsbank). 

o Solenergi i kraftledningsgator. 

o Elektrifiering av jordbruk. 

o Elektrifiering av transportsektorn inklusive energiinfrastruktur (batteri/vätgas/elnät). 

• Framgångsrikt samarbete med vätgastankstationer under etablering. 
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• Framgångsrik etablering av missionen Smart hållbart energisystem i Värmland. 

• Framgångsrikt samarbete med Almi, STING, inkubatorer och acceleratorer för stöd till innovatörer. 

• Etablering av accelerator för solenergi och energisystem hos Glava Energy Center. 

• Framgångsrikt samarbete med riskkapital för finansiering av innovationer. 

• Nyetableringar i regionen av företag inom energisektorn. 

• Framgångsrikt kompetenscentrum för solenergi, SOLVE för Karlstads universitet med partners. 

• Framgångsrikt samarbete med övriga specialiseringar och kluster. 

• Framgångsrik medverkan i Horisont Europa-projekt. 

• Exportframgångar för flera företag än idag inom specialiseringen. 

Livsmedel i hållbara samspel 

Inledning 

Med Värmlands livsmedelsnäringar i fokus utvecklas en ny smart specialisering. 

 

Utgångspunkten för specialiseringen är möjligheten att öka förädlingsvärdet både i livsmedelssektorn och i andra 

näringar. Det ska ske för situationer där livsmedel konsumeras genom att skapa nya koncept där värdekedjor, 

näringar eller branscher integreras. Ett koncept kan exempelvis vara färdiga matkassar för hemleverans, 

butikslagad mat eller prenumeration av mat från en lokal bondgård.  Samtidigt ska hållbarhet vara en del i dessa 

koncept. Med situationer menas till exempel större event där måltiden är viktiga, i äldreomsorg och skolmåltid 

eller där det finns en efterfrågan av måltider relaterade till klimatet. Fokus för specialiseringen bör vara att skapa 

koncept och tjänster som gör det möjligt för flera styrkeområden att samspela för att utveckla livsmedelsområdet 

med livsmedel som lins och utgångspunkt.  

 

Klusterorganisationen Nifa samlar aktörerna i privat och offentlig sektor och agerar brobyggare mellan 

livsmedelskedjan och övriga styrkeområden för att skapa förutsättningar för innovation och tillväxt. 

 

Att ta fasta på “situationer” ska innebära att förädlingsvärdet ska kunna öka i varje steg i värdekedjan (och 

därmed uttaget av värde i varje steg), det vill säga i varje del i förädlingen. Företag i varje del i förädlingskedjan 

ska kunna stärka sin förmåga till produkt- och tjänsteutveckling och därmed hållbar tillväxt. 

Som en effekt av att stärka livsmedelssektorn inklusive primärproduktionen stärks förmågan till egen 

livsmedelsförsörjning i kris. 

Vision  

Ett hållbart Värmland som förändrar världen genom värdeskapande produkter och tjänster för hållbar 

förädling och konsumtion av livsmedel med värmländska rötter. 

 

Värmlands förmåga att utveckla hållbara värdekedjor och koncept med utgångspunkt i livsmedel ska ge de bästa 

resultaten (ekonomiskt, miljömässigt, socialt) där livsmedel förädlas och konsumeras. Det kräver ett 

internationellt perspektiv. Konceptet ska även vara globalt anpassbar, det vill säga fungera i olika geografiska och 

kulturella kontexter. Visionen ska leda till uppmärksamhet och legitimitet på en nationell och internationell 

marknad för värmländska livsmedel och för de koncept som Värmland erbjuder. Detta för att etablera och 

utveckla hållbara värdekedjor med livsmedel som utgångspunkt.  
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En mer konkurrenskraftig och unik näring växer fram med större tillgång till riskkapital för innovation, inklusive 

forskningsbaserad evidens för produkternas värdeskapande. Samtidigt skapas en attraktiv utvecklings- och 

produktionsmiljö för företag och medarbetare. Sysselsättningen, förädlingsvärden och exportvärdet från 

värdekedjor kopplade till livsmedel ökar samtidigt som klimatavtrycket minskar. Fokus på krävande kunder som 

betalar mer för konceptet än för traditionella produkter ökar möjligheterna att driva utvecklingen i den önskade 

riktningen. Vi konsumenter kan alla bidra genom att välja rätt produkter. I tillägg får vi mer levande landsbygder 

med öppna landskap där vi äter Värmland vackrare. 

 

Värmlands förmåga att utveckla hållbara och lönsamma värdekedjor, med utgångspunkt i livsmedel ligger också 

helt i linje med den värmländska livsmedelsstrategin. Branschen måste enligt livsmedelsstrategin gå ifrån att 

fokusera på process- och produktionslogik till att inrikta sig på värdeskapandet för konsumenter och att göra det 

med hela världen som potentiell marknad. På detta sätt påbörjas förflyttningen från att vara olönsamma 

producenter till att bli lönsamma företagare. 

Strategiska avsikter/inriktning 

Den tänkta specialiseringen är beroende av och tar tillvara samtliga utpekade styrkeområden i Värmland. 

Kombinationen finns inte i någon annan region, och skapar unicitet för regionen. Den samspelar också väl med, 

och drar nytta av specialiseringar hos flera andra regioner, både i grannskapet och längre bort. Det gör att 

Värmland kan agera lok för entreprenöriella möjligheter och uppskalning på större marknader. 

 

Vi ska ta fram koncept som skapar synergier inom och mellan värdekedjor samt drar nytta av att integrera de tre 

hållbarhetsdimensionerna. Det ger unika och svårkopierbara innovationer som i förlängningen skapar långsiktiga 

värden och konkurrenskraft. Koncepten ska kunna tillämpas i olika sektorer, som exempelvis skolan, omsorgen, 

fredagsmyset, arbetslunchen, gymmet, utflykten och nödsituationer. De ska även kunna anpassas och skalas upp 

geografiskt, till andra regioner i Sverige och internationellt.  

  

Vi ska gå från dagens livsmedelskedja där fokus är på livsmedlet som sådant. Detta eftersom denna kedja är kan 

vara arbetsintensiv med låg lönsamhet, där regionens företag har små möjligheter att växa i volym och 

sysselsättning. Ett annat skäl är att kedjan är automatiserad för att säkra lönsamheten där risken är att det blir en 

negativ sysselsättningstillväxt. Vi ska i stället närma oss en kunskapsintensiv livsmedelskedja som utnyttjar och 

underlättar samband mellan värdekedjor där utgångspunkten är hur och i vilken situation livsmedel konsumeras. 

En sådan omställning ger stora möjligheter för näringslivet att växa i attraktivitet, sysselsättning, företagande och 

ekonomiska värden. Det ger också möjlighet att säkra och synliggöra hållbarhet som värde för både offentliga och 

privata aktörer och konsumenter. Det i sin tur kan skapa förutsättningar för en större marknad, en högre 

betalningsvilja, en ökad självförsörjningsgrad och en mer robust livsmedelskedja. 

Utvecklingen framåt  

Utifrån visionen har styrkor, svagheter och insatser inventerats relaterat till väsentliga aktörer. Förutom dessa har 

några mer generella insatser identifierats av vikt för specialiseringen. De tar avstamp i att specialiseringen ska 

möjliggöra den höga grad av gränsöverskridande samarbeten, som visionen kräver.  

 

Aktiviteterna är generella till sin karaktär, men deras innehåll och aktörer ska spegla konceptet värdeskapande 

livsmedel där konkurrenskraft och hållbarhet ligger i samspel, i och mellan värdekedjor.  
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Nya och stärkta samarbeten mellan akademier, företag, myndigheter, organisationer och enskilda behövs med 

syfte att ta bort flaskhalsar inom den smarta specialiseringen samt dra nytta av och vidareutveckla styrkorna.  

 

Följande insatser blir centrala för att skapa en plattform för aktörer från olika näringar i syfte att möjliggöra för 

utveckling av värdeskapande samarbeten som leder till unika produkter och andra värden: 

 

• kartläggning, analys, statistik, strategier och planer 

• etablering av nätverk/råd samt rekrytering av nyckelpersoner 

• processledning, mobilisering, profilering och events 

• ansökningar och finansiering 

• demonstratorer, testbäddar, Science Center, accelerator och innovationssupport 

• kompetensutveckling 

• designprocesser. 

 

Transformeringen av specialiseringen tar stöd i följande punkter: 

 

• Se livsmedel utifrån ett helhetsperspektiv och värdeskapande produkt/tjänst som bidrar till en 

konkurrenskraftig näringslivsstruktur och en hållbar utveckling.  

• Idén om att hela värdekedjan från jord till bord ingår. 

• Göra skillnad och testa saker som kan inspirera nationellt och internationellt. 

• Food for life kan omvandlas till ett koncept.  

• Skapa förebilder för hur man gör.  

• Utveckla tjänster runt matförsörjningen. 

• Möjligheter att attrahera nya startups till Värmland, med koppling till värdeskapande livsmedel, behöver 

byggas upp för att öka konkurrenskraften och skapa synergier.  

Tecken på framgång 

Nedan presenteras tecken på framgång för specialiseringsområdet. Detta kommer sedan att utvecklas i ett 

monitoreringsarbete. Tecken på framgång rör olika målgrupper (här är de samlade): 

 

• Fler (följd-)investeringar. 

• Fler företag etablerar sig inom eller flyttar in i regionen. 

• Fler bolag i analysfasen för inkubators- eller acceleratorsprogram. 

• Fler bolag i expansion. 

• Fler forskningssamarbeten. 

• Nyanställningar. 

• Ny- och vidareutveckling av produkter, tjänster, processer och affärsmodeller. 

• Fler innovationer och affärsidéer. 

• Gold Label-certifierat kluster. 

• Ökad export.  

• Behovsstyrda infrastruktursatsningar. 

• Ökad finansiering med kontinuitet. 
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• Anpassning och förnyelse av regelverk. 

• Medveten upphandling (cirkulär och innovationsdrivande upphandling). 

• Fler innovationer och affärsidéer. 

• Ökad externfinansiering. 

• Ökad forskningskapacitet. 

• Fler tvärvetenskapliga samarbeten. 

• Ökad extern samverkan. 

• Nya och förbättrade utbildningar. 

• Fler forskningsprojekt. 

• Nya forskningsområden. 

• Investeringar i forskningsutrustning. 

• Fler innovationer och affärsidéer. 

• Fler entreprenörer. 

• Fler studenter. 

• Fler startups. 

• Fler innovationer och affärsidéer. 

Dataspel och spelifiering 

Inledning 

Spelindustrin är en av Sveriges mest framgångsrika industrier. Den omsatte 34,7 miljarder kronor år 2020, att 

jämföra med exporten av järnmalm (28 miljarder kronor) och pappersmassa (23 miljarder kronor) samma år. Det 

svenska spelundret har de facto kommit att bli en ny basindustri. Branschen står i dagsläget för en procent av 

sysselsättningen i Värmland, men växer snabbare än regionens näringsliv som helhet, både i förädlingsvärde och 

antal anställda. Plattformen The Great Journey, TGJ (en del av Innovation Park), omfattande studio- och 

affärskompetens och världsomspännande kontakter med spelbolaget Embracer i spetsen, har lagt fundamentet för 

att betydligt fler ska kunna bygga spelbransch i Värmland för en global marknad. Specialiseringen utgår från de 

värmländska styrkorna och syftar till att bygga en konkurrenskraftig spelmiljö i Värmland. 

Vision 

Ett hållbart Värmland som förändrar världen genom utveckling av dataspel och spelifiering i användardrivna 

och inkluderande spelmiljöer. 

 

Dataspelsbranschen är på många sätt föregångare och riktmärke för branscher som genomgår en digital 

transformation. Visionen för specialiseringen är att genom spelutveckling respektive spelifiering eller gamification 

som det vanligtvis kallas bidra till transformering av näringslivet genom diversifiering, innovation och 

strukturförändring. Spelutveckling bidrar till att diversifiera näringslivsstrukturen. I kraft av starka platsfaktorer i 

det värmländska ekosystemet (kompetens, processer, värdegrund) främjar specialiseringen en snabbväxande och 

i grunden global och platsoberoende bransch. Etableringar av dataspelsföretag i regionen erbjuder också nya 

distribuerade arbetssätt där människorna finns utspridda på olika platser i världen, vilket möjliggör för regionen 

att attrahera bolag och talang från fler branscher. Spelifiering bidrar till att innovera andra branscher. 

Användning av spelmetodik, och digitala produkters speciella affärslogik stärker unicitet, räckvidd och 
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värdeskapande även i företag utanför spelsektorn. I kraft av den värmländska kombinationen av kompetens inom 

spel, berättande och tjänsteforskning främjar specialiseringen värdeskapande, oberoende av bransch. 

Spelutveckling respektive spelifiering levererar således transformerande resultat var för sig. Det värmländska 

ekosystemet möjliggör också ömsesidig utveckling av de båda inriktningarna, vilket bidrar till att strukturförändra 

spelbranschen som sådan. 

Strategiska avsikter/inriktning 

Vi vill utveckla ett starkare spelekosystem med fler studios (grupper som utvecklar spel tillsammans) för att skapa 

nya digitala produkter, tjänster för användarbeteenden och affärsmodeller. Detta ska ske i tät kontakt med 

kultursektorn. Det unika i den värmländska spelbranschen ligger i den talangproduktion av individer och bolag 

som innovationsmiljön tillhandahåller samt de värden de kulturella och kreativa näringarna bidrar med. 

Dessutom bottnar vi i berättartraditionen samt det entreprenörskap som näringslivet bidrar med.  

 

Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet är tänkt att bidra till utvecklingen genom forskning och 

överföring av kunskap mellan spelbranschen och andra branscher.  

 

Specialiseringens strategiska avsikter och inriktning är att bidra till transformation, av såväl den egna branschen 

som andra, genom fokusområdena spelutveckling och spelifiering. Inom dessa två områden finns sex delområden: 

 

1. Entreprenörskap 

Företaget Embracer har banat väg genom att bygga sin verksamhet på att utveckla, förvärva och förädla 

upphovsrättsskyddade speltitlar eller IP:n som dessa kallas i branschen. Överfört till nystartade 

dataspelsföretag, så kallade startupstudios tar det sig uttryck i drivkraften att utveckla nya IP:n och 

speltitlar. Innovationsmiljön The Great Journey som även innefattar en accelerator främjar drivkraften 

att utveckla nya IP:n/speltitlar genom att ta emot spelutvecklare och stärka deras förmåga som 

företagare. Här ingår även att utveckla stödsystemets förmåga att matcha spelbranschens logik vad gäller 

risker och affärsmodeller. En framtida generell tech-inkubator kommer att stärka branschens 

attraktionskraft i regionen.  

 

2. Kompetensbredd 

Spelutveckling är beroende av en rad kompetenser, så som design, konst, litteratur, beteendevetenskap, 

psykologi, programmering och projektledning. Branschen är i hög grad hands-on och både kräver och 

möjliggör utveckling av såväl pedagogik som didaktik. Inkludering och jämställdhet är en del av strategin 

att få fram nya IP:n/spel och nå nya målgrupper och marknader. 

 

3. Kulturarv 

Berättelser är en del av det värmländska kulturarvet och en skatt att ösa ur för spelidéer och 

spelutveckling. Att utforska synergier mellan kultur och spel är naturligt. Dataspel är också i sig själv en 

kulturyttring och en del av vårt framtida kulturarv.  

 

4. Värdeskapande 

Spelbranschen har starkt fokus på användarnära och inkluderande utveckling  Metodiken kan användas 

för att främja andra branschers förmåga att organisera och innovera i syfte att stärka upplevelser hos 

kunden, med hållbarhet som grund.  
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5. Digitalisering 

Företag inom dataspelsbranschen ligger i framkant när det gäller att skapa och fånga värde genom helt 

digitala erbjudanden. Dataspelsutveckling ger exempelvis kulturella och kreativa näringar möjlighet att 

omsätta litteratur, muntlig tradition, musik, dans, scenkonst och bildkonst i digitala upplevelser och 

produkter. 

 

6. Gränsöverskridande 

Dataspel rymmer discipliner inom exempelvis design, konst, litteratur, beteendevetenskap, psykologi, 

tech, programmering och projektledning. Mixen och ett tvärdisciplinärt arbetssätt ger möjlighet att 

spegla och utveckla de flesta arenor för mänsklig aktivitet.  

Utvecklingen framåt 

De största utmaningarna och möjligheterna är kopplade till kompetens och inkludering, särskilt när det gäller 

spelutvecklare. Det handlar om fler utbildningsplatser vilket är fundamentalt för att få fram spelutvecklare, spel 

och hållbara bolag. Behoven sträcker sig långt bortom spjutspetsprogrammerare och utvecklare. 

Värdegrundsarbetet i regionen ger möjlighet att attrahera en mångfald av talanger till byggandet av ett ekosystem 

kring nya spel, studios, IP:n och marknader. Nordens integrerade samarbete kring arbetsmarknader och 

utbildningsmöjligheter gynnar dataspelsproduktionen. 

 

Framväxten av en värmländsk spelbransch ger starka incitament till forskningssamarbeten och nya 

forskningsfrågor. Forskarna behöver vistas nära utvecklarna och vice versa. Det är tre minuters promenad mellan 

Karlstads universitet och The Great Journey. Embracer, med huvudkontor i Karlstad, har omfattande 

information, data och ett stort nätverk som kan göras tillgängligt för forskning och forskningssamarbete på olika 

nivåer. Embracer skulle kunna komma att bli en prioriterad (preferred) partner för forskning kring 

konsumentbeteende, gemenskaper (communities), affärsmodeller, användarupplevelse (UX) och 

marknadsförståelse. Branschen är en så kallad ’born global’, som innebär digitaliserad utveckling som möjliggör 

global distribution och användning redan från start. Med begränsad användning av fysiska insatsvaror och få och 

platsoberoende personer, kan stora förädlings- och exportvärden skapas. Det ger andra premisser för 

bolagsvärdering än i traditionella branscher. 

Tecken på framgång 

Nedan presenteras tecken på framgång för specialiseringsområdet: 

 

• Fler program, utbildningsplatser och studenter per år i relevanta ämnen (gymnasium, folkhögskola, 

yrkeshögskola och universitet). 

• Fler tvär- och flervetenskapliga utbildningsprogram respektive FoU-projekt. 

• Fler studios. 

• Fler startups. 

• Fler företag inom spelindustrin som etablerar sig i regionen. 

• Etableringen av ett Science center i Värmland där spel är en del av upplevelsen. 

• Spelstaden Karlstad manifesteras genom olika upplevelser och demonstratorer i stadsrummet. 

• Fler inflyttade spelutvecklare i regionen. 

• Samarbeten med Compare och andra inom området ”gaming for health”. 
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• Det tillgängliga riskkapitalet har ökat i Värmland. 

• Fler IP-ägare. 

• Fler IP/speltitlar. 

• Större förädlingsvärde som skapas av spelindustrin. 

• Högre exportvärde. 

• Fler antal anställda. 

• Fler antal nedladdningar/spelare. 

• Fler företag/organisationer som använder spelifiering också i de andra specialiseringarna. 

• Ett starkare och mer konkurrenskraftigt ekosystem jämfört med benchmarks som Arctic Game Lab och 

Game Incubator i Skövde.  

• Fler aktiva bolag i ekosystemet. 

• Ett ekosystem som bidragit till att minska användning av fossilfri energi och minska spelindustrins 

klimatavtryck. 

• Internationell attraktivitet – bolag och individer som flyttar till regionen. 

• Fler kvinnor i branschen (studenter, spelutvecklare, spelentreprenörer). 

• Fler kvinnliga grundare/ägare av spelföretag. 

• Fler produkter gjorda av kvinnor. 
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Strategiska metoder och 
arbetssätt 
Utöver de sju specialiseringsområdena innehåller strategin nya arbetssätt. Det handlar om att arbeta 

missionsdrivet, ta vara på större entreprenöriella möjligheter inom specialiseringarna och att medvetet låta 

specialiseringarna möta de fem olika perspektiven. Utöver detta ska hela strategin bidra till en hållbar utveckling 

ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.  

Missionsdrivet arbete 
Arbetssättet med missioner har introducerats i europeisk politik för att tydligare ta sig an de stora 

samhällsutmaningarna. Inom EU arbetar man med missioner för att kraftsamla och koordinera policy, regelverk, 

finansiering och aktörer från EU:s medlemsstater. Det kan gälla regionala och lokala aktörer inom offentlig eller 

privat sektor, såsom forskare, jordbrukare, markägare, entreprenörer och investerare.  

 

EU-kommissionen har pekat ut fem prioriterade missioner:  

 

• Adaptation to climate change, including societal transformation 

• Cancer 

• Healthy oceans, seas, coastal and inland waters 

• Climate-neutral and smart cities 

• Soil health and food 

 

Syftet är att skapa varaktig förändring och handlingskraftiga, konkreta lösningar på några av våra största 

samhällsutmaningar. Lösningar skapas bland annat genom att ge innovation och forskning samt invånare en ny 

roll i samhällsutvecklingen samtidigt som nya former av samarbeten, ledning och styrning skapas. 

 

”Missioner är djärva och inspirerande med en bred samhällelig relevans. De ger en tydlig riktning, är idealiskt 

målinriktade och mätbara. De bygger på handlingskraftigt innovationsarbete och ambitiös och saklig 

forskning. Dessa levereras genom multipla top-down och bottom-up aktiviteter och sätter sin tilltro till 

tvärvetenskaplig, tvärsektoriella sammanhang som skapar handlingskraft med relationer med olika typer av 

aktörer och multipla nivåer samtidigt.”  (Vinnova. Översatt till svenska.) 

 

En process kommer att utvecklas för att utforma missioner i Värmland som kopplar an till EU-kommissionens 

prioriteringar. Arbetet involverar många av de aktörer som är centrala inom smart specialisering. I missionerna 

ska ambitionerna vara högt ställda och skapa förutsättningar för att nya idéer och lösningar. Missioner ska vara 

jämställda, modiga, inspirerande och konkreta, samt bidra till en mobilisering mot de gemensamma 

målsättningarna. I det inledande arbetet definieras utmaningarna ytterligare, aktörer med möjlighet att göra 

skillnad bjuds in. Den övergripande målsättningen bryts ner i kvantifierade och tidsatta delmål och arbetet 

organiseras i olika fokusområden. 
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Två områden som kan bli aktuella som missioner i Värmland är:  

 

• Hållbara, hälsosamma och jämställda smarta samhällen. 

• Smart hållbart energisystem. 

Hållbara, hälsosamma och jämställda smarta samhällen 

Utmaning 

I världen, precis som i Värmland, råder en klimat- och hälsokris med sociala orättvisor samt brister i jämställdhet 

och jämlikhet. Ojämnare fördelning av ekonomiska resurser, urbanisering, och delvis brist på en livskraftiga 

landsbygder är andra utmaningar som vi alla står inför. I Värmland ser vi att olika utvecklingsprojekt ofta inte 

pratar med varandra inom olika sektorer och områden. Många av projekten gör samma saker. Andra områden 

som måste förändras tar ingen hand om. 

 

Bakgrund 

Fler lokala lösningar och nya arbetssätt behöver komma till för att svara mot ovan nämnda utmaningar.  

Missionen skulle förslagsvis kunna handla om att aktivt sammanlänka komplexa utmaningar. Någon av dessa 

utmaningar väljs ut och arbetet genomförs genom att ta var på synergier så att det sker en påverkan på övriga 

områden i önskad riktning. Det är viktigt att hitta bra så kallade hävstångspunkter där effekterna på insatserna 

blir som störst.  

 

Ett exempel på ett arbetssätt är att undersöka hur ”hela systemet i rummet/på platser” kan mötas genom att 

fokusera på fyra riktningar och transformationer: 

 

• Ökad folkhälsa i olika värmländska samhällen. 

• Hållbar och jämställd mobilitet för alla värmlänningar där barns rättigheter till att röra sig fritt särskilt 

beaktas. 

• Avsevärt förbättrad biologisk mångfald och samhällsnära matproduktion. 

• Ett jämlikt och jämställt stödsystem för att demokratisera möjligheten till entreprenörskap i vid 

bemärkelse. 

 

Målsättning 

2030 ska Värmland ha kommit långt för att leva upp till Värmlands del av Agenda 2030 och de globala målen. 

Etablering av missionen inleds med att kartlägga det system av aktörer som behöver involveras för att ta sig an 

dessa riktningar. 

 

De specialiseringar som främst bedöms kunna bidra till missionen är: 

 

• Attraktion genom hållbar platsutveckling. 

• Digital hälsoinnovation. 

• Livsmedel i hållbara samspel. 

• Dataspel och spelifiering. 

  

Övriga specialiseringar involveras i olika omfattning.  



 30 

Smart hållbart energisystem 

Utmaning  

Värmländska samhällen och företag riskerar brist på elenergi inom en snar framtid. 

 

Bakgrund 

Energiomställningen som pågår i Sverige har och kommer att ha en viktig påverkan på energisituationen i 

Värmland. I dagsläget (2022) har Värmland en egenproduktion av el på cirka 70 procent. I och med 

nyetableringarna av elintensiv industri i Norrland kommer mycket mindre norrländsk vind- och vattenkraft att nå 

Värmland inom några år. Begränsningarna i stamnätet gör att det endast är möjligt att koppla begränsat med ny 

elproduktion i regionnätet. Det hämmar utvecklingen av större solenergianläggningar och stoppar 

vindkraftsetableringar i merparten av Värmland till 2030 när flaskhalsen ska vara åtgärdad. Även med åtgärdad 

flaskhals finns begränsningar i regionnätet. Samtidigt öppnar teknologier som energilagring, energiflexibilitet och 

smart styrning upp möjligheter för andra lösningar som avlastar elnätet och minskar behovet av investeringar. 

 

Målsättning 

Missionen skulle förslagsvis kunna handla om att säkerställa tillgång till hållbar energi för värmländska samhällen 

och företag samt möjliggöra för nyetableringar. 

 

Etablering av missionen sker främst genom medverkan från specialiseringarna: 

 

• Systemlösningar med solel. 

• Skoglig bioekonomi. 

• Avancerad tillverkning och komplexa system.  

 

Övriga specialiseringar involveras i olika omfattning. Missionen kommer att kräva mobilisering av berörda 

aktörer från näringslivet, offentlig sektor, universitetet och civilsamhället. 

Entreprenöriella möjligheter 
Nya entreprenöriella möjligheter är ett annat centralt begrepp inom smart specialisering. Det handlar om att 

öppna upp för nya möjligheter och idéer under processen. Det kan vara tvärgående initiativ eller effekter av 

satsningar i smart specialisering, till exempel utveckling av en ny lovande bransch eller en större 

företagsetablering. För att identifiera och snabbt mobilisera kring nya större entreprenöriella möjligheter under 

programperioden behöver arbetssättet utvecklas. Att aktivt integrera resurser från det regionala 

innovationssystemet med satsningar på entreprenöriella idéer och drivkrafter bidrar inte bara till att utveckla 

specialiseringsområdena utan stärker också innovationssystemet.  

 

Klustren och dess medlemmar, Karlstads universitet, Region Värmland, berörda kommunerna och inte minst 

etableringsfunktioner är exempel på aktörer som behöver samarbeta. 

  

Två områden för nya större entreprenöriella möjligheter som har identifierats initialt är landbaserad fiskodling 

och åretrunttest av fordon i vinterklimat. Båda har kopplingar till regionens innovationssystem, de återfinns i 

gränslandet mellan flera av de sju specialiseringsområdena och involverar bland andra Karlstads universitet och 

flera kommuner.  
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Landbaserad fiskodling   

Här finns en rad kompetenser i regionens smarta specialiseringsområden som kan stärka utveckling av 

branschen, till exempel processkunnande från Skoglig bioekonomi, liksom möjligheter att producera fiskfoder av 

sekundärråvaror och att använda spillvärme från skogsindustrin. Inom Livsmedel i hållbara samspel finns 

kunnande kring hur man förädlar råvaror och inom Avancerad tillverkning och komplexa system finns kompetens 

i hur man designar komplexa system (som en fiskodling är). Här finns även leverantörer av komponenter och 

mjukvara, liksom specialkompetens inom hydrodynamik som kan användas för att optimera vattenflöden. 

Karlstads universitet har forskning på flera områden som kan vara av relevans, såsom akvatisk biologi, 

digitalisering och automation av produktion, lean produktion, innovation, affärsutveckling, jämställdhet och 

jämlikhet. 

Åretrunttest av fordon i vinterklimat  

Här finns ett stort antal resurser som skulle kunna komma till nytta eller gynnas av en etablering. Exempel på 

kopplingar till de smarta specialiseringsområdena finns inom simulering och spel, test av solelsystem i 

kontrollerade och repeterbara klimat, AI och maskininlärning, big data-analys, 5G- och realtidsnätverk, cloud 

computing, säkerhet och Internet of things. Även besöksnäringen kommer att gynnas både vid byggandet av 

anläggningen som planeras byggas i trä och när anläggningen är i drift. 

Gemensamma perspektiv och arbetssätt  
Under perioden kommer ett medvetet arbete göras för att kombinera befintliga perspektiv inom 

specialiseringsområden med områden som kan bidra till förnyelse och hållbarhet. Det är ofta i skärningspunkten 

mellan kompetensområden som Värmland kan utveckla unicitet och där nya lösningar uppstår. 

Kompetensområden och metoder inom social innovation och inkludering, cirkulär ekonomi, digitalisering och 

värdeskapande tjänster kommer att integreras med arbetet i de mer sektoriella specialiseringsområdena. På så 

sätt utvecklas nya samarbetsformer. Aktörer som inte tidigare samarbetat kommer närmare varandra. I detta 

ingår även att skapa möten mellan landsbygd och stad samt mellan olika delar av Värmland. För att bygga upp 

kunskap och kompetens och driva arbetet med att integrera perspektiven i alla specialiseringar kommer en 

organisation att få ansvar för en plattform för varje perspektiv. 

Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller och affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används 

snarare än linjära processer.  

 

Vi utgår från fem övergripande områden för cirkulär ekonomi: 

 

• Hållbar produktion och produktdesign. 

• Hållbara sätt att konsumera och använda material.  

• Produkter och tjänster. 

• Giftfria och cirkulära kretslopp.  

• Åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller. 
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Genom testbäddar, inkubationsmiljöer, nya affärsmodeller och smart kravställning i offentlig upphandling stärks 

förutsättningarna för hållbar konsumtion och livsstil som genomsyras av ett kretsloppstänk (Cradle to Cradle). 

Tjänsteforskning och tjänstedesign kan stärka näringslivet i dess utveckling mot en mer cirkulär ekonomi, med 

resurssnål, hållbar produktion och förutsättningar för industriell symbios. Specialiseringsområdena kan utifrån 

sina olika behov bidra till en mer resurseffektiv och hållbar utvinning, produktion och konsumtion som inte hotar 

den biologiska mångfalden. För att främja innovation, cirkulära affärsmodeller och en hållbar livsstil, behöver 

många aktörer från näringslivet, offentlig sektor, akademin samt civilsamhället och invånarna engageras.  

 

Paper Province föreslås ansvara för plattformen cirkulär ekonomi. 

Digitalisering 

Digitalisering är i hög grad en möjliggörare för innovation, effektivisering, nya affärsmodeller, arbetssätt och 

värdeskapande tjänster, ökad inkludering och ökade möjligheter att lösa komplexa utmaningar och forma ett 

hållbart samhälle. “Tech” är ett sammanfattande begrepp på denna framtidsinriktade teknologi som berör alla 

branscher och kan beskrivas som en av våra nya basindustrier. Den digitala omställningen i samhället går snabbt 

och utnyttjandet av tech kräver både digital spets- och breddkompetens. Karlstads universitet bedriver forskning 

och utbildning inom flera vetenskapliga områden som möjliggör digitalisering och innovation, till exempel inom 

centrumbildningen Digitalised Adaptive Manufacturing Industry 4.0 (DAMI4.0). Klusterorganisationen Compare 

samlar cirka 100 företag med digital spetskompetens inom olika tech-områden. Det pågår flera regionala initiativ 

för att skapa plattformar som avser att stimulera digitalisering i företag och organisationer. Det digitala 

perspektivet behöver beaktas inom alla smarta specialiseringar, missioner och övriga perspektiv för att dra nytta 

regionens tech-resurser. 

 

Det finns behov av processledning för att bland annat utveckla samverkan med aktörer inom de smarta 

specialiseringarna. Plattformen förväntas driva satsningar för att attrahera, utveckla och tillgängliggöra både 

bredd- och spetskompetens i företag och organisationer samt erbjuda en regional tech-inkubator som stöd för nya 

företag och innovation.  

 

Compare föreslås ansvara för plattformen digitalisering. 

Jämställdhet och inkludering 

Främst jämställdhet och även jämlikhet är två av de viktigaste drivkrafterna för Värmlands utvecklings och 

innovationsförmåga, de bidrar till högre lönsamhet och tar tillvara innovationer och fleras potential. Jämställdhet 

är också en av de stora utmaningarna för Värmland. För att Värmland skall bli en mer attraktiv region att stanna i 

och söka sig till, behöver vi se färre könsstereotypa utbildningsval. Det värmländska näringslivet är koncentrerat 

kring ett fåtal mansdominerande branscher, medan den vanligaste yrkessektorn för kvinnor är vård och 

omsorg. Det innebär att Värmland har en mer könssegregerad arbetsmarknad än övriga Sverige. Samtidigt visar 

forskning och arbetsmarknadsanalyser att detta får negativa konsekvenser för nyrekrytering och 

inkomstfördelning mellan kvinnor och män i länet. 

 

Jämställdhet, jämlikhet och inkludering är en förutsättning för att ta tillvara allas kompetens, erfarenheter och 

kunskap i syfte att öka innovationskraften samt identifiera nya utvecklingsområden och marknader inom 

specialiseringsområdena. Det är strategiska perspektiv vid rekrytering och för att attrahera kompetenta 

medarbetare, inte bara från Värmland, utan också från andra delar av landet och övriga delar av världen. I 
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praktiken handlar det om att integrera perspektiven jämställdhet, jämlikhet och inkludering i alla delar av alla 

processer och aktiviteter, såsom i sammansättning av projekt- och styrgrupper, i konsekvensanalyser, vid 

resursfördelning, kommunikation och uppföljning av insatser och utfall. Det signalerar en medveten riktning mot 

ett mer jämställt och hållbart Värmland i framtiden och bidrar till att stärka Värmlandsstrategins ambition om 

länet som en region med bred samsyn om lika möjligheter och en god livskvalité. De smarta 

specialiseringsområdena kan hämta stöd och kunskap från bland annat Centrum för genusforskning på Karlstads 

universitet och Region Värmland, samt genom nationella guider och verktyg. 

 

Region Värmland föreslås ansvara för plattformen jämställdhet och inkludering. 

Social innovation 

Social innovation syftar till ett socialt hållbart samhälle där ökad samhällsnytta och en bred involvering av aktörer 

är drivkrafterna för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Social innovation kan uppstå på lokal nivå, 

samhällsnivå eller bidra till systemförändringar där civilsamhället har en central roll. Det handlar om processer 

för att bredda synen på innovation genom att involvera fler i bottom-up processer, ta in nya perspektiv och öka 

lärandet, med utgångspunkt i människorna och platsen.  

 

Olika metoder som designprocesser, systeminnovation och lärresor kan bidra till nya perspektiv, ökad 

träffsäkerhet och ökat värdeskapande för de smarta specialiseringsområdena. Det kan exempelvis handla om 

kompetensförsörjning, attraktionskraft eller miljöaspekter, där specialiseringsområdena kan dra nytta av 

närsamhällets kunder, invånare eller intressenter för att öka värdeskapandet. Karlstad Innovation Park, Region 

Värmland, Karlstads universitet, Coompanion, Värmlands idéburna, med flera samarbetar kring social innovation 

genom plattformen Social Innovation Värmland.  

 

Innovation Park med plattformen för Social innovation i Värmland föreslås ansvara för plattformen Social 

innovation. 

Värdeskapande tjänster 

Värdeskapande tjänster är en tvärgående ansats som fokuserar på att skapa värde för kunder och invånare. Det 

handlar om att byta perspektiv från tillverkningens eller produktionens interna utmaningar till kundens konkreta 

och specifika behov. Genom att de företag och organisationer som erbjuder tjänsterna blir bättre på att förstå 

kunden kan de erbjuda mer relevanta och attraktiva tjänster. Därigenom påbörjas en kunddriven process som kan 

leda till innovation inom tjänsteutveckling, affärs- och organisationsutveckling.  

 

Värdeskapande tjänster utgjorde ett specialiseringsområde redan i den tidigare smarta specialiseringsstrategin. 

Med den nya strategin ökar vi fokus på hållbara värdeskapande tjänster och resurseffektivitet – vi ska både göra 

rätt saker och göra saker rätt. Samtidigt skapas insikt att värdeskapande tjänster är ett förhållningssätt mot 

kunder, invånare och samarbetspartners. Med hjälp av till exempel livscykelanalyser kan företag och 

organisationer effektivisera och öka värdeproduktionen, både på detaljnivå och systemnivå, vilket idag ofta 

behöver ske i samverkan med andra aktörer. Regionala grundvärderingar och den affärs- och utvecklingspotential 

som finns i hållbar utveckling, kan genom behovsdrivna värdeskapande tjänster bidra till en konkurrensfördel för 

Värmland och ett mer tillväxtorienterat näringsliv.  

 

Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet föreslås ansvara för plattformen Värdeskapande tjänster. 
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Hållbar utveckling 

Som en grund i allt regionalt utvecklingsarbete finns kravet på hållbar utveckling. Strategin för smart 

specialisering ska bidra till att möta utmaningar, tillvarata möjligheter och driva utveckling utifrån Agenda 2030 

och för en omställning i en hållbar riktning. Smart specialisering ska bidra till detta och hjälpa företagen till 

hållbar tillväxt genom jämställdhet, integration, klimat- och miljöanpassning samt internationalisering. En 

hållbar utveckling bygger på de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det är också 

grunden för att tillgodose våra och kommande generationers grundläggande behov. Precis som de 17 målen i 

Agenda 2030 är odelbara hänger de tre dimensionerna ihop.  

 

• Miljömässig hållbarhet är enkelt uttryckt de ramar vi har att förhålla oss till för att leva på ett klokt 

sätt utan att förbruka jordens ändliga resurser. Vi nyttjar skog, jord och vatten för att skapa goda 

livsvillkor, säkerställa ekosystem och den biologiska mångfaldens långsiktiga funktion. Det betyder att vi 

ska agera resurseffektivt och värna artrikedom och människors utvecklings- och levnadsmöjligheter. 

 

• Social hållbarhet innebär att grundläggande mänskliga behov uppfylls och att varje individ, utifrån 

sina förutsättningar, ska ha likvärdiga möjligheter till ett gott liv och att delta i samhället. Det betyder att 

vi ska arbeta för jämlika och jämställda förutsättningar för människor att arbeta, bo, leva och verka i hela 

Värmland. 

 

• Ekonomisk hållbarhet handlar om att vi ska nyttja och vårda de resurser som finns och med 

ekonomin som medel skapa välfärd och långsiktigt goda livsvillkor. Det betyder också att vi ska arbeta 

för ett system där resurser och värden cirkuleras. Den ekonomiska dimensionen handlar om att skapa 

stabila och sunda ekonomiska förhållanden. Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till 

hållbar tillväxt genom ökad produktivitet och förmåga till innovation, utan att äventyra miljön eller 

människors välmående. Men ekonomisk hållbarhet är även beroende av hur ekonomiska värden fördelas 

i hela värdekedjan, hur det ekonomiska utrymmet som skapas inom privat och offentlig sektor används 

och investeras samt vad konsumtionen består av.  

 

Ekonomins resiliens beror på dess långsiktiga förmåga att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Ett 

diversifierat, jämställt och inkluderande näringsliv med hög kunskaps- och kompetensnivå, gärna med unika 

kompetenser, anses vara gynnsamt för en hållbar och resilient ekonomi.  

 

Utöver detta är det gynnsamt för en hållbar och resilient ekonomi om det finns ett utvecklat 

innovationsekosystem med en rad funktioner som exempelvis:  

 

• forskning med relevans för regionens hållbara utveckling 

• inkubatorer och acceleratorer 

• entreprenörer, innovatörer, investerare och affärsänglar (smart kapital) 

• export- och investeringsfrämjande 

• väl anpassat utbildningssystem 

• starka nätverk i kombination med öppenhet, tolerans och tillit 

• internationella nätverk och samarbetspartners. 
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Sammanfattande modell för genomförande  
Utgångspunkten för strategin för smart specialisering är Värmlandsstrategins vision om ett hållbart Värmland 

som förändrar världen. Specialiseringsstrategin ska särskilt bidra till målområdet konkurrenskraft. För att 

kraftsamla insatserna har sju smarta specialiseringsområden valts ut. Utöver detta innehåller strategin missioner, 

nya större entreprenöriella möjligheter och gemensamma perspektiv och arbetssätt som ska vara vägledande för 

genomförandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Genomförandet av Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022–2028 

 

Forsknings- och innovationsstrategin för hållbar smart specialisering är en strategi för transformation eller 

omvandling, en utvecklingsprocess där nya steg för att arbeta innovationsdrivet tas successivt och där nya 

samarbeten och nätverk skapas och vidareutvecklas, både inom och utanför Värmland. En konsekvens av det är 

att man accepterar att allt inte går att på förhand förutse, och att det måste lämnas plats för att agera på nya 

oväntade möjligheter. Det handlar om att proaktivt utforska för att finna nya möjligheter att skapa värden, 

samverka på nya sätt och ha ett modigt ledarskap som ger förtroende åt människor att utforska och ta risker 

och stödjer dem, i med och motgång. Det handlar också om att vidga den funktionella geografin och samarbeta 

med i första hand grannregioner, men även med andra strategiska samarbetspartners. Detta för att komplettera 

de värmländska innovationssystem och samla resurser för viktiga investeringar samt bygga upp kompletta 

innovationsmiljöer. 
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Operativt 
genomförande  
Utöver de strategiska metoder och arbetssätt som presenterats tidigare kommer ytterligare ett antal principer att 

prägla det operativa genomförandet av strategin: 

 

• Utveckling av innovationsekosystemet. 

• Ett plattformsbaserat arbetssätt. 

• Innovationsdrivande upphandlingar.  

• Kommunikation för att driva på utvecklingen. 

• Nätverksstyrning. 

• Tillgång till finansiering. 

• Monitorering, utvärdering och lärande. 

Utveckling av innovationsekosystemet 
För att dra nytta av och mobilisera de regionala resurserna i syfte att utveckla de smarta specialiseringsområdena 

krävs ett regionalt innovationsekosystem med en rad centrala funktioner. Det handlar om mötesplatser, 

facilitering (att leda utvecklingsprocesser), kompetensförsörjning, affärsutveckling, rådgivning, 

internationalisering, finansiering, testbäddar, upphandlingar, analys, kommunikation med mera. Arbetet med 

smart specialisering innebär bland annat att vi ska identifiera möjligheter för att utveckla innovationssystemet 

genom att dra nytta av kunskaper och resurser såväl inom som utanför regionen.  

 

Ett plattformsbaserat arbetssätt 
Värmlands arbete med smart specialisering bygger på starka klusterorganisationer som samlar aktörer i en 

gemensam riktning. Under perioden 2022–2028 kommer detta arbete förstärkas och klusterorganisationerna 

kommer att ha ett uttalat plattformsuppdrag.  

 

Uppgifter inom plattformsuppdraget: 

 

• Driva plattformsarbetet på ett sätt som inkluderar de centrala aktörerna i respektive specialisering. 

• Driva arbetet i riktning mot specialiseringens vision samt Värmlandsstrategins vision. 

• Förnya och utveckla nätverk och partnerskap.  

• Bygga en tillitskultur samt samla aktörer för att utforska möjligheter och nya idéer.  

• Initiera samarbetsprojekt och bidra till att idéer förverkligas samt att innovationssystemet utvecklas.  

• Kommunicera med plattformens aktörer och externa intressenter. 

• Skapa kontakter nationellt och internationellt. 

• Attrahera kompetens. 
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• Främja finansiering och investeringar till regionen. 

• Bidra till ett gemensamt lärande.  

• Se och främja möjligheter till samverkan mellan specialiseringsområden. 

• Leda i transformation och systemförändring. 

  

Utöver identifierade plattformar för respektive specialiseringsområde och de fem perspektiven så finns även 

Akademin för smart specialisering, en etablerad plattform för forskning- och innovation vid Karlstads universitet.  

Innovationsdrivande upphandlingar  
Innovationsdrivande upphandling är ett strategiskt verktyg för att stärka innovationsarbetet i smart specialisering 

där offentlig sektor har en central och avgörande roll. Att köpa något som ännu inte finns på marknaden är ofta 

krävande och medför ett risktagande, varför det behövs en förankring och ett tydligt uppdrag från politisk- och 

ledningsnivå.  

 

Upphandlingskompetensen behöver vara bred och förutom juridik och ekonomi även inkludera digitalisering, 

miljöaspekter och framför allt ämnesexpertis tidigt i processen. Det är i behovsanalysen och marknadsanalysen 

som innovationspotentialen klargörs. Rätt hanterat har upphandlingar stor potential att driva på utvecklingen 

mot mer hållbara och ändamålsenliga produkter och tjänster. För företaget kan det handla om att få en första 

kund och ett referensobjekt. 

Kommunikation för att driva på utvecklingen 
Väl fungerande kommunikation är ett stöd som är centralt för att åstadkomma de resultat och effekter som 

förväntas av smart specialisering. Genomförandet av strategin är decentraliserat och i hög grad frivilligt. 

Kommunikation är därför viktigt för att underlätta samarbeten och hålla inblandande och potentiella nya aktörer 

uppdaterade. Det bidrar även till att synliggöra det innovativa arbetet som pågår i Värmland samt attrahera 

individer och resurser, både inom och utanför regionen. Kommunikationsansvaret kommer att ligga hos de olika 

plattformarna för specialiseringarna, de tvärgående perspektiven, för forskning och innovation på universitetet 

och inte minst hos Region Värmland. Men insatserna tjänar på att samordnas och vara nära sammankopplade 

med kommunikationen om Värmland baserad på Värmlandsstrategin.  

 

När klusterorganisationerna har lagt grunden för sitt plattformsbaserade arbetssätt föreslås att Region Värmland 

samlar plattformarna för att komma fram till utformningen av ett gemensamt, samordnat kommunikationsarbete 

som kan utgöra ett stöd i genomförandet av smart specialiseringsstrategin. 
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Nätverksstyrning 
Genomförandet av strategin bygger på engagemang och hög grad av delaktighet från centrala aktörer inom 

näringslivet, offentliga sektorn, universitetet och de värmländska forskningsmiljöerna. Därför handlar ledarskapet 

för strategin om att skapa processer som innefattar ett modigt, jämställt och inkluderande ledarskap som innebär 

att kraften i att många agerar koordinerat mot gemensamma mål och visioner tas till vara. Ingen ensam aktör 

leder utan att alla utövar ett ledarskap som handlar om att ta ansvar för sin del i arbetet. Men det handlar också 

om att känna medansvar för strategins helhetsperspektiv, söka nya möjligheter och skapa jämställda och 

inkluderande nätverk och samverkan som gynnar utvecklingen. Gemensamma mötesplatser och besluten fattas av 

varje enskild aktör.  

Tillgång till finansiering 
För att förverkliga de ambitioner som finns i strategin behöver kapaciteten för att attrahera extern finansiering 

stärkas. Förslagsvis samlar därför Region Värmland aktörerna för att komma fram till hur detta ska ske. Ett första 

steg är taget i och med att det i samarbetsavtal mellan en rad aktörer och Region Värmland ingår uppdrag inom 

smart specialisering. Avtalen innebär en viss basfinansiering och även vissa förväntningar på att bidra till att 

attrahera extern finansiering. En ytterligare förstärkning av kapaciteten för externfinansiering är högst troligt en 

lönsam investering för regionen som helhet. 

 

Europeiska unionen har genom olika förordningar angett att ett arbete med smart specialisering är ett nödvändigt 

villkor för finansiering. Även Horisont Europa och andra program bygger sina utlysningar på regionernas smarta 

specialiseringsstrategier. Regionalfonden i Norra Mellansverige kan bidra till finansiering för att utveckla och 

förbättra forsknings- och innovationskapaciteten samt användningen av avancerad teknik. Den kan också stötta 

insatser som handlar om att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och 

entreprenörskap. Med genomtänkta utlysningar inom och mellan regionerna i Norra Mellansverige kan 

finansieringsmöjligheterna för projekt och företagsstöd kombineras. Även nationella myndigheter ställer krav på 

att insatser ska ligga i linje med regionens smarta specialiseringsstrategi eftersom det ger en stark politisk signal 

som underlättar deras investeringsbeslut. Nationella och europeiska forsknings- och innovationsmedel är hårt 

konkurrensutsatta. För att aktörer i Värmland ska öka antalet beviljade ansökningar behövs ett långsiktigt 

samarbete. Detta kräver också att Värmland medverkar i rätt nationella och internationella nätverk.  

Monitorering, utvärdering och lärande  
Ett av kraven som EU-kommissionen ställer på Region Värmland är att ha verktyg för monitorering och 

utvärdering för att mäta resultaten i förhållande till strategins mål.  

 

Smart specialisering handlar både om att bygga vidare på befintliga strukturer och att ha ett experimenterande 

förhållningssätt för att skapa förändringar på kort och lång sikt. Det kan handla om förändringar som är mer 

omfattande än sådana som är av karaktären ”ständiga förbättringar”, utan mer av karaktären av transformation. 

En utmaning är att vägen till det önskvärda och nödvändiga tillståndet inte är känd i sin helhet. Monitorering, 

utvärdering och lärande spelar en viktig roll i genomförandet av strategi och är en viktig del styrningen av 

genomförandet.  
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I Värmlandsstrategin finns det mål och indikatorer som syftar till att visa på riktningen mot målen. Ett urval 

kommer att användas för att följa upp genomförandet av smart specialisering. Dessa kommer även att 

kompletteras med specifika mål och indikatorer för smart specialiseringsstrategin.  

 

• Monitorering - att löpande följa genomförandet av strategin för att fånga så väl aktiviteter som resultat 

och effekter, identifiera avvikelser, samt ta fram underlag för beslut om korrigeringar med stöd av 

kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Indikatorerna ska vara uppdelade på kön när det är relevant och 

en följeforskare med genuskompetens behöver följa processen hela vägen. Då den entreprenöriella 

upptäckande processen är central går det inte att i förväg definiera exakt vad monitoreringen ska 

inkludera. Rutinmässig monitorering bör så långt som möjligt digitaliseras och automatiseras. 

Värdorganisationerna för plattformarna för specialiseringarna föreslås ansvara för monitoreringen av 

respektive specialisering. Region Värmlands ansvar är att hålla ihop de olika monitoreringsprocesserna, 

stå för den övergripande monitoreringen och integrerar det i regionens egen 

kvalitetssäkring/uppföljning, bland annat genom det digitala verktyget ”Hela Värmland”. 

Monitoreringen följer lämpligen värdorganisationens årliga planeringscykel och samlar aktörerna för 

gemensamt lärande. 

 

• Utvärderingen – att analysera genomförandet av strategin med tonvikt på förändringsprocesser och 

mekanismer och hur dessa påverkar innovation, samt att ge underlag för omprioriteringar inom ramen 

för strategin. Gör vi rätt saker, på rätt sätt och i tillräcklig omfattning? Utvärdering kommer även ske 

genom effektutvärdering i halvtid och i slutet av programperioden i syfte att mer genomgående utvärdera 

processen men också följa effekterna. 

 

• Lärande – Värmlands strategi för smart specialisering utgår från att olika aktörer i regionen 

tillsammans ska driva ett förnyelsearbete. I en sådan process behöves ett systematiskt, gemensamt 

lärande som baseras på monitoreringen och utvärderingarna genomföras med syftet för att skapa 

mobiliseringskraft. 
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Aktörer och samarbeten 
Det som idag räknas in i Värmlands innovationssystem har vuxit fram efterhand. Högskolan i Karlstad blev 

Karlstads universitet 1999, och vid samma tidpunkt började klusterorganisationer växa fram. Initialt skapade 

näringslivet klustren för att gemensamt arbeta för kompetensförsörjning och senare för utvecklingen av 

forskningssamarbeten mellan universitetet och näringslivet. För att stärka samarbetet mellan Karlstads 

universitet, Region Värmland och det regionala arbetet med smart specialisering bildades Akademin för smart 

specialisering 2016. Efterhand har testbäddar och forskargrupper anslutit och insatser för att anpassa 

utbildningsutbudet till regionens behov har kontinuerligt gjorts. Under senare år har acceleratorerna Sting 

Bioeconomy och Digital Well Arena tillkommit och kommunernas engagemang har ökat. Några kommuner har 

gjort investeringar i innovations- och utbildningscentra kopplade till smart specialiseringsområden. I Karlstad 

etablerades Karlstad Innovation Park 2014 med noder i Arvika, Hagfors/Ekshärad, Kristinehamn och Sunne. 

Industriråd Värmland etablerar noder för yrkesutbildningar på i de här kommunerna och i ytterligare ett par. 

 

Värmland har också fått nationellt och internationella stöd och utmärkelser i arbetet med smart specialisering. 

Regionen har två pågående nationella Vinnväxtinitiativ (Paper Province och Digital Well Arena) och ett av 

klustren har ett Gold Label-certifikat (högsta nivån i EU:s kvalitetssäkring av klusterorganisationer). Dessa bidrar 

till att stärka innovationsekosystemet i Värmland och inspirerar aktörerna inom de olika specialiseringarna att 

lära av varandra.  

 

Arbetet i Värmland med export och investeringsfrämjandet sker i samarbete med Business Sweden, med 

utgångspunkt i Värmlands specialiseringsområden.  Samarbetet inom smart specialisering med Dalarna och 

Gävleborg i Norra Mellansverige är väl etablerat, medan samarbetet med Region Örebro och Västra Götaland 

ligger i sin linda men har stor potential. Samarbeten finns även med de nybildade norska gränsregionerna. Det 

europeiska samarbetet har utvecklats tack vare Region Värmlands EU-kontor i Bryssel, Karlstad universitetets 

Grants and Innovation Office och de ledande klustrens insatser. Regionen deltar även i Vanguardinitiativet som är 

ett europeiskt samarbete för industriregioner. Arbetssättet med smart specialisering är etablerat hos de flesta av 

aktörerna, och de flesta har också funnit sina roller i samarbetet. 
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Riktlinjer för dokument - och ärendehantering 
Ärendebeskrivning 
Kommunen behöver regelbundet se över och vid behov revidera sina styrdokument. 
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 21 juni 2017 och är i behov av 
att revideras. Kommunledningskontoret anser att riktlinjerna är av stor vikt för 
verksamheten och en förutsättning för enhetlighet i organisationen. Det bidrar även 
till att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av allmänna handlingar samt 
minska sårbarheten vid exempelvis nyanställningar, sjukdom osv. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer för dokument- och 
ärendehantering. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-12-02. 
Förslag på riktlinjer för dokument- och ärendehantering, 2021-12-02. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för dokument- och ärendehantering. 
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Riktlinjer för dokument - och ärendehantering 
Sammanfattning 
Kommunen behöver regelbundet se över och vid behov revidera sina 
styrdokument. Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 21 juni 
2017 och är i behov av att revideras. Kommunledningskontoret anser att 
riktlinjerna är av stor vikt för verksamheten och en förutsättning för 
enhetlighet i organisationen. Det bidrar även till att säkerställa en rättssäker 
och effektiv hantering av allmänna handlingar samt minska sårbarheten vid 
exempelvis nyanställningar, sjukdom osv. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer för dokument- och 
ärendehantering. 

Bakgrund 
Nuvarande riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige 21 juni 2017 och 
behöver revideras. 

Ärendets beredning 
Kommunledningskontoret har i samråd med kommunens 
nämndsekreterargrupp berett ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förslag på riktlinjer för dokument- och ärendehantering, 2021-12-02. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att riktlinjer och rutiner är av stor vikt för 
verksamheten och en förutsättning för enhetlighet i organisationen. Det 
bidrar även till att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av 
allmänna handlingar samt minska sårbarheten vid exempelvis 
nyanställningar, sjukdom osv. 
Riktlinjerna är utarbetade efter gällande lagar och föreskrifter på området. 
Kommunledningskontoret anser att riktlinjerna ger vägledning i den 
generella ärende- och dokumenthanteringen samt hur den generella 
nämnadministrativa processen i Säffle kommun ska fungera. Beroende på 
handlingars art och andra lagkrav får nämnder och bolag göra avsteg från 
processen, om så krävs.  
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Konsekvenser 
Riktlinjerna bidrar till att allmänna handlingar behandlas på ett rättssäkert, 
effektivt och enhetligt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 
dokument- och ärendehantering. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag
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Sammanfattning 
För att säkerställa en inom kommunkoncernen gemensam, effektiv och 
rättssäker hantering av koncernens handlingar och ärenden behövs riktlinjer 
för dokument- och ärendehantering. Detta dokument ger vägledning i den 
generella ärende- och dokumenthanteringen samt hur den generella 
nämnadministrativa processen i Säffle kommun ska fungera. 
 
Beroende på handlingars art och andra lagkrav får nämnder och bolag göra 
avsteg från processen, om så krävs. 
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1 Offentlighetsprincipen 
Grunden för kommunens dokumenthantering utgörs av 
offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänheten har rätt att ta del av 
allmänna offentliga handlingar i syfte att garantera rättssäkerhet och 
effektivitet samt främja allmänhetens förtroende för myndigheter. För att 
kunna uppfylla de krav som offentlighetsprincipen ställer krävs väl 
fungerande rutiner för hantering av kommunens handlingar. 
1.1 Syfte 
Syftet med riktlinjerna för dokument- och ärendehantering är att anställda 
samt förtroendevalda ska veta hur de ska hantera handlingar inom 
kommunen. Genom att arbeta efter och följa riktlinjerna säkerställs rutiner 
för hantering av dokument, vilket är ett led i kommunens kvalitetsarbete. 
1.2 Omfattning 
Riktlinjerna omfattar kommunens samtliga nämnder och bolag då varje 
nämnd/bolag enligt tryckfrihetsförordningen (TF) betraktas som en egen 
myndighet. 
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2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
Den kommunala nämndadministrativa processen innefattar flera 
delprocesser: 
 

- Registrering av allmänna handlingar 
- Beredning av ärenden 
- Sammanträdesadministration 
- Arkivering 

 
Processen berör ett flertal roller i kommunen: registrator, nämndsekreterare, 
förvaltningschef, handläggare, arkivarie och förtroendevalda.  
 
Detta styrdokument syftar till att reglera rutinerna kring detta arbete för att 
uppnå en totalt sett effektiv och enhetlig nämndadministration.  
 
Dokumentet avslutas med två avsnitt som behandlar offentlighetsprincipens 
omfattning och vad som är en allmän handling. 
 

2.2 Kommunal nämndadministration 
Ärendegången i den nämndadministrativa processens kan delas in i följande 
moment: 

 
 
Dessa delmoment är länkar i ett flöde, en process som upprepas regelbundet 
i varje nämnd. Varje enskild del måste fungera för att administrationen som 
helhet skall bli effektiv. En förutsättning för en sammantaget effektiv 
nämndadministration är också att kommunen uppfyller de grundläggande 
rättsliga kraven samt på ett rationellt sätt organiserar arbetet och utnyttjar 
IT–stödet i kommunens dokument- och ärende-hanteringssystem.  
 
Dessa riktlinjer omfattar samtliga dessa perspektiv på den kommunala 
nämndadministrationen: det juridiska, det organisatoriska och det tekniska 
perspektivet. Dokumentet är en instruktion för hur ärendeflödet i 
kommunens nämnder och förvaltningar ska se ut och bygger på ett 
standardförfarande som ska tillämpas av samtliga nämnder och bolag. 
 
Ärendeprocessen som beskrivs ska ses som ett stöd till de anställdas och 
förtroendevaldas arbetssätt så att dokument- och ärendehanteringssystemet 
och IT-tekniken kan utnyttjas på bästa sätt.  
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Målet är att invånarnas insyn i den kommunala verksamheten ska stärkas 
samt att effektiviteten och produktiviteten i informations- och 
ärendehanteringen ska öka. 
 

3 Posthantering 
Rutinerna för posthantering ska uppfylla följande krav: 

- Alla handlingar som är av betydelse för verksamheten ska registreras  
- Utgående, inkommande eller upprättade handlingar ska registreras i 

kommunens dokument- och ärendehanteringssystem  
- Handlingar av ringa betydelse får gallras direkt enligt fullmäktiges 

gallringsplan 
- Alla inkommande handlingar ska lämnas till ansvarig handläggare så 

snart som möjligt och får inte lämnas utan åtgärd  
För varje nämnd och bolag finns en eller flera registratorer diarieför.   
Om det i dokumenthanteringsplanen framgår att handlingarna ska registreras 
eller förvaras på annat sätt behöver inte handlingarna registreras i diariet. 
3.1 Postöppning och fördelning av post 
All inkommande post, såväl fysisk post, e-post och fax ska öppnas så fort 
som möjligt, detta innebär samma vardag som den kommer in. Detta gäller 
även för personadresserad post då det annars finns risk att post som 
innehåller allmänna handlingar förblir oöppnad.  
Den inkommande posten sorteras varje dag av postavdelningen som sedan 
fördelar den på respektive enhet. Fördelningen av posten sker så snart som 
möjligt som posten har inkommit till kommunen och handläggare ska helst 
kunna ta del av posten samma dag som den kommit in. 
3.2 Personadresserad post 
Personadresserad post får inte öppnas av andra utan medgivande från den 
som posten ställts till. Varje anställd ska därför regelmässigt lämna ett 
skriftligt medgivande så att andra kan öppna posten t.ex. vid sjukdom, 
semester eller då den anställde av annan anledning själv inte öppnar posten. 
Vid behov kan samma ordning tillämpas för de förtroendevalda, till exempel 
kommunalråd, ordföranden m.fl., så att inte heller deras post förblir 
oöppnad. 
3.3 SMS, MMS och sociala medier 
Det är endast nödvändigt att diarieföra SMS, MMS eller information från 
sociala medier om informationen är av vikt för verksamheten  
(OSL 5 kap 1 §). 
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4 Registrering av allmänna handlingar 
Bestämmelser om registrering av allmänna handlingar finns i offentlighets- 
och sekretesslagen, förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen. 
4.1 Registrering och ordning av allmänna handlingar 
Syftet med registrering av allmänna handlingar handlar främst om 
allmänhetens intresse och rätt till insyn och kontroll av den offentliga 
verksamheten. Den allmänna handlingen måste enkelt kunna sökas fram och 
hittas. 
Exempel på handlingar som är av betydelse för verksamheten och som ska 
registreras eller hållas ordnade på annat sätt: 

- Inkommande handlingar från myndigheter, organisationer och 
allmänhet som kan leda till beslut, yttrande eller annan åtgärd 

- Upprättade och utgående handlingar till myndigheter, organisationer 
och allmänhet 

- Beslut av nämnd och kommunfullmäktige 
- Kontrakt och avtal 
- Vissa projekthandlingar såsom rapporter och slutredovisning  
- Skrivelser från fackliga parter 
- Styrdokument 

4.2 Sekretessbelagda handlingar 
Allmänna handlingar som omfattas av sekretess ska registreras utan dröjsmål 
(OSL 5:1). Undantag från denna registreringsskyldighet finns bland annat i 
offentlighets- och sekretessförordningen när det gäller handlingar som ingår 
i socialtjänstens personakter samt handlingar som ingår i patientjournaler 
inom hälso- och sjukvården.  
För anbudshandlingar i en upphandling gäller också särskilda regler om 
registrering. Registreringsskyldigheten inträder först vid den tidpunkt som 
bestämts för öppnandet av anbuden då de blir inkomna och allmänna. 
4.3 Registrering  
Alla ärenden som behandlas i nämnd eller bolag ska diarieföras.  
4.3.1 Ärendemening 
Ärendets innehåll ska redovisas i en kort sammanfattande rubrik. Av 
rubriken ska det gå att förstå vad ärendet handlar och förkortningar, 
fackspråk och interna uttryck ska om möjligt undvikas. 
4.3.2 Ärendekort 
Varje ärende har ett ärendekort i ärendehanteringssystemet. På ärendekortet 
framgår diarienummer, ärendetyp, vem/vilka som är ansvariga handläggare, 
om det finns en motpart/avsändare till ärendet samt om ärendet berörs av 
sekretess eller GDPR. 
4.3.3 Aktomslag 
Varje ärende har ett aktomslag där alla fysiska handlingar i ärendet förvaras. 
Oavsett om ett ärende löper under flera år, skall de handlingar som hör till 
ärendet förvaras i samma akt och akten ska sorteras på det år ärende 



 
Beteckning 
 

Datum 
2021-11-26 

Utgåva 
 

Sida 
9 

påbörjades. Handläggare ska endast arbeta med kopior, digitalt eller i fysiskt 
form. Akten ska förvaras i brandsäkert arkiv. För att förenkla återsökning 
förvaras akterna per årgång och diarienummerordning. 
4.3.4 Expediering och avslut av ärenden 
Expediering innebär att ett beslut skickas till den eller de som är berörda av 
det. Beslut som tas av de politiska nämnderna och kommunfullmäktige 
expedieras av sekreteraren och i förekommande fall till tredje part av 
handläggaren själv. Beslut som tas av handläggaren expedieras av 
handläggaren själv. Det skall framgå av protokollet/beslutet till vem/vilka 
ärendet har expedierats till. 
Ärenden som är klara ska avslutas. Registrator ansvarar för att akten gallras 
och är komplett i samråd med handläggaren innan den avslutas.   
4.3.5 Meddelande om inkommen handling 
Om en privatperson, förening eller liknande lämnar ett ärende till Säffle 
kommun ska/bör en bekräftelse skickas om att ärendet mottagits, vem som 
handlägger det samt kontaktuppgifter till handläggaren. 
4.4 Undantag från registreringsskyldigheten 
Det viktigaste undantaget från huvudregeln om att allmänna handlingar ska 
registreras är att de hålls ordnade så att det utan svårighet går att fastställa 
om handlingarna har kommit in eller upprättats hos myndigheten. 
Ytterligare ett undantag från huvudregeln om att allmänna handlingar ska 
registreras är handlingar som uppenbart är av ringa betydelse för 
myndighetens verksamhet ej behöver registreras. Gallringsbeslut för denna 
typ av handlingar är tagna av kommunfullmäktige § 169 den 28 oktober 
2013. Handlingar av den typen behöver varken registreras eller hållas 
ordnade.  
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5 Beredning 
Respektive förvaltningschef har ett ansvar för att följa och hålla sig 
informerad om vilka ärenden som är aktuella inom respektive förvaltning. 
Se flödesschema i avsnitt 10 för hantering av allmänna ärenden till 
nämnd/styrelse/kommunfullmäktige. 
5.1 Bevakning av remisstid 
Handläggaren bevakar själv remisstider och begär själv eventuell 
förlängning av remisstiden som meddelas registratorn. 
5.2 Dokumentation i ett ärende 
Allt som är av vikt för att styrelsen/nämnden ska kunna fatta beslut i ärendet 
så ska relevanta beslutsunderlag finnas. Det är svårt att generellt ange vilka 
handlingar som ska ingå i ett ärende, eftersom ärenden ser så olika ut.  
Ett tips kan vara att handläggaren ställer sig frågan om en medborgare kan 
uppfatta händelseförloppet i ärendet. Svaret på den frågan ger handläggaren 
vägledning för om ärendet är väl dokumenterat eller inte. 
5.3 Tjänsteskrivelsens utformning 
Handläggaren ska när ärendet är färdigberett upprätta en tjänsteskrivelse som 
kan ligga till grund för beslut.  
Handläggaren ansvarar för att tjänsteskrivelsen innehåller en bra rubrik, 
vilken instans som ska fatta det slutliga beslutet, kort sammanfattning av 
ärendet, förslag till beslut och en sammanställning över till vem/vilka beslut i 
ärendet ska expedieras. I tjänsteskrivelsen ska handläggaren klart ange de 
handlingar som nämnden ska ha som sitt beslutsunderlag.  
Ärendet kan ibland vara så komplext att en hänvisning i förvaltningens 
förslag till beslut är nödvändigt för att man ska kunna förstå beslutets hela 
innebörd. Även i dessa fall bör dock ambitionen vara att det direkt av 
beslutstexten framgår beslutets huvudsakliga innebörd.  
5.4 Inlämning av beslutsunderlag 
Handläggare kan innan stoppdatum själva anmäla handlingar till kommande 
möte i dokument- och ärendehanteringssystemet. Stopptiden infaller som 
regel en vecka innan mötet i samband med att kallelsen ska skickas.  
Detta är avgörande för en effektiv ärendehantering, god arbetsmiljö och ökad 
rättssäkerhet.  
Handläggaren meddelar även nämndsekreteraren om ärendet kräver 
omedelbar justering. 

5.5 Kvalitetsgranskning 
Det är förvaltningschefen och nämndsekreteraren som ansvarar för kvaliteten 
på innehållet i beslutsunderlagen. 

6 Kallelse med föredragningslista 
6.1 Utformning 
Ordföranden ansvarar för kallelsen. Möte för förberedelse och fastställande 
av föredragningslista sker enligt rutiner som varje nämnd och förvaltning 
beslutar. Kallelse till sammanträde skickas med e-post till ledamöter och 
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ersättare i respektive nämnd eller bolag. I Säffle kommun distribueras 
möteshandlingar digitalt.  
Föredragningslistan ska innehålla rubrik på de ärenden som ska behandlas. 
Beslutsförslagen från tidigare instans redovisas i föredragningslistan med 
paragrafnummer. I föredragningslistan till nämnd ska även ärendets 
slutinstans framgå. 
Föredragningslistan till nämnd ska innehålla följande obligatoriska punkter: 

- Val av protokolljusterare 
- Fastställande av dagens föredragningslista 
- Anmälan av beslut fattade enligt xx delegeringsordning 
- Anmälda handlingar 

Av föredragningslistan ska framgå vem som är ordförande respektive 
sekreterare. 

6.2 Inkallelse av ersättare 
Om en ledamot inte kan närvara under sammanträdet ska han/hon själv ta 
kontakt med sin ersättare eller med partiet för att se till att partiet blir 
representerat på sammanträdet. Kanslienheten ansvarar för att en uppdaterad 
matrikel finns att tillgå där ordinarie respektive ersättare i de politiska 
organen framgår. 
Detta gäller dock inte för kommunfullmäktiges sammanträden där 
kanslienheten ansvarar för att kalla in ersättare. Ordinarie ledamot som inte 
kan närvara vid ett sammanträde kontaktar kanslienheten som kallar in 
ersättare. 
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7 Sammanträdet 
7.1 Protokollet 
Protokollföring av ett ärende ska delas in på följande sätt: 

- Ärendemening 
- Ärendebeskrivning 
- Beslutsunderlag 
- Jäv 
- Yrkanden/Förslag till beslut på sammanträdet 
- Beslutsgång 
- Omröstning 
- Beslut 
- Reservation 
- Protokollsanteckning 
- Utdrag till 

Ordföranden ansvarar för protokollets utformning.  
Ledamöter som under sammanträdet anmält att de skriftligen vill reservera 
sig mot ett beslut bör om möjligt lämna in reservationen i anslutning till 
sammanträdet. Den som reserverar sig mot ett beslut har dock alltid 
möjlighet att välja att lämna in sin reservationsskrivelse före protokollets 
justering. Detsamma gäller om en protokollsanteckning vill lämnas. 
7.2 Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Det är 
varje delegats ansvar att detta görs. Tiden för överklagande av beslutet 
(genom laglighetsprövning enligt kommunallagen) räknas från den tidpunkt 
då tillkännagivande om justering gjorts på kommunens anslagstavla av 
protokollet från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes. 
För beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär, t.ex. bygglov, 
miljötillsyn m.fl. räknas dock klagotiden från den tidpunkt som den 
sökande/klagande tagit del av beslutet. Även beslut som fattats med stöd av 
bestämmelserna om vidaredelegering skall anmälas till nämnden. 
Nämnderna har ansvar för delegationsordningen. Kommunallagen kräver att 
delegationsbesluten skall anmälas till nämnden. Nämnden kan, med eller 
utan motivering, när som helst återkalla rätt till en delegat att fatta beslut på 
delegation, dock aldrig ändra eller upphäva själva beslutet. 
Nämnden ska vid sammanträden, i samband med utskick av kallelse få ta del 
av en lista över de delegationsbeslut som tjänstemännen fattat under tiden 
från det föregående sammanträdet. 
7.2.1 Protokollföring av redovisning av delegationsbeslut 
Protokollföring av anmälan av delegationsbeslut ska ske med hänsyn till 
reglerna för hur beslut kan överklagas. Det skall vara möjligt att i efterhand 
kunna fastslå vilka delegationsbeslut som avrapporterats vid ett visst 



 
Beteckning 
 

Datum 
2021-11-26 

Utgåva 
 

Sida 
13 

sammanträde. Detta gäller beslut som överklagas med stöd av 
kommunallagen (laglighetsprövning).  
Redovisningen bör också vara så utformad att intresserade med hjälp av 
ärendemening, diarienummer eller annat kan ta reda på själva beslutet.  
Den paragraf som behandlar redovisningen över fattade delegationsbeslut 
ska inte avslutas med en beslutsmening som innebär att nämnden godkänner 
delegationsbesluten. Beslutanderätten har ju genom delegering överlåtits på 
delegaten. Anmälan innebär följaktligen inte att nämnden omprövar eller 
fastställer delegationsbesluten. Däremot ska nämnden ta del av anmälan. 
7.3 Information och anmälda handlingar 
Rapporter av typen utvärderingar, rapporteringar i verksamhetsfrågor och 
uppföljningar av nämndens verksamhet redovisas i separata paragrafer i 
protokollet. Föredragande kan dock lämna information, muntligt eller 
skriftligt, utan att detta protokollförs, om informationen varken förutsätter 
eller resulterar i något beslut vid sammanträdet. Kursinbjudningar och 
cirkulär ska exempelvis inte protokollföras om det inte föranleder någon 
form av deltagande eller åtgärd.  
Utredningar och dylikt från andra nämnder som mottagits för kännedom ska 
anmälas om det från avsändaren finns önskemål om att få verifierat att 
nämnden har tagit del av handlingen. Anmälan av sådana handlingar samlas i 
en gemensam paragraf under rubriken ”Anmälda handlingar”.   
7.4 Extra ärenden 
En mängd extra ärenden som väcks på sammanträdena kan tyda på dålig 
planering hos såväl ordföranden som förvaltningen och leda till bristande 
effektivitet i nämndadministrationen. I förlängningen kan de extra ärendena 
också påverka den lokala demokratin negativt eftersom de förtroendevalda 
då förhindras att bereda ärenden i sina politiska grupper. Det är primärt 
ordförandens uppgift att i samarbete med förvaltningen försöka begränsa 
antalet extra ärenden. 
Ledamöterna i nämnden bör sträva efter att direkt med 
förvaltningschefen/VD ta upp påpekanden som kommit dem för kännedom i 
vardagen. Det är därför inte lämpligt att avvakta med frågor som kan klassas 
som ren verkställighet till nämndsammanträdet och där initiera dem som 
formella ärenden. I de fall kontakten med förvaltningschefen utanför 
sammanträdet inte ger den förtroendevalde önskvärt resultat bör den 
förtroendevalde i andra hand ta kontakt med ordföranden. Om inte heller 
denna kontakt resulterar i önskvärda åtgärder bör den förtroendevalde först i 
tredje hand pröva att initiera ärendet på nämndsammanträdet. 
Eventuella extra ärenden bör väckas vid sammanträdets början när 
föredragningslistan fastställs. En ledamot får dock även väcka nya ärenden 
efter det att föredragningslistan har fastställts. 
Behandlingen av extra ärenden kan innebära att nämnden genom 
majoritetsbeslut beslutar att ärendet inte skall tas upp till behandling eller att 
nämnden avgör ärendet i sak. Ett ytterligare alternativ är att ärendet, i de fall 
det skall beredas av utskott eller förvaltningen, överlämnas till något av 
dessa organ för beredning. 



 
Beteckning 
 

Datum 
2021-11-26 

Utgåva 
 

Sida 
14 

7.5 Justering av protokollet 
Ordföranden meddelar, efter samråd med sekreteraren, tid och plats för 
justering av protokollet. Ett protokoll ska så snart som möjligt justeras, dock 
senast 14 dagar efter sammanträdet har ägt rum (KL). Det bör dock vara en 
ambition i att protokollet ska kunna justeras inom några få dagar från 
sammanträdet om rutinerna i dessa riktlinjer följs. 
Justerarna ska skriva under protokollets första sida samt även signera varje 
sida i protokollet om inte protokollet signeras digitalt. 
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen 
tillkännages på kommunens anslagstavla. Av tillkännagivandet ska framgå 
var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har anslagits. 
7.5.1 Omedelbar justering 
Vid omedelbar justering av en paragraf bör beslutstexten, innan 
sammanträdet avslutas, redovisas skriftligt eller om detta inte är möjligt, 
läsas upp av ordföranden. Om förslaget godkänns, tillfrågas nämnden om 
paragrafen kan förklaras omedelbart justerad. Beslut om omedelbar justering 
ska framgå av protokollsparagrafen. Paragrafen ska undertecknas av 
ordföranden och justeraren/justerarna under eller i omedelbar anslutning till 
sammanträdet. Om paragrafen inte kan justeras samma dag ska den justeras 
senast påföljande dag. I annat fall kan inte uttrycket "omedelbar justering" 
anses uppfyllt.  
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8 Beslutsregistrering och expediering 
Beslutet registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet/diariet. 
Beslut ska expedieras till berörda så snart som möjligt efter det att 
protokollet justerats. Det framgår i protokollet vilka som ska ha 
protokollsutdrag. Vid expediering av beslut ska utöver beslutsparagrafen i 
förekommande fall övriga handlingar som hör till beslutet bifogas. 

9 Arkivering och gallring 
Arkivläggning/gallring ska ske enligt utfärdade dokumenthanteringsplaner. 
Närmare bestämmelser om arkivering och gallring återfinns i kommunens 
föreskrifter för arkivvård. 
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10 Hantering av allmänna ärenden till 
nämnd/styrelse/kommunfullmäktige 

Flödesschema för hantering av allmänna ärenden till 
styrelse/nämnd/fullmäktige 

Aktivitet Ansvarig 
Registratorn meddelas när ett ärende 
ska skapas. 

Handläggare 

Ett ärende läggs upp i diariet Registrator 
Handläggaren får meddelande med 
diarienummer via e-post från 
ärendehanteringssystemet. 

Registrator 

Bevakning av remisstid vid externa 
remisser och begäran om eventuell 
förlängning 

Handläggaren 

Ett tjänsteyttrande skapas, enligt mall i 
Word, som ett arbetsdokument på 
ärendet 

Handläggaren 

Aktuella handlingar i ärendet  ska 
senast på stoppdatum anmälas till 
aktuellt sammanträde 

Handläggaren 

Kallelse/dagordning skapas Nämndsekreteraren 
Ordförandeberedning Nämndsekreterare 

Ordförande, vice ordförande 
Förvaltningschef 

Kallelse skickas med e-post till de  
föredragande och de förtroendevalda i 
arbetsutskottet 

Nämndsekreteraren 

Föredragningslista och handlingar 
distribueras digitalt till berörda 

Nämndsekreteraren 

Arbetsutskottet sammanträder 
Politisk beredning av ärendena inför 
nämndbehandling med protokollföring 
Beslut i vissa ärenden på delegation 

Ordförande 
Nämndsekreterare 

Protokoll skapas  Nämndsekreterare 
Protokoll justeras Ordförande 

Justerare 
Bevis över att protokollet är justerat 
anslås på kommunens anslagstavla 
senast andra dagen efter justering. 

Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag registreras och 
expedieras till berörda 

Nämndsekreterare/I förekommande fall 
av handläggaren 

Beslut i protokoll verkställs Handläggare 
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Styrelse/nämnd  
Kallelse med handlingar för nämndens 
sammanträde skapas och skickas ut 

Nämndsekreterare 

Sammanträde Ordförande 
Nämndsekreterare 

Protokoll skapas  Nämndsekreterare 
Protokoll justeras Ordförande 

Justerare 
Bevis över att protokollet är justerat 
anslås på kommunens anslagstavla 
senast andra dagen efter justering. 

Nämndsekreterare 

Protokollsutdrag registreras och 
expedieras till berörda 

Nämndsekreterare 

Beslut i protokoll verkställs Handläggare 
Kommunfullmäktige  
Kallelse med handlingar skapas och 
skickas ut 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

Kungörelsen anslås på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

Annonsering i lokaltidning Kommunfullmäktiges sekreterare i 
samråd med ordförande 

Kommunfullmäktige sammanträder Ordförande 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

Protokoll skapas  Kommunfullmäktiges sekreterare 
Protokoll justeras Ordförande 

Justerare 
Bevis över att protokollet är justerat 
anslås på kommunens anslagstavla 
senast andra dagen efter justering. 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

Protokollsutdrag registreras och beslut 
expedieras till berörda 

Kommunfullmäktiges sekreterare/ I 
förekommande fall av handläggaren 

Beslut i protokoll verkställs. Handläggare 
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11 Vad är en allmän handling? 
I tryckfrihetsförordningen (1949:105) - TF - definieras vad som är en allmän 
handling. En handling definieras som alla former av informationsbärare, det 
vill säga inte bara skrivna pappersdokument utan även elektroniska 
handlingar, kartor, ljud- och filmupptagningar samt dataupptagningar. En 
handling definieras som allmän om den förvaras hos myndigheten, har 
inkommit till myndigheten eller har upprättats där. 
Handlingar kan delas in i följande kategorier: 

 
 
11.1 Förvarad hos myndigheten 
Det första kriteriet för om en handling ska anses som allmän är således att 
den förvaras hos myndigheten det vill säga handlingen finns i myndighetens 
lokaler och är upprättad eller inkommen. Med myndighetens lokaler avses 
alla enheter där myndighetens verksamhet bedrivs; till exempel 
kommunkontor, skolor, äldreboende osv.  
Handlingarna kan dock anses vara förvarade hos myndigheten även om de 
inte fysiskt finns i lokalerna. Det kan hända om handlingarna är utlånade, 
finns hemma hos en politiker eller tjänsteman eller om en konsult utför ett 
uppdrag åt kommunen och har hand om viss dokumentation som rör 
uppdraget. Post som lämnas till förtroendevalda som gäller interna 
partipolitiska frågor är dock inte allmänna handlingar. 
Om myndigheten lämnat handlingar till någon för teknisk bearbetning eller 
lagring anses även dessa handlingar som förvarade hos myndigheten som 
lämnat dem. 
11.2 Inkommen handling 
En handling anses som inkommen till myndigheten så fort den kommit med 
posten, fax, e-posten, genom SMS eller överlämnats till någon representant 
för myndigheten. En handling behöver alltså inte vara diarieförd för att bli 
betraktad som allmän. En handling kan således också bli allmän redan innan 
den fysiskt anlänt till myndigheten, till exempel om en politiker eller 
tjänsteman får post hemskickad som rör myndighetens verksamhet. Anbud 
och likande anses inte vara inkomna förrän den tidpunkt som bestäms för 
öppnandet. Anbuden är sedan sekretessbelagda till dess att avtal träffats eller 
ärendet behandlats. 
11.3 Upprättad handling 
En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende den 
tillhör har slutbehandlats hos myndigheten. Utgående handlingar anses som 

Handling

Allmän
ARKIVERAS

Offentlig Hemlig 
(sekretesskyddad)

Ej allmän
GALLRAS



 
Beteckning 
 

Datum 
2021-11-26 

Utgåva 
 

Sida 
19 

allmänna så snart de har skickats utanför myndigheten. En handling som inte 
tillhör ett specifikt ärende och som inte expedieras betraktas som allmän så 
snart den har färdigställts, det vill säga när den som är behörig godkänt 
innehållet eller undertecknat handlingen. Det är viktigt att notera att 
handlingar som skickats till en verksamhet som är organiserad under en 
annan nämnd så anses handlingen som expedierad det vill säga allmän. 
Diarier, journaler och register som uppdateras fortlöpande är upprättade och 
allmänna så snart som anteckningar börjar göras och uppgifter registreras i 
systemen. 
11.3.1 Protokoll med handlingar 
Regeln om justerade protokoll kan ofta tillämpas på handlingar som tillhör 
ett kommunalt ärende. Handlingarna klassas då som upprättade när 
myndighetens protokoll är justerat, det vill säga redan innan beslutet har 
expedierats. Ett protokoll med beslutsunderlag i form av en tjänsteskrivelse 
klassas då som upprättade när protokollet har justerats. Om beslutanderätten 
i ärendet är delegerat till ett utskott eller en tjänsteman blir handlingarna på 
motsvarande sätt upprättade och därmed allmänna när utskottets protokoll 
justerats eller tjänstemannen undertecknat sitt delegeringsbeslut. 
11.3.2 Arbetsmaterial 
Arbetspapper, utkast och minnesanteckningar blir allmänna om de, sedan 
ärendet avslutats, tas om hand för arkivering. Detta gäller även om 
handlingarna inte innehåller någon information som är viktig för ärendet. 
Det är därför av stor vikt att handläggaren rensar bort sådana handlingar från 
ärendet innan det arkiveras.  
Då beredning av ett ärende pågår kan arbetsmaterial skickas över 
verksamhets- /myndighetsgränser för exempelvis synpunkter utan att 
handlingen blir allmän handling, så kallad delning. Detta gäller även 
arbetsmaterial som en konsult förfogar över under ett pågående ärende. 
11.3.3 Datalagrad information 
Dataupptagningar, ljudupptagningar och andra typer av upptagningar blir 
allmänna handlingar på samma sätt som pappershandlingar. En 
dataupptagning anses till exempel vara expedierad och därmed allmän 
handling när informationen gjorts tillgänglig för utomstående på bildskärm 
eller när ett usb-minne/cd-skiva översänts till någon utanför myndigheten. 
11.3.4 Enskilda handlingar 
Tryckta skrifter, ljud- eller bildupptagningar eller andra handlingar som 
enskilda överlämnat till en myndighets arkiv är inte allmänna. Handlingar 
som inkommit eller upprättats för att publiceras i en skrift som myndigheten 
ger ut räknas inte heller som allmänna. 
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12 Utlämnande av handlingar 
12.1 Offentlighet 
Allmänna handlingar är i de flesta fall offentliga. Den som begär ut 
handlingar behöver inte uppge namn eller tala om varför en viss handling 
efterfrågas och får därför inte tillfrågas om detta. Om det behövs teknisk 
utrustning för att ta del av handlingen ska myndigheten tillhandahålla detta, 
exempelvis låta personen se datauppgifter på en dataskärm. Besökaren har 
även rätt att fotografera eller skriva av handlingen. 
12.2 Utlämning av handlingar 
En offentlig handling ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”, 
längre dröjsmål får endast förekomma i särskilda fall. Det finns ingen fixerad 
tidsgräns i lagstiftningen, men rättspraxis visar att huvudregeln är genast vid 
personligt besök och i undantagsfall kan upp till två dagars dröjsmål 
accepteras. Om en omfattande sekretessprövning krävs kan det dock få ta 
längre tid. 
Digital information ska tillhandahållas i form av pappersutskrifter om så 
önskas. Kommunen har inte rätt att ta betalt för kopior om inte 
kommunfullmäktige har fastställt sådan taxa. 
Handlingar lämnas med fördel ut via e-post i pdf-format. Det är dock viktigt 
att de är i ett låst format, exempelvis pdf, så att de inte kan ändras. 
12.3 Sekretess 
En handlings offentlighet får endast begränsas av bestämmelser i 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller i annan lag som OSL hänvisar 
till. När en handling sekretessbeläggs måste följaktligen kommunen hänvisa 
till en tillämplig paragraf. Inom kommunens verksamhet förekommer 
sekretessbelagda handlingar främst inom stöd och omsorg samt barn- och 
utbildningsverksamheten (elevvården) men även inom andra verksamheter 
kan det undantagsvis förekomma behov att sekretessbelägga handlingar.  
En handling är inte automatiskt sekretessbelagd i sin helhet bara för att 
enstaka uppgifter i den är hemliga. I ett sådant fall är kommunen skyldig att 
lämna ut handlingen, men får täcka över de uppgifter som är 
sekretesskyddade. En handlings ”status” ur sekretessynpunkt kan också 
förändras över tiden så kommunen är skyldig att pröva om handlingen kan 
lämnas ut varje gång någon begär den utlämnad. 
12.3.1 Hemligstämpel 
En handling som är sekretessbelagd kan förses med en särskild stämpel.  
Stämpeln är dock bara en varningssignal om att handlingen kan innehålla 
information som är sekretessbelagd. Detta innebär följaktligen att om en 
sådan handling begärs utlämnad måste en ny prövning göras. 
När handlingar sekretessmarkeras ska det göras en hänvisning till den 
paragraf i OSL som är tillämplig. Om inte sådan hänvisning kan ske måste 
handlingen lämnas ut. 
12.3.2 Beslut om sekretessbeläggning och överklagande 
Det är i första hand handläggaren som avgör om en handling kan lämnas ut 
eller inte. Varje myndighet ska också ha en utsedd delegat som har rätt att 
avslå begäran om utlämnande av allmän handling. Detta innebär att om en 



 
Beteckning 
 

Datum 
2021-11-26 

Utgåva 
 

Sida 
21 

handläggare beslutar att inte lämna ut en handling ska handläggaren hänvisa 
till delegaten som ska göra en skyndsam prövning av ärendet samt lämna ett 
skriftligt beslut som kan överklagas. (Bestämmelser om detta finns i 
respektive nämnds delegationsordning). Det skriftliga beslutet ska innehålla 
hänvisning till tillämplig paragraf i OSL samt kopplas till tillämplig 
överklagandehänvisning som beskriver hur beslutet kan överklagas. Beslutet 
överklagas oftast i första hand till myndigheten (nämnden) som då har 
möjlighet att ompröva delegatens beslut. Om myndigheten väljer att inte 
ändra sitt beslut ska den snarast vidarebefordra ärendet till domstol, i de 
flesta fall Kammarrätten. 
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§ 156 Dnr KS/2021:276 

Biblioteksplan 2022-2025 
Ärendebeskrivning 
Den nya biblioteksplanen som arbetats fram gäller åren 2022-2025. 
Biblioteksplanen har ändrats både språkligt och innehållsmässigt. Förändringarna är 
stora och med anledning av det har biblioteksplanen varit ute på remiss. Remissvar 
har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Funktionsrätt 
Säffle, Säffle kommuns funktionshinderkonsulent samt Kommunala 
Pensionärsrådet.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande och protokoll § 56, 2021-10-19.  
Biblioteksplan 2022-2025. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kulturnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan 2022-2025. 
 
 
__________________ 
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Kulturnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 56 Dnr KUN/2021:30 

Biblioteksplan 2022-2025 
Ärendebeskrivning 
Den nya biblioteksplanen som arbetats fram gäller åren 2022-2025. 
Biblioteksplanen har ändrats både språkligt och innehållsmässigt. Förändringarna är 
stora och med anledning av det har biblioteksplanen varit ute på remiss. Remissvar 
har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Funktionsrätt 
Säffle, Säffle kommuns funktionshinderkonsulent samt Kommunala 
Pensionärsrådet.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-12.  
Biblioteksplan 2022-2025 samt inkomna remissvar. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crispin Hultkrantz (M): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 
förslag. 
Beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan 2022-2025. 
 
 
__________________ 
2021-10-22 Utdrag till  
Kommunstyrelsen 
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 Kulturnämnden 

 

Biblioteksplan 2022-2025 
Sammanfattning 
Den nya biblioteksplanen som arbetats fram gäller åren 2022-2025. 
Biblioteksplanen har ändrats både språkligt och innehållsmässigt. 
Förändringarna är stora och med anledning av det har biblioteksplanen varit 
ute på remiss. Remissvar har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, Funktionsrätt Säffle, Säffle kommuns 
funktionshinderkonsulent samt Kommunala Pensionärsrådet.  

Bakgrund 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta 
biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. 
Skolbiblioteken styrs av skollagen som säger att elever i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek (SFS 2010:800).  
De offentligt finansierade biblioteken ska enligt bibliotekslagen verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. De ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.  
Personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer 
som har annat modersmål än svenska samt barn och unga är prioriterade 
målgrupper.  
Kulturnämnden är huvudman för folkbiblioteket och barn- och 
utbildningsnämnden är huvudman för de kommunalt drivna grundskolorna 
och gymnasieskolan. Nuvarande biblioteksplan är förlängd till december 
2021. Den nya biblioteksplanen har skickats på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden, och dessutom har svar inkommit 
från Funktionsrätt Säffle, Säffle kommuns funktionshinderkonsulent samt 
det Kommunala Pensionärsrådet.  

Ärendets beredning 
Bibliotekschefen har skrivit folkbiblioteksdelen i biblioteksplanen. Under 
våren har hela personalgruppen engagerats och getts möjlighet att påverka 
innehåll och riktning. Planens utformning och innehåll har också diskuterats 
med kulturchefen. Skolbiblioteksdelen har skrivits av skolledningen. 

Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande, Biblioteksplan 2022-2025 samt 
inkomna remissvar. 



Säffle kommun 
Datum 
2021-10-12 

 
 

Sida 
2(2) 

 
   

Förvaltningens ståndpunkt 
Kulturförvaltningen har beaktat de remissvar som inkommit. FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning läggs till  
som ett styrdokument i den nya biblioteksplanen. Övriga synpunkter som 
framkommit är bland annat önskemål om utökat samarbete mellan 
biblioteket, Funktionsrätt Säffle och det Kommunala Funktionshinderrådet, 
samt att biblioteket ska vara en stödjande resurs för äldre i digital utveckling. 
Vi bedömer att detta redan finns övergripande i planen, och att samarbeten 
och olika grupper som behöver prioriteras i det digitala arbetet, inte behöver 
specificeras ytterligare. I framtida handlingsplaner kommer det tas hänsyn 
till vilka behov som finns.   

Konsekvenser 
Biblioteket får varje år 50 000 kr från Kulturrådet till inköp av barn- och 
ungdomslitteratur. From 2015 gäller nya regler för stödet. Om kommunen 
inte har någon aktuell biblioteksplan kan kommunen bli 
återbetalningsskyldig och gå miste om ekonomiskt stöd i framtiden. 

Måluppfyllelse 
En biblioteksplan är nödvändig för att uppfylla bibliotekslagen, samt de 
externa och interna fullmäktigemålen.  

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Barnkonventionen, bibliotekslagen, FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, skollagen och  Säffle kommuns vision 
och fullmäktigemål är viktiga styrdokument som har stor påverkan på 
biblioteksplanen.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan 2022-
2025. 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef 

Maria Persson 
Bibliotekschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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INLEDNING

SYFTE

Biblioteket är en plats för människor, medier och möten.

Bibliotekets roll är att främja litteraturens ställning, 

bidra till kunskapsförmedling och intresse för bildning, 

information, utbildning, forskning och kulturell 

verksamhet för att stärka demokratin. Tryckfriheten 

och yttrandefriheten är några av demokratins viktigaste 

grundvalar och biblioteket är en del av det. Biblioteken 

är samhällets öppna rum. Där erbjuds läsfrämjande 

insatser, lärandeprocesser, aktiviteter och tjänster 

och ett allsidigt utbud av medier. Dessa förmedlas av 

professionell personal. Mångsidigheten i verksamheten 

bidrar till inspiration, läslust och livslångt lärande.  

   Bibliotekslagens prioriterade målgrupper; barn och 

unga, personer med funktionsnedsättning, personer med 

annat modersmål än svenska och nationella minoriteter 

ska ägnas särskild uppmärksamhet och ska alltid beaktas 

i det dagliga arbetet. Biblioteksverksamheten ska i det 

dagliga, såväl som i det strategiska arbetet ta särskild 

hänsyn till barnkonventionen.

   I denna plan syftar benämningen bibliotek på 

folkbibliotek, om inget annat anges. 

Biblioteksplanen för 2022 – 2025 är indelad i 4 
fokusområden

 • Det demokratiska biblioteket

 • Det digitala biblioteket 

 • Det tillgängliga biblioteket 

 • Det inspirerande biblioteket

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta 

biblioteksplaner. Denna plan anger riktningen för den 

kommunala biblioteksverksamheten i Säffle kommun 

BAKGRUND OCH UPPDRAG
Kulturnämnden ansvarar för folkbiblioteket och barn- 

och utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteken. 

 Samarbete kring skolbiblioteken regleras i 

avtal mellan kulturförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen. Dessa skrivs på 2 år och 

reglerar tjänster till skolor och förskolor såsom besök av 

bokbuss, klassbesök på biblioteket och lånekortskalas, 

där barnen får en bok och sitt första lånekort.

   Folk- och skolbiblioteken har olika uppdrag men 

genom att samarbeta används de kommunala resurserna 

på ett mer effektivt sätt. I denna plan har folkbiblioteket 

sammanställt folkbiblioteksdelen, och skolledningen har 

sammanställt delen som handlar om skolbibliotek.

   Folkbibliotek och skolbibliotek regleras i Bibliotekslag 

(2013:801). Skolbiblioteket regleras också i Skollag 

(2010:800). 

och gäller 2022-2025.

   Biblioteksplanen för Säffle kommun är ett 

styrdokument som anger den politiska viljeinriktningen 

och omfattar folkbibliotek och skolbibliotek i 

kommunen. Dessa är skilda verksamheter kopplat till 

huvudman, uppdrag och målgrupp. 

   Planen omfattar inte all utveckling och verksamhet 

inom biblioteksområdet, utan lyfter viktiga 

utvecklingsområden som behöver genomföras enskilt 

eller i samverkan mellan aktörer på lokal och regional 

nivå.

   Planen ska ses som ett redskap för att nå målen och 

ange riktningen de närmaste fyra åren.

Utvärdering och revidering av biblioteksplanen ska 

ske årligen i samband med kulturförvaltningens 

årsredovisning.
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FN:s konvention om barnets rättigheter

IFLA och UNESCOS 
internationella biblioteksmanifest

Bibliotekslagen

Styrdokument

(Barnkonventionen trädde i kraft den 1 januari 2020. 

Lagen utgår från barnens perspektiv och rättigheter och 

ska vara vägledande för alla offentliga beslut. Styrande 

för biblioteksplanen är främst artikel 2, 3, 13, 29, 30 och 

31.)

 • Alla barn är lika mycket värda och har samma  

 rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 • Vid alla beslut som rör barn ska i första hand  

 beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

 • Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka  

 och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra  

 personers rättigheter.

 • Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära  

 barnet om mänskliga rättigheter.

 • Barn som tillhör etniska, religiösa eller   

 språkliga minoriteter, eller som tillhör ett  

 urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin  

 religion.

 • Barn har rätt till lek, vila och fritid. 

- Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall 

inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk 

eller religiös censur och inte heller för kommersiella 

påtryckningar. Tillgången till litteratur ska vara fri.

- 2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. De ska också främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för 

alla.

Flera styrdokument är styrande och vägledande för 

bibliotekens verksamhet, och ligger till grund för arbetet 

med biblioteksplanen. 

 • Bibliotekslagen (SFS 2013:801)

 • IFLA och UNESCOS internationella   

 biblioteksmanifest

 • FN:s konvention om barnets rättigheter  

 (2018:1197)

 • FN:s konvention om rättigheter för personer  

 med funktionsnedsättning

 • Skollagen (2010:800)

 • Nationella biblioteksstrategin

 • Säffle kommuns digitaliseringsstrategi

 • Regional biblioteksplan

 • Säffle kommuns kulturplan

 • Säffle kommuns vision och fullmäktigemål
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Skollagen (2010:800)

Säffle kommuns digitaliseringsstrategi

Regional biblioteksplan

- Enligt lagen skall alla elever i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång 

till skolbibliotek. Detta gäller för både offentliga och 

fristående skolor.

Strategin lyfter fram fem fokusområden för perioden 

2019-2022: digital delaktighet, tillgänglighet, 

effektiv organisation, kompetensutveckling och 

informationssäkerhet.

Den regionala planen lyfter fram tre utvecklingsområden 

för perioden 2021-2024 som är 

 • människan i fokus 

 • platsen i fokus 

 • konsten i fokus

Den Nationella biblioteksstrategin

Säffle kommuns kulturplan

Säffle kommuns vision

Strategins vision är Ett Bibliotek för alla med målet 

Demokrati; ett demokratiskt samhälle där alla fritt kan 

ta del av världens samlade litteratur och kunskap för 

att kunna verka i samhället på egna villkor.

Strategin lyfter fram 6 fokusområden som är

 • Läsning

 • Samhällets öppna rum

 • Lärande

 • Forskning

 • Nationella digitala bibliotekstjänster

 • Gemensam infrastruktur 

Kulturplanens 5 fokusområden för perioden 

2021-2024 är

 • inkluderande kultur

 • Kultur för, av och med barn och unga

 • Kultur i offentliga miljöer

 • Samverkan med civilsamhället 

 • Kultur – livskvalitet och hälsa 

Säffle leder hållbar utveckling - vi kan, vi vill, vi vågar är 

visionen som är grunden för kommunens strategier och 

målarbete. Sedan 2018 har Säffle kommun gemensamma 

fullmäktigemål där fyra externa mål fokuserar på 

kommunorganisationens arbete för att medverka till en 

kommun som främjar invånarnas bästa.

 • Säffle kommun är en plats för alla

 • I Säffle kommun finns förutsättningar för det  

    livslånga lärandet

 • I Säffle kommun kan alla försörja sig

 • Säffle kommun möjliggör det goda livet

FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning
Den som har en eller flera funktionsnedsättningar ska 

kunna vara en del av samhället på samma villkor som 

andra, och får inte diskrimineras. Konventionens syfte 

är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för 

personer med funktionsnedsättning. Den fokuserar på 

icke-diskriminering och tar upp nödvändiga åtgärder 

för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta 

del av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter.
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VISION

KOMMUNENS STRUKTUR
Säffle är regionens femte största kommun sett till 

befolkning och den sjunde största kommunen sett 

till geografi. En stor del av befolkningen bor på 

landsbygden. I kommunen är andelen högutbildade 

betydligt lägre än riksgenomsnittet, arbetslösheten 

och medelåldern är högre och förvärvsfrekvensen är 

relativt låg. Andelen utrikesfödda är 14,5 %, medan 

det i Sverige totalt är 20%. Kommunens folkbibliotek 

består av huvudbiblioteket och en biblioteksbuss. 

Huvudbiblioteket ligger centralt i Säffle och har under 

ett normalår ca 80 000 besök.

Säffle Bibliotek ska utmana det invanda och nyfiket möta 

framtiden för att skapa de bästa förutsättningarna att 

hitta modet att förändras och utvecklas.

   Säffle bibliotek ska synliggöra, ifrågasätta och 

utmana normer som begränsar individens frihet och 

demokratiska rättigheter. 

 Säffle bibliotek ska stå upp för ett normkritiskt 

förhållningssätt, demokratiska värderingar, mänskliga 

rättigheter och sprida information som bidrar till 

acceptans och förståelse för olikheter och allas lika 

värde.

 Bibliotekets nya barnavdelning färdigställdes i 

januari 2020 och är idag en plats som möter upp 

kommuninvånarnas och framförallt barnens behov och 

önskemål. Det är en plats där fantasin och läslusten kan 

flöda, men också en lugn oas för den som vill sitta själv 

med sina tankar och funderingar.

   Bibliotekets barnverksamhet riktar sig till alla barn 

i alla åldrar och samarbetet med BVC, förskola och 

skola är väl utvecklat. Via det pågående projektet 

Bokstart fördjupas samarbetet ytterligare och bidrar till 

att kompetens och resurser används på bästa sätt för 

att stötta barnens språk och läsutveckling. Förskolor 

och skolor bjuds in till biblioteket och de kan också få 

besök av bokbussen. Utöver dagligt arbete ordnas bla 

barnteater, lovaktiviteter, bokcirklar och sagostunder.

   Programverksamheten för vuxna är väl utvecklad och 

vänder sig till en bred målgrupp. Biblioteket erbjuder 

förutom bokcirklar, läsutmaningar och författarbesök 

också föreläsningar i skilda ämnen som fångar upp 

det som är aktuellt i samhället, bidrar till det livslånga 

lärandet och till att tankar möts och utmanas. 

   

Den som är äldre eller har någon form av 

funktionsnedsättning, och inte själv kan ta sig till 

Säffle bibliotek – utmanar och förändrar
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UTVECKLINGSOMRÅDEN
För att nå måluppfyllelse och utveckla 

biblioteksverksamheten under perioden 2022 – 2025 

lyfter biblioteket fram fyra fokusområden som är extra 

viktiga att arbeta med. Dessa områden är

 • Det tillgängliga biblioteket

 • Det demokratiska biblioteket 

 • Det digitala biblioteket 

 • Det inspirerande biblioteket

biblioteket, kan via vår Boken kommer verksamhet ändå 

ta del av bibliotekets service. Vi tillhandahåller också 

medier och teknik som är anpassade efter personers 

behov och förutsättningar, exempelvis taktila böcker, 

lättlästa böcker, böcker med storstil, talböcker och en 

läs-TV.

   Säffle kommun har en yta på 1 220 kvadratkilometer. 

Biblioteksbussen      bidrar till att ge alla 

kommuninvånare likvärdig biblioteksservice och 

medverkar till en levande landsbygd. Biblioteksbussen 

fyller också en viktig demokratisk funktion vid val då den 

fungerar som lokal för förtidsröstning. Biblioteksbussen 

besöker dagtid ytterskolor och förskolor och under  

vardagseftermiddagar och kvällar besöker den 

landsbygden med stopp både hos privatpersoner, vid 

bygdegårdar, affärer och andra samlingsplatser.

   På detta sätt når biblioteksverksamheten till de flesta 

invånarna i kommunen. Biblioteksbussen stärker 

samhörigheten och känslan av att Säffle är en plats för 

alla och bidrar till det goda livet.

   Säffle  bibliotek  ingår  i Bibliotek Värmlandsamarbetet 

som är ett regionalt samarbete mellan de 16 

kommunbiblioteken samt universitets- och 

sjukhusbiblioteken. Samarbetet möjliggör en gemensam 

katalog och webbplats, vilket gör att allmänheten 

kommer åt de olika bibliotekens samlade medieutbud. 

Genom samarbetet utnyttjas resurserna på ett effektivt 

sätt, och är i slutändan till stor nytta för våra användare.

   Region Värmlands avdelning för biblioteksutveckling 

bidrar på olika sätt med stöd för biblioteksutveckling, 

omvärldsbevakning och  kompetensutveckling.

   Biblioteket är alltid tillgängligt via webben. Förutom 

E-böcker och e-ljudböcker tillhandahåller vi även 

digitala tidnings- och  tidskriftstjänster som Pressreader 

och Ztory. För barn har det gjorts en särskild satsning på 

databasen Bibblix, en app som gör det möjligt för barn 

att läsa e-böcker på sina egna villkor.

Viktiga framtida strategier för att nå målen kommer 

vara omvärldsbevakning, framtidsspaning, samverkan 

med civilsamhället, föreningar och studieförbund, 

kompetensutveckling och utveckling av och anpassad 

programverksamhet. 

   En annan viktig del för att nå målen och utveckla 

verksamheten är biblioteksbussen, som på ett effektivt 

sätt kan sprida och förmedla biblioteksverksamheten.  

   Under 2021 upphandlas en ny biblioteksbuss med 

målet att både personal och utrustning ska vara flexibel 

och anpassad till förändrade förutsättningar och 

framtida låntagares behov. 
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Ett aktivt kulturliv utgör ett fundament för den 

demokratiska utvecklingen. Där tas avstamp för 

människors rätt till utveckling, insyn, samtal 

och möjligheter till påverkan” (Kulturpolitiskt 

positionspapper, SKR).  

   Bibliotekslagen 2 § säger att Biblioteken i det 

allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Genom 

formuleringen i bibliotekslagen har de offentligt 

finansierade biblioteken fått en tydligt definierad uppgift 

att utveckla och stärka demokratin. Vikten av demokrati 

och fri åsiktsbildning uttrycks även i grundlagen. I 

regeringsformen (SFS 1974:152) står: Den svenska 

folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. 

   Demokratin bygger på alla människors lika värde och 

grundläggande friheter samt rättigheter. Tillgänglighet, 

mångfald, digital delaktighet och mänskliga rättigheter 

är centrala begrepp i folkbibliotekens verksamhet. 

Biblioteken som mötesplats har en unik ställning 

i Sverige tack vare sin öppenhet, tillgänglighet och 

att verksamheten är gratis för alla. Små möten och 

interaktioner mellan människor är viktiga och bidrar 

till att bygga känsla av tillhörighet, sammanhang 

och delaktighet. Biblioteken har genom sin långa 

folkbildande tradition en viktig roll att spela för en 

demokratisk samhällsutveckling, och i det formella och 

informella lärandet. Alla som söker kunskap, oavsett 

bakgrund, livsskede eller utbildningsnivå, kan vända sig 

till folkbiblioteken. Läsande är i sig en bärande akt i ett 

civiliserat samhälle; en betydande faktor för att vi ska 

kunna bli en del av det demokratiska samhället. 

Mål under perioden

Biblioteket ska

 • vara en mötesplats som främjar mångfald,  

 inkludering och delaktighet och som bidrar till  

 att främja och försvara demokratiska värden.  

 Biblioteket ska särskilt beakta  de mänskliga  

 rättigheterna, öka kunskapen om   

 diskrimineringsgrunderna och verka   

 för de prioriterade gruppernas rätt att vara en  

 del av det demokratiska samhället.

 • främja ett livslångt lärande och bidra till  

 kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt  

 stötta utbildningsväsendet, samverka med andra  

 i olika lärmiljöer och ta särskild hänsyn till  

Enligt bibliotekslagen 7§ ska folkbiblioteken verka för att 

öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas 

för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 

kulturlivet. 

   Digitalisering är en av de största förändringsfaktorerna 

i dagens samhällsutveckling, och den digitala 

transformationen gör att våra beteenden, strukturer 

och processer förändras i grunden. Digitaliseringen 

påverkar även bibliotekets verksamhet och utveckling 

när våra besökare får förändrade förutsättningar och 

behov. Kommunens digitaliseringsstrategi pekar på 

utvecklingsområden som digital delaktighet där målet 

är att ”våra invånare ska kunna ta del av, använda och 

förstå det digitala samhället”

   För att ge alla möjlighet att ta del av samhällets digitala 

tjänster och utbud tillhandahåller biblioteket teknik 

som publika datorer, Ipads och Wifi samt databaser för 

informationssökning och kunskapsinhämtning. 

Mål under perioden

Biblioteket ska

 • arbeta fram en digital transformationsplan.  

 En sådan plan ska bidra till att vi använder  

 den digitala tekniken för att förbättra, utveckla  

 och tillgängliggöra verksamhetens olika delar,  

 och på ett effektivt sätt möta samhällets och  

 verksamhetens behov. 

 • stärkas som en arena för  digital kompetens,  

 med en verksamhet och lokal som underlättar  

 och stödjer digital delaktighet och digitalt  

 lärande.

 studerandes behov.

 •  hitta former för att samverka med   

 civilsamhället  och ge kommuninvånarna  

 möjlighet att bli delaktiga i och kunna påverka  

 biblioteksverksamheten, med utgångspunkt  

 ur bibliotekslagen och Säffle Kommuns   

 biblioteksplan

 • arbeta fram en medieplan som främjar   

 bibliotekets mediebestånd utifrån medborgarnas  

 och kommunens olikheter och behov.   

 Medieplanen ska utgå från bibliotekslagen och  

 Säffle kommuns biblioteksplan samt vara fri från  

 all form av politisk, religiös, och ideologisk  

 påverkan.

Det demokratiska biblioteket

Det digitala biblioteket
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Bibliotekslagen betonar att biblioteksverksamhet ska 

vara till för alla och ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning. Den framhåller 

att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 

anpassade till användarnas behov.

   Biblioteket erbjuder många olika sorters anpassade 

medier, som talböcker, storstilsböcker, ljudböcker, 

lättlästa böcker och lättlästa dagstidningar. För personer 

som själva inte kan ta sig till bibliotekslokalen på grund 

av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning 

erbjuder biblioteket Boken kommer service där 

man får sina medier levererade hem till sin bostad.  

Biblioteksbussen har ett viktigt uppdrag med att sprida 

kunskap, kultur och litteratur på landsbygden och bidra 

till att fler får möjlighet att ta del av det som biblioteket 

har att erbjuda. Bibliotekets lokaler är anpassade för 

att vara tillgängliga och inbjudande.  Många av de som 

använder biblioteket är äldre personer, och det är viktigt 

att erbjuda dem bra och fungerande verksamhet. Vi 

behöver också stärka vårt arbete mot funktionsnedsatta 

och hitta arbetssätt för att på olika vis tillgängliggöra 

biblioteket för dem.

Bibliotekslagen 2 § Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning 

och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Säffle kommuns övergripande mål lyfter fram Säffle 

som en plats för alla och en plats som möjliggör det 

goda livet. Biblioteket vill och kan  vara just den platsen 

som gör skillnad både i det lilla och det stora, men 

också en plats som inte gör skillnad mellan människor 

utan beaktar allas lika värde och rätt att ta del av det 

samhället erbjuder. 

   Biblioteket är mer än sina lokaler, det är en levande 

verksamhet som finns i många sammanhang och 

på många platser. För att biblioteket ska utvecklas 

ytterligare i denna riktning behöver verksamheten jobba 

mot nya målgrupper, stärka sin position i samhället och 

aktivt jobba för nya sätt att marknadsföra verksamheten. 

Både befintliga användare och de som tidigare aldrig 

besökt biblioteket ska ha möjlighet att bli delaktiga och 

påverka den framtida biblioteksverksamheten. 

Mål under perioden

Biblioteket ska

 • vara en dynamisk plats som både förnyas och  

 känns bekant – biblioteket ska öka sin   

 igenkänningsfaktor genom att vara aktiv på fler  

 platser utanför sin lokal och genom att synas i  

 många olika kanaler. 

 • bjuda in till delaktighet genom att inkludera  

 • bidra till att öka invånarnas digitala kunskap  

 och minska digitala klyftor i samhället. Särskild  

 hänsyn ska tas till äldre personer, personer med  

 funktionsnedsättning och personer som inte har  

 svenska som modersmål.

 • med hjälp av den digitala tekniken finna  

 smarta  lösningar för att arbeta läsfrämjande,  

 framförallt mot barn och unga, för att verka  

 för deltagande i kulturella aktiviteter och  

 upplevelser, och för att  uppmuntra kulturell  

 verksamhet i övrigt.

 •  aktivt samverka med andra aktörer,   

 framförallt inom ramen för Bibliotek   

 Värmlandsamarbetet, och lyfta fram och  

 utveckla våra gemensamma digitala tjänster.

 civilsamhället. Nå nya målgrupper genom  

 uppsökande, insatsinriktad verksamhet som är  

 flexibel och som genom biblioteksbussen blir  

 relevant för fler

 • bidra till det goda livet och ge möjlighet  

 till ökad livskvalitet och hälsa genom att   

 erbjuda och förmedla litteratur, kunskap, kultur,  

 mötesplatser och upplevelser, samt möjliggöra  

 för kommuninvånarna att själva skapa kultur.

 • inspirera till läsning och ökat läsintresse,  

 framför allt för barn och unga, och utgå från det  

 vidgade textbegreppet. Särskilda insatser  

 ska riktas till BVC och förskolan för att främja  

 språkutveckling, skapa läslust och stimulera  

 fantasin och väcka läsintresse i tidig ålder.

 • erbjuda en meningsfull fritid och vara en  

 trygg och inspirerande plats, där alla känner  

 sig välkomna. Särskilda insatser ska göras för  

 att nå barn och unga på fritiden med fokus  

 på delaktighet, samt för att utveckla   

 fritidsverksamheten på biblioteksbussen och på  

 så vis nå barn och unga på landsbygden.

Det inspirerande biblioteket

Det tillgängliga biblioteket
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Mål under perioden

Biblioteket ska

 • utveckla bibliotekets tjänster och utbud för  

 äldre med fokus på det goda livet, samt utveckla  

 och förnya den nuvarande Boken kommer- 

 verksamheten. 

 • skapa hållbara rutiner och utveckla former  

 för samverkan mellan biblioteket och omsorgen  

 med gemensamt fokus: de boendes livskvalitet.  

 Biblioteket ska öka möjligheten för äldre och  

 personer med funktionsnedsättning att ta del av  

 bibliotekets verksamhet.

 • öka personalens kunskap om kognitiv   

 funktionsnedsättning för att kunna anpassa och  

 tillgängliggöra lokaler, verksamhet, teknik och  

 medier.

 • via biblioteksbussen erbjuda  biblioteks- 

 verksamhet och tjänster, samt  möjliggöra  

 upplevelser och ge service på landsbygden  

 av lika hög kvalitet som på  biblioteket.

 Verksamheten ska utvecklas och anpassas  

 efter de behov som finns där människor bor  

 så biblioteksverksamhet blir tillgänglig och  

 relevant för fler. 

SKOLBIBLIOTEK
Skollagen 2 kap 36§ innebär att eleverna i Säffles 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

Skolbiblioteken är en del av det allmänna 

biblioteksväsendet. Detta innebär att bibliotekslagens 

2§ om ändamål och 4 och 5§§ om prioriterade grupper 

också gäller för skolbiblioteken. Skolbibliotekens 

verksamhet ska därför förutom grunduppdraget 

gentemot alla elever också särskilt beakta: 

 • Elever med annat modersmål än svenska

 • Elever som tillhör de nationella minoriteterna

 • Elever som är i digitalt utanförskap

 • Elever med funktionsnedsättning

Skolbibliotekets uppdrag är kopplat till skolsituationen. 

Målgruppen är elever och personal. Biblioteket ska 

vara en del av det team som jobbar för elevernas 

måluppfyllelse. Utgångspunkt är de läroplaner, 

ämnesplaner och kursplaner som är aktuella för skolan. 

Enligt förarbeten till skollagen är biblioteket: ”en 

gemensam och ordnad resurs av medier och information 

som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som 

ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 

stödja elevernas lärande.” Skolinspektionens krav är i 

korthet: skolbiblioteket ska ligga i eller i nära anslutning 

till skolan, rymma såväl böcker som digitala medier, 

stödja elevernas lärande och språkutveckling och vara 

anpassat efter elevernas behov. 
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I grundskolans läroplan (Lgr 11) ges rektor ansvar 

för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna 

får tillgång till handledning, läromedel av god 

kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och 

andra hjälpmedel. Kulturförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen reglerar genom avtal 

samarbetet mellan folkbibliotek och grundskola, 

förskola. 

Barn och utbildningsförvaltningen köper idag 

bibliotekstjänster av kulturförvaltningen. Avtal skrivs för 

två år i taget. I dessa tjänster ingår besök av bokbuss till 

landsbygdsskolor och förskolor fyra gånger per termin 

och till förskolorna i tätorten två gånger per termin. 

Möjlighet för förskolor och skolor att besöka biblioteket 

och lånekortskalas för förskoleklasser. 

   Skolbibliotek har färdigställts på samtliga grundskolor.

Barn och ungas läsning - läsförståelse och läsglädje - är 

planens fokus. PISA-undersökningen från 2018 visar att 

de svenska eleverna presterar över OECD-genomsnittet 

och att det endast är fyra OECD-länder som har bättre 

resultat i läsförståelse. Det svenska resultatet är nu 

tillbaka på samma nivå som 2006 innan det började 

sjunka. 

   Det man kan se är att spridningen av elevernas resultat 

är större än tidigare och att andelen elever som inte når 

upp till basnivå är nästan 6 procentenheter högre än 

tidigare resultat. Spridningen är störst bland pojkar. 

   Samtidigt som resultatet för de högpresterande 

eleverna är bättre än tidigare och framför allt de 

högpresterande pojkarna. Resultatskillnaden mellan 

pojkar och flickor har minskat och det beror på att 

pojkarna presterat bättre och flickorna ligger kvar på 

samma nivå som tidigare. 

Man kan även se att elever med utländsk bakgrund och 

elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund 

inte haft samma tydliga resultatutveckling i läsförståelse. 

Rapporten visar också på stora skillnader i resultat 

mellan olika skolor. Rapporten visar också att elevers 

inställning till läsning är mindre positiva än tidigare 

resultat.

 • Digitalisera förskolan, grundskolan och  

 gymnasieskolan i enlighet med den nationella  

 digitaliseringsstrategin för skolväsendet   

 i allmänhet och Fokusområde 2: Likvärdig  

 tillgång och användning i synnerhet.  

 • Biblioteksväsendets digitala tjänster   

 görs tillgängliga i klassrummen och utanför  

 skolan på elevernas digitala lärverktyg. 

 • Utveckla Läsa, skriva, räkna garantin för att  

 gälla  från förskoleklass till åk 9. 

 • Implementera handlingsplanen Digitala  

 trappan i grundskola och gymnasieskola för att  

 tillgängliggöra de digitala lärverktyg som  

 erbjuds till personal och elever. 

 • Förskolan arbetar i projektet förundran inom  

 ramen för bokstart i region Värmland för att öka  

 förståelse för vårdnadshavare att högläsning för  

 barn 0 -3 år ökar barnens möjlighet till   

 att förundras i böckernas värld.

 • I förskolan finns ett digitalt lärverktyg per fem  

 barn, samt en ”skapande enhet” (iPad)   

 per avdelning där gemensamma appar   

 som främjar läsförståelse och berättande  

 används av pedagoger i barngrupp

 • Strukturera uppföljning av  läsa skriva   

 räkna  för årskurs 4-9 i grundskolan för att följa  

 kunskapsprogressionen för att i ett   

 tidigt skede kunna sätta in insatser som bidrar  

 till ökad kunskapsprogression.

 • Eleverna skall källkritiskt kunna granska  

 information som de möts av

 • Etablera en vana hos eleverna att använda  

 digitala lärverktyg.

 • Personal ska bli väl förtrogna med och ha en  

 handledande funktion för de digitala lärverktyg  

 som finns tillgängliga i Säffle Kommun. 

Verksamheten idag

Utvecklingsområden 

Övergripande strategier 

Mål för perioden

Läsförståelse är nyckeln till all annan kunskap i skolan. 

Lättläst litteratur är det lustfyllda sättet att träna upp 

läsförmågan och fylla på sitt ordförråd. Litteratur ska 

förstås i vid bemärkelse, både skön- och facklitteratur 

och oberoende av teknisk plattform. 
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GYMNASIEBIBLIOTEK 
I kommunen finns en Gymnasieskola med ca 400 elever. 

Där finns ett skolbibliotek som även kommer att nyttjas 

av eleverna på den kommunala vuxenutbildningen då 

enheterna flyttar samman sommaren 2022. Planen är 

att bemanning ska finnas i biblioteket och angränsande 

studietid. Lyckade satsningar på läsning bland elever på 

språkintroduktion har gjorts.  

Fortsatt utveckling med att väcka läslust hos eleverna 

med särskilt fokus på lässvaga och elever med annan 

språklig bakgrund. 

 Mål under perioden

 • Öka samarbetet mellan gymnasieskolans  

 bibliotek och folkbiblioteket

Utvecklingsområden 

• Särskilt fokus skall ligga på pojkars motivation till 

studier genom att arbeta med normer för att öka pojkars 

kunskapsresultat. 
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Bilaga 1 Bibliotekslag 
Bibliotekslag (2013:801) 
SFS nr: 2013:801 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad: 2013-10-31 
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:961 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) 
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 

Tillämpningsområde 
 
1 §   I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 
Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet och utgörs av: 
   1. folkbibliotek, 
   2. skolbibliotek, 
   3. regional biblioteksverksamhet, 
   4. högskolebibliotek, 
   5. lånecentraler, och 
   6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. 
 
Ändamål 
2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. 
 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla. 
 
Ansvarsfördelning 
3 §   Bibliotekshuvudmän är kommunerna, regionerna, staten och, i fråga om 
vissa skolor, enskilda. 
   1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 
   2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, regioner, staten eller enskilda 
huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800). 
   3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna och de 
kommuner som inte ingår i en region. 
   4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten. 
   5. För lånecentraler ansvarar staten. 
   6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som 
enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten. 
 
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än 
huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket 
följer bestämmelserna i denna lag. Lag (2019:961). 

Prioriterade grupper 

4 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom 
att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

5 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 
   1. de nationella minoritetsspråken, 
   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
   3. lättläst svenska. 

Folkbibliotek 

6 §   Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet. 

7 §   Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

8 §   Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, 
bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar. 

9 §   På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt 
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform. 

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut 
   1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande 
tjänster, och 
   2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som 
de har lånat. 

Skolbibliotek 

10 §   Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. 

Regional biblioteksverksamhet 

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

Högskolebibliotek 

12 §   Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och 
högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska 
svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till 
utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan. 

Lånecentraler 

13 §   För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det 
finnas en eller flera lånecentraler. 

Samverkan 

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

15 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa 
litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande. 

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för 
folk- eller skolbibliotek. 

16 §   Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning 
till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller 
skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det 
allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen. 
Lag (2017:768). 

Biblioteksplaner 

17 §   Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Lag (2019:961). 

Uppföljning 

18 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell 
överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. 

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna 
och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har 
utformats och hur de används. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-13 

 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 158 Dnr KS/2021:280 

Samverkan mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden gällande arbete med barn och deras 
familjer 
Ärendebeskrivning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, framtaget 2019 som beskriver det arbete som redan idag görs i 
olika utsträckning. Syftet med samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd 
personal när och hur samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets 
förutsättningar för utveckling och lärande. 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
ledningssystem. 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens tjänsteyttrande och protokoll § 
157,  
2021-11-23 respektive § 143, 2021-11-24. 
Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst, 2021-10-06. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjen om samverkan samt 
samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd 
gällande arbete med barn och deras familjer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

 
 

 

Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 157 Dnr SN/2021:205 

Samverkan socialförvaltningen - barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Ärendebeskrivning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, framtaget 2019 som beskriver det arbete som redan idag görs i 
olika utsträckning. Syftet med samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd 
personal när och hur samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets 
förutsättningar för utveckling och lärande. 
 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
 
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
ledningssystem. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-08. 
Samverkansdokument. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-11-09, § 159. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta denna riktlinje om 
samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 
_________________________  
Utdrag  2021-11-26 
Kommunfullmäktige 
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Socialförvaltningen 
Kerstin Belander, 0533-681676 
kerstin.belander@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
Till Kommunfullmäktige 

 

 

Riktlinjer för samverkan Socialnämnd och Barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras 
familjer 

Sammanfattning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i 
förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin 
utveckling. Enligt Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar 
för att samverka. Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i 
syfte att säkerställa en ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som 
beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med 
samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd personal när och hur 
samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar 
för utveckling och lärande. 
 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport 
och årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av 
utvecklingsinsatser.   
 
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ledningssystem. 
  

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av avdelningschef IFO Kerstin Belander i samråd med 
socialchef Ivan Stipic. 

Beslutsunderlag 
Bilaga; Samverkansdokument socialtjänst och skola, reviderad 2021. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen ber socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta 
denna riktlinje samt Samverkansdokumentet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta denna riktlinje om 
samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 

Ivan Stipic 
socialchef 

Kerstin Belander 
avdelningschef IFO 
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Postadress 
Säffle kommun 
661 80 Säffle 
 

Besöksadress 
Kanaltorget 1 
 
 

Telefon 0533-68 10 00 vx 
Fax 0533-133 06 
E-post kommun@saffle.se 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
PlusGiro  
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Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst 
Inledning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 1 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur.2 
 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 

Regelverk 
Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om 
utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och 
av offentlighets- och sekretesslagen.3  
  
Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i 
sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer 
av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om 
skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd 
finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 4 
 
  
 
 
 
Definition av begrepp 
Samverkan 

 
1 Vägledning för elevhälsan (2016) 
2 Samverka för barns bästa – Socialstyrelsen (2013) 
3 Socialtjänstlag (2001:453) § 5.1 
4 Skollag (2010:800) 29 kap § 13 
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Övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte.5  
  
Risk 
Möjlighet att en negativ händelse ska inträffa.6  
Utifrån detta kan en riskfaktor anses vara faktorer som ökar möjligheten att en 
händelse ska inträffa. 
 
Skyddsfaktor 
Skyddsfaktorer och friskfaktorer främjar hälsa och förebygger ohälsa. 7 
  
Främjande insatser 
Vedertagen definition saknas. Vår definition i detta sammanhang är Insatser som 
främjar en positiv utveckling för barnet/eleven. 
  
Förebyggande insatser 
Vedertagen definition saknas. Vår definition i detta sammanhang är  
Insatser som förebygger en negativ utveckling för barnet/eleven. 
 
Samordnad Individuell Plan (SIP) 
En vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har 
behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom 
samordnad vård- och omsorgsplanering.8  SIP tas fram i ett möte där 
vårdnadshavare och berörd personal från förskola/skola, socialtjänst och hälso- och 
sjukvård (regionen) deltar enligt en särskild agenda. Barnet/eleven deltar enligt 
önskemål, ålder och mognad. 
Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de 
samverkansskyldighet. Elevhälsan som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslag har 
inte heller skyldighet att kalla till SIP då lagregleringen om SIP gäller de som 
arbetar enligt hälso- och sjukvårdslag inom regionen.   
I Säffle kommun ska skolan kunna kalla till en SIP där insatser från region och 
socialtjänst samordnas. På regionens hemsida beskrivs hur kartläggning, planering, 
genomförande samt uppföljning och utvärdering ska ske.  
 
Om inte socialtjänsten eller hälso- och sjukvården behövs i mötet kan det inte kallas 
SIP men genomförs på samma sätt. Detta blir istället ett nätverksmöte: 

o Nätverksmöte       
Möte om enskilt barn/elev där vårdnadshavare och berörd personal 
från förskola/skola och socialtjänst deltar. På mötet skrivs en plan som 
beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från 
förskola/skola och socialtjänst. Barnet/eleven deltar enligt önskemål, 
ålder och mognad. Nätverksmöte och möte för samordnad individuell 
plan genomförs enligt samma struktur. 
 
Förskolan/skola kan även ha nätverksmöten med andra externa aktörer 
än socialtjänst. 

 

Mål med överenskommelse om samverkan 
Överenskommelsen mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra när och hur samverkan ska ske. 
Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar för utveckling och 
lärande. 
 

 
5 Socialstyrelsens termbank 
6 Socialstyrelsens termbank 
7 Folkhälsovetenskapligt lexikon 
8 Socialstyrelsens termbank 
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Sekretess 
Sekretess gäller som huvudregel i samverkan mellan socialtjänst och förskola/skola. 
Genom ett medgivande (samtycke) från vårdnadshavarna kan dock sekretesslättnad 
ske. Eftersom sekretesshindret huvudsakligen avser socialförvaltningens 
verksamhet, ansvarar socialförvaltningen för att samtycke inhämtas.  
 

Implementering  
Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en 
verksamhet. Det är viktigt att rektorer och socialtjänstens chefer förankrar behovet 
av förändring och i implementeringen beskriver  
varför 
på vilket sätt 
vad krävs av mig 
vad krävs av organisationen 
vilka potentiella hinder och framgångsfaktorer som finns 9 
 
Implementeringen av överenskommelsen om samverkan mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är berörda chefers ansvar.  
 

Uppföljning och utvärdering  
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
 
 
 
 
 
 
Erica Andrén    Ivan Stipic 
Skolchef     Socialchef 
 

  
Bilagor 
Bilaga 1 Aktivitetsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Samverkan vid främjande och förebyggande arbete för barn och vårdnadshavare innan 
problem har uppstått  

 
9 Om Implementering (2012) Socialstyrelsen 
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RUTIN ANSVAR 

Samverka i styrgruppen för Första Linjen för barn och unga med lindring till måttlig 
psykisk ohälsa.  

IFO-chef, 
Utvecklingschef 
elevhälsa 

Bjuda in berörd personal i den andra förvaltningen vid genomförande av 
kompetensutveckling som rör gemensamma intressen.  

Rektor, 
Utvecklingschef 
elevhälsa 
 
IFO-chef 

Delta i Barnhälsoteam - ett mötesforum för barnavårdcentral, socialtjänst och förskola. 
Mötet sker en gång per månad.  

● Det stora teamet-  professionsgrupperna diskuterar utifrån olika tema eller 
dilemman. Avidentifierade fall kan lyftas.  

 
● Det lilla teamet  - individuell handledning kring enskilda barn. Samtycke från 

vårdnadshavarna krävs innan kontakt görs med BVC. Vårdnadshavare, pedagogisk 
handledare och BVC deltar. Socialtjänst deltar vid behov.  

Utvecklingschef 
förskola  
 
Rektor 

Bjuda in socialtjänsten vid behov för att informera elevhälsans personal och/eller 
skolpersonal om socialtjänstens verksamhetsområden. 

Rektor 
Elevhälsans 
personal 
 
IFO-chef 

Förmedla information om Familjecentralens verksamhet till alla rektorer i förskolan 
och skolkuratorer i skolan i augusti. 

Familje- 
centralen 
 

Förmedla information om kommunens insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) till alla skolkuratorer i augusti.  
 
Förmedla information om kommunens LSS-insatser till berörda vårdnadshavare och 
enskilda elever under läsåret. 

LSS-
handläggare 
 
Skolkurator 

Genomföra föräldrautbildning för vårdnadshavare till barn och elever med annan 
språklig bakgrund. 
 
Informera om föräldrautbildning för vårdnadshavare till barn och elever med annan 
språklig bakgrund. 

IFO-chef 
 
 
Rektor 

Delta i den kommunövergripande arbetsgruppen Trygg i Säffle, som hanterar områdena 
ANDT och trygghet. 

Utvecklingschef 
grundskola 
 
Kontorschef 
BU-kontoret 

Arbeta enligt kommunens suicidpreventionsplan  Alla 
medarbetare 

 
 
 
 
 

2. Samverkan vid begynnande oro för enskilt barn/barn i grupp 



 

SÄFFLE KOMMUN 
Datum 
2021-08-25 

Referens 
 

Sida 
5(7) 

     

RUTIN ANSVAR 

Samverka genom Förebyggarteamet vid problematisk skolfrånvaro. I Förebyggarteamet 
finns elevhälsan, familjebehandlare, representanter från Första linjen samt Ungdomens 
Hus 

Styrgrupp barn 
och unga 

Samverka genom Förebyggarteamet vid oro kring ett enskilt barn.  Styrgrupp barn 
och unga 

Samverka genom Förebyggarteamet vid oro kring grupper av barn/elever Styrgrupp barn 
och unga 

Bjuda in socialtjänsten vid behov för att informera vårdnadshavare och barn 
(exempelvis vid föräldramöte) om risk- och skyddsfaktorer  

Rektor  
 
Social-
sekreterare 
deltar enligt 
inbjudan 

Förmedla information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen till rektorer och 
förvaltningsledning i barn- och utbildningsförvaltningen.   

Socialt ansvarig 
socionom 

Rådgöra med socialtjänsten om avidentifierade ärenden 
 

All personal i 
barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 

Uppmärksamma riskbruk och missbruk i enlighet med Länsöverenskommelse för 
barn och unga i risk- och missbruk (Värmlands vårdförbund)  

Skolsköterska  
 
Social- 
sekreterare 

 
 
 

3. Samverkan i samband med att förskolan/skolan anmäler oro för ett barn till 
socialtjänsten 

RUTIN ANSVAR 

Förmedla information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen till rektorer och 
förvaltningsledning i barn- och utbildningsförvaltningen.   

Socialt ansvarig 
socionom 

Återkoppla till den som har lämnat en orosanmälan 
● Anmälan är mottagen 
● Information om utredning har inletts/inte inletts/redan finns pågående 
● Annan information kan endast lämnas med samtycke från vårdnadshavare eller 

myndig elev 

Social- 
sekreterare 

Bjuda in anmälaren till ett möte enligt orosanmälan vid behov. 
 

Social- 
sekreterare 

Arbeta enligt Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk 
(Värmlands vårdförbund 

Elevhälsan 
 
Social- 
förvaltningen 

 
4. Samverkan i samband med att barnets situation utreds av socialtjänsten (IFO/LSS) 
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RUTIN ANSVAR 

Inhämta samtycke till samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltning och 
socialförvaltning  
  

Social- 
sekreterare 

Genomföra nätverksmöte  
− Inhämta samtycke 
− Dokumentera i mall (bilaga 1)  

Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Genomföra Samordnad Individuell Plan (SIP) i ett gemensamt dokument  
(bilaga 2)  

Den som har 
identifierat ett 
behov.  

 
 
 

5. Samverkan i samband med att barnet har en beslutad insats från socialtjänsten  

RUTIN ANSVAR 

Genomföra nätverksmöte  
− Inhämta samtycke  
− Dokumentera i mall (bilaga 1)  

Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Genomföra samordnad Individuell Plan (SIP) i ett gemensamt dokument  Den som har 
identifierat ett 
behov. 

Skicka konsultations-/utlåtandedokument inom ramen för BBIC (Barnets Behov i 
Centrum) till skolkurator i enskilda ärenden. 
 
Fylla i och återlämna konsultations-/utlåtandedokument inom ramen för BBIC 
(Barnets Behov i Centrum) till skolkurator i enskilda ärenden. Den som fyller i 
dokumentet ansvarar för att dokumentet kommer ansvarig handläggare tillhanda. 

Social- 
sekreterare 
 
 
Skolkurator 

Arbeta enligt regional samverkansrutin vid placering: Utveckling, lärande och hälsa för 
barn inom den sociala barn- och ungdomsvården  

Berörd personal 
i barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 
och social-
förvaltningen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Samverkan kring barn med funktionsnedsättning  
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RUTIN ANSVAR 

Inhämta Samtycke till samverkan och informera skolan om samtycket.  
 
Upprätta kontakt mellan korttidstillsyn och skola så att det enskilda 
barnet/ungdomen får en dag som anpassas efter barnets aktuella behov.  

Behandlings- 
personal 
Behandlings- 
personal 
lärare, elevassistent 

Bjuda in LSS-handläggare till höstterminens första föräldramöte i grundsärskolan 
åk 7-9 så att vårdnadshavare och elever informeras om elevboende i samband med 
gymnasiesärskola på annan ort.    

Rektor 
 
LSS-handläggaren 
deltar enligt 
inbjudan 

Gemensamt möte med ungdomen i samband med att ungdomen går ur 
gymnasiesärskolan.    

Ansvarig skola 
sammankallar 
 
LSS-handläggare 
deltar 
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§ 143 Dnr BU/2021:653 

Riktlinjer för samverkan mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras 
familjer 
Ärendebeskrivning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i förebyggande och 
tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin utveckling. Enligt 
Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar för att samverka. 
Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, framtaget 2019 som beskriver det arbete som redan idag görs i 
olika utsträckning. Syftet med samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd 
personal när och hur samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets 
förutsättningar för utveckling och lärande. 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport och 
årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av utvecklingsinsatser.   
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens 
ledningssystem. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 79, 2021-11-10. 
Tjänsteyttrande riktlinjer för samverkan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer, 2021-11-04.  
Samverkansdokument socialtjänst och skola, 2021-10-06. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjen om 
samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 
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______________________ 
2021-11-10 Utdrag till  
Kommunstyrelsen 
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Socialförvaltningen 
Monica Ingman, 0533-68 19 41 
monica.ingman@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Riktlinjer för samverkan Socialnämnd och Barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras 
familjer      Samverkan mellan förskola/skola och 
socialtjänst 

Sammanfattning 
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i 
förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin 
utveckling. Enligt Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar 
för att samverka. Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i 
syfte att säkerställa en ändamålsenlig samverkansstruktur. 
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 
 
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som 
beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med 
samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd personal när och hur 
samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar 
för utveckling och lärande. 
 
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport 
och årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av 
utvecklingsinsatser.   
 
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ledningssystem. 
  

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan 
med socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Samverkansdokument socialtjänst och skola, reviderad 6 oktober 2021. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Det finns ett ökat behov av samordning av insatser till barn och elever i 
behov. Samordningen måste ske över professionsgränser och 
myndighetsgränser. Enligt Skolverket och Socialstyrelsen är 
framgångsfaktorer i sådant arbete bland annat gemensamma mål och politisk 
förankring. Målsättningen är att förebygga organisatoriska glapp för att 
kunna ge barn och elever tidiga och samordnade insatser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
riktlinjen om samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och 
barn- och utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 

Erica Andrén 
Skolchef 

Monica Ingman 
Utvecklingschef elevhälsa 
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§ 159 Dnr KS/2021:282 

Plan för god psykisk hälsa 2021-2024 
Ärendebeskrivning 
Värmland har tidigare haft en länsgemensam analys och handlingsplan som gällt 
under åren 2016-2020. Denna plan har nu reviderats och man har förtydligat att 
invånarna i Värmland ska få den bästa möjliga vård och omsorg enligt bästa 
tillgängliga kunskap. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande och protokoll § 160, 2021-11-23. 
Plan för god psykisk hälsa. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt socialnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta Plan för god psykisk hälsa i 
Värmland 2021-2024.  
 
  
_________________________ 
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§ 160 Dnr SN/2021:191 

Plan för god psykisk hälsa 2021-2024 
Ärendebeskrivning 
Värmland har tidigare haft en länsgemensam analys och handlingsplan som gällt 
under åren 2016-2020. Denna plan har nu reviderats och man har förtydligat att 
invånarna i Värmland ska få den bästa möjliga vård och omsorg enligt bästa 
tillgängliga kunskap. 
Beslutsunderlag 
Plan för god psykisk hälsa. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-11-10. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Siv Forsén (C): Socialnämnden beslutar för egen del anta Plan för god psykisk 
hälsa i Värmland 2021-2024 samt föreslår kommunstyrelsen besluta anta Plan för 
god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024. 
 
Gudrun Svensson (C) bifaller Siv Forséns (C) förslag. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Siv Forséns (C) förslag och finner att 
socialnämnden bifaller Siv Forséns (C) förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar för egen del anta Plan för god psykisk hälsa i Värmland 
2021-2024 samt föreslår kommunstyrelsen besluta anta Plan för god psykisk hälsa i 
Värmland 2021-2024.  
_________________________  
Utdrag  2021-11-26 
Kommunstyrelsen 
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Socialförvaltningen 
Marie Edling, 0533-68 17 41 
marie.edling@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

Socialnämnden 

 

Plan för god psykisk hälsa i Värmland  2021 - 
2024 

Sammanfattning 
En reviderad plan har framtagits av arbetsgruppen Regional Koordinering 
Psykisk Hälsa, RKPH, där representanter från både kommun och Region 
samt brukar- och närståendeorganisationer ingår. Handlingsplanen ska antas 
politiskt i samtliga kommuner i Värmland och Region Värmland.  

  

Bakgrund 
Värmland har tidigare haft en länsgemensam analys och handlingsplan som 
gällt under åren 2016-2020. Denna plan har nu reviderats och man har 
förtydligat att invånarna i Värmland ska få den bästa möjliga vård och 
omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. 

Psykisk hälsa är ett komplext område där alla behöver hjälpas åt för att skapa 
förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle och att individer ges 
förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla 
potential samt att det finns välfungerande och kunskaps och 
behovsanpassade välfärdstjänster där de behövs. 

Genom att arbeta med att implementera nationella kunskapsstöd och att 
tillhandahålla insatser på ett kunskaps och behovsbaserat sätt samt genom 
regional koordinering av stimulansmedel inom överenskommelsen för 
psykisk hälsa, utveckling av nycklar och uppföljning, bidrar vi till att närma 
oss målbilderna. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av avdelningschef FO och Enhetschef socialpsykiatri  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10 

Reviderad handlingsplan 

RKPH:s följebrev den 18 maj 2021 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen ståndpunkt är att vi ska ha plan för psykisk hälsa som 
grund för vårat arbete inom socialpsykiatrin för att förbättra och utveckla 
verksamheten. 

 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Insatserna i planen är till för att stärka barnperspektivet i enlighet med FNs 
konvention om barns rättigheter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 
ska antas. 
 

Marie Edling 
Avdelningschef 
Funktionshinderomsorgen 

 

Beslutet ska skickas till 
Marie Edling
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§ 160 Dnr KS/2021:126 

Svar på motion om industrimuseum 
Ärendebeskrivning 
En motion har inlämnats från Sjukvårdspartiet i Värmland om att inrätta ett 
industrimuseum. Kulturförvaltningen har tidigare utrett en liknande fråga som 
initierats av Säfflebygdens hembygdsförening. Utredningen visade på stora initiala 
kostnader för iordningsställande av lokaler, samt stora årliga driftkostnader för att 
driva ett museum professionellt och långsiktigt. Kulturnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande och protokoll § 65, 2021-11-23.  
Motion om att skapa ett industrimuseum, Sjukvårdspartiet 2021-05-03. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kulturnämndens förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
 
__________________ 
Protokollsanteckning 
Hèlén Agdén (SiV) deltar ej i beslutet 
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§ 65 Dnr KUN/2021:51 

Svar på motion om industrimuseum 
Ärendebeskrivning 
En motion har inlämnats från Sjukvårdspartiet i Värmland om att inrätta ett 
industrimuseum. Kulturförvaltningen har tidigare utrett en liknande fråga som 
initierats av Säfflebygdens hembygdsförening. Utredningen visade på stora initiala 
kostnader för iordningsställande av lokaler, samt stora årliga driftkostnader för att 
driva ett museum professionellt och långsiktigt. Kulturförvaltningen föreslår att 
kulturnämnden avstyrker motionen. 
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-08.  
Motion om att skapa ett industrimuseum, Sjukvårdspartiet 2021-05-03. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 
förslag. 
Beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
 
__________________ 
2021-11-26 Utdrag till 
Kommunfullmäktige 

 
Protokollsanteckning 
Maria Ohlson (SiV) deltar ej i beslutet 
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Katarina Kristoffersson,  
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion om att skapa ett industrimuseum 
Sammanfattning 
En motion har inlämnats från Sjukvårdspartiet i Värmland om att inrätta ett 
industrimuseum. Kulturförvaltningen har tidigare utrett en liknande fråga 
som initierats av Säfflebygdens hembygdsförening. Utredningen visade på 
stora initiala kostnader för iordningsställande av lokaler, samt stora årliga 
driftkostnader för att driva ett museum professionellt och långsiktigt. 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avstyrker motionen. 

Bakgrund 
Sjukvårdspartiet i Värmland har lämnat in en motion, daterad 2021-05-03, 
där man uttrycker ett önskemål om att det inrättas ett industrimuseum i 
Säffle. Motionärerna konstaterar att Säffle kommun har en lång historia med 
många  intressanta industrier, t ex Säffle gjuteri och mekaniska verkstad, 
Seffle möbelindustri, Källe regulator, Elektrolux m fl. Det finns också 
många personer med ett stort intresse och en stor kunskap kring Säffles 
industrihistoria och mycket finns dokumenterat i såväl litteratur som 
samlingar av föremål. Sjukvårdspartiet visar också på möjliga lediga lokaler 
som kan vara lämpliga för att inrymma ett industrimuseum. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Motion om att skapa ett industrimuseum, Sjukvårdspartiet 2021-05-03. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Frågan om att skapa ett industrimuseum har varit aktuell i Kulturnämnden 
vid flera tillfällen. Säfflebygdens hembygdsförening har presenterat ett 
förslag för Kulturnämnden, 2019-03-19, kallat Säffle Historiska. 
Hembygdsföreningen har gjort en utblick bland lokala muséer i Värmland 
och Göteborg och man har ett förslag till utformning och innehåll i muséet, 
vidare lyfter man vikten av en professionell intendent och man visar ett 
förslag till en ombyggnad av Säffle Gård till lokal för ett industrimuseum. 
Kulturnämnden tog del av presentationen och förvaltningen hade kontakt 
med Kristinehamns historiska för att få information om ekonomi, kostnader 
för lokaler, personal, bemanning, öppettider mm. Starten av Kristinehamns 
museum föregicks av en förstudie, planeringsperiod och ombyggnad av 
lokaler och planering, totalt en tidsperiod om 5 år. Kostnaden för 
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ombyggnad av lokalen till muséet uppgick till 4 miljoner (budget 2 
miljoner). Driftskostnaden är ca 1 miljon (2019). 
Genom att samverka med civilsamhället kan ett museum ha glädje av den 
kompetens och entusiasm som finns i samhället idag, men vi ser en svårighet 
att bygga en professionell och långsiktig verksamhet på endast ideella 
krafter. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för att starta ett museum är initialt stora. Lokaler behöver 
anpassas och byggas om, verksamhetssystem behöver upphandlas, digitala 
lösningar utarbetas samt inredning och utformning av lokaler behöver göras. 
Driften av ett museum med professionell personal på en heltidstjänst samt 
övriga kostnader för drift av verksamheten hamnar på mellan 1250 tkr och 
1500 tkr årligen. 

Måluppfyllelse 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
I Kulturplan 2021-2024 finns målet att Säffle kommun genom digitalisering 
ska tillgängliggöra kulturarv och kulturmiljöer. Därför är det viktigt att ett 
Industrimuseum som upprättas ges förutsättningar för att möta framtidens 
besökare såväl i den fysiska miljön som genom digitala satsningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige




	§ 150	Dnr KS/2021:102, KS/2021:59
	Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter oktober 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Ekonomiska uppföljningar för kommunkoncernen 2021
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 151	Dnr KS/2021:278
	Konvertering av lån för Forskningen i Säffle AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 48	Dnr KFAB/2021:23
	Konvertering av lån för Forskningen i Säffle AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 152	Dnr KS/2021:279
	Konvertering av lån för Säffle Kedjan 2 AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 49	Dnr KFAB/2021:24
	Konvertering av lån för Säffle Kedjan 2 AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 153	Dnr KS/2021:277
	Konvertering av lån för Säffle Kommunikation AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 47	Dnr KFAB/2021:20
	Konvertering av lån för Säffle Kommunikation AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 154	Dnr KS/2021:284
	Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-12-06.
	Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028 med bilagor, Region Värmland 2021-12-07
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028 med bilagor, Region Värmland 2021-12-07
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Svarsmall för Remiss – Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028, Dnr RUN/ 210461
	1.	Övergripande frågor
	2. Specifika frågor för de olika avsnitten i strategin
	Bakgrund
	Värmlands strategin 2040 och smart specialiseringsstrategin

	En ny strategi för smart specialisering i Värmland
	Värmlands smarta specialiseringsområden
	Skoglig bioekonomi
	Digital hälsoinnovation
	Avancerad tillverkning och komplexa system
	Attraktion genom hållbar platsutveckling
	Systemlösningar med solel
	Livsmedel i hållbara samspel
	Dataspel och spelifiering

	Strategiska metoder och arbetssätt
	Missionsdrivet arbete
	Entreprenöriella möjligheter
	Gemensamma perspektiv och arbetssätt

	Operativt genomförande
	Utveckling av innovationsekosystemet
	Ett plattformsbaserat arbetssätt
	Innovationsdrivande upphandlingar
	Kommunikation för att driva på utvecklingen
	Nätverksstyrning
	Tillgång till finansiering
	Monitorering, utvärdering och lärande

	3.	Frågor om er organisations medverkan i genomförandet av strategin

	§ 155	Dnr KS/2021:283
	Riktlinjer för dokument - och ärendehantering
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Riktlinjer för dokument - och ärendehantering
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	1	Offentlighetsprincipen
	1.1	Syfte
	1.2	Omfattning

	2	Inledning
	2.1	Bakgrund
	2.2	Kommunal nämndadministration

	3	Posthantering
	3.1	Postöppning och fördelning av post
	3.2	Personadresserad post
	3.3	SMS, MMS och sociala medier

	4	Registrering av allmänna handlingar
	4.1	Registrering och ordning av allmänna handlingar
	4.2	Sekretessbelagda handlingar
	4.3	Registrering
	4.3.1	Ärendemening
	4.3.2	Ärendekort
	4.3.3	Aktomslag
	4.3.4	Expediering och avslut av ärenden
	4.3.5	Meddelande om inkommen handling

	4.4	Undantag från registreringsskyldigheten

	5	Beredning
	5.1	Bevakning av remisstid
	5.2	Dokumentation i ett ärende
	5.3	Tjänsteskrivelsens utformning
	5.4	Inlämning av beslutsunderlag
	5.5	Kvalitetsgranskning

	6	Kallelse med föredragningslista
	6.1	Utformning
	6.2	Inkallelse av ersättare

	7	Sammanträdet
	7.1	Protokollet
	7.2	Redovisning av delegationsbeslut
	7.2.1	Protokollföring av redovisning av delegationsbeslut

	7.3	Information och anmälda handlingar
	7.4	Extra ärenden
	7.5	Justering av protokollet
	7.5.1	Omedelbar justering


	8	Beslutsregistrering och expediering
	9	Arkivering och gallring
	10	Hantering av allmänna ärenden till nämnd/styrelse/kommunfullmäktige
	11	Vad är en allmän handling?
	11.1	Förvarad hos myndigheten
	11.2	Inkommen handling
	11.3	Upprättad handling
	11.3.1	Protokoll med handlingar
	11.3.2	Arbetsmaterial
	11.3.3	Datalagrad information
	11.3.4	Enskilda handlingar


	12	Utlämnande av handlingar
	12.1	Offentlighet
	12.2	Utlämning av handlingar
	12.3	Sekretess
	12.3.1	Hemligstämpel
	12.3.2	Beslut om sekretessbeläggning och överklagande


	§ 156	Dnr KS/2021:276
	Biblioteksplan 2022-2025
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 56	Dnr KUN/2021:30
	Biblioteksplan 2022-2025
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Biblioteksplan 2022-2025
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 158	Dnr KS/2021:280
	Samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gällande arbete med barn och deras familjer
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 157	Dnr SN/2021:205
	Samverkan socialförvaltningen - barn- och utbildningsförvaltningen
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Riktlinjer för samverkan Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer
	Sammanfattning
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut

	Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst
	Inledning
	Regelverk
	Mål med överenskommelse om samverkan
	Sekretess
	Implementering
	Uppföljning och utvärdering

	§ 143	Dnr BU/2021:653
	Riktlinjer för samverkan mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Riktlinjer för samverkan Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer      Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst
	Sammanfattning
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut

	§ 159	Dnr KS/2021:282
	Plan för god psykisk hälsa 2021-2024
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 160	Dnr SN/2021:191
	Plan för god psykisk hälsa 2021-2024
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslut

	Plan för god psykisk hälsa i Värmland  2021 - 2024
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 160	Dnr KS/2021:126
	Svar på motion om industrimuseum
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut
	Protokollsanteckning

	§ 65	Dnr KUN/2021:51
	Svar på motion om industrimuseum
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut
	Protokollsanteckning

	Motion om att skapa ett industrimuseum
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till



