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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Året som gått blev ett historiskt år för Säffle kommun när det 
gäller den samlade investeringsnivån för skola, boende och 
fritid m. m. Den 13:e december invigdes vår nya simhall med 
50m banor, multibassäng, familjebad och relax. En anläggning 
som sedan dess varit mycket välbesökt och omtyckt av både 
kommuninnevånare och hitresta besökare. 
    Säffles nya bollhall stod klar under senare delen av 2019. 
Dock fortgår det diskussioner kring den konstgräsplan som 
finns i bollhallen, en ny modell med fokus på miljömässigt 
tänkande men som inte är beprövad av så många andra 
kommuner och som därför kan komma att behöva justeras 
eventuellt bytas ut så att gräsplanen fungerar optimalt. 
      I slutet av nov invigdes det nya hyreshuset ”Bryggaren 
3”, 25 lägenheter som blev fulltecknade från start. Huset 
stärker stadsmiljön och kompletterar fint de tidigare 
hyreshusen intill. I augusti invigdes förskolan Månstenen 
inrymd i byggnaden där Säffle hälsocenter finns, hus 5. Fyra 
nya förskoleavdelningar med en fin utemiljö. I maj invigdes 
den nya restaurangen i anslutning till Ekenäs camping. Ett 
välbesökt smultronställe för både kommuninvånare och 
turister.  
  Vi ser också att det sammanfattande omdömet om 
näringslivsklimatet i Säffle i Svenskt Näringslivs undersökning 
stadigt ökar. Undersökningens resultat är ett bevis för att 
vårt näringslivsarbete bär frukt. Vi ligger nu på plats 46 i 
näringslivsrankingen jämfört med Sveriges 290 kommuner, en 
ökning jämför med förra året (52). Mycket industrimark och 
företagslokaler har tagits i anspråk under 2019 vilket lovar gott 
inför framtiden och vår näringslivsutveckling. 
   Skolresultaten förbättras och vår äldreomsorg får fina betyg, 
kanske de viktigaste områdena, kärnverksamheten, i arbetet 
med att skapa en attraktiv kommun. 
    Men vi har också utmaningar, arbetsförmedlingens statistik 
över arbetslösa visar en fortsatt ökning av arbetslösheten i 
Säffle kommun under 2019 och landar nu på 10,9 %. Vi har 
också en negativ befolkningsutveckling igen 2019 efter några 
år med ökande siffror. Sista december 2019 uppgick antalet 
invånare till 15 455 personer, vilket var en minskning med 
188 personer sedan föregående årsskifte. Då det är unga och 
familjer i arbetsför ålder som minskar så påverkar detta vår 
skattekraft negativt. 
   Under 2019 har vi organisatoriskt flytta vår 
arbetsmarknadsenhet till barn och utbildningsnämnden för 
att få större närhet till skola och vuxenutbildning. Vi har 
påbörjat ett arbete med att förvaltningsövergripande jobba mer 
aktiverande med de som söker försörjningsstöd för att hitta 
vägar till egenförsörjning.  
   Kulturskolan har under året flyttat sin organisatoriska 
hemvist från barn- och utbildningsnämnden till 
kulturnämnden. Här finns samordningsfördelar med 
kulturnämndens arbete med ungdomar och kultur i 
ungdomens hus, på Medborgarhuset och Saga biografen mm.

Resultatet för kommunen är -1,9 Mnkr 2019. Ett resultat 
som är starkt påverkat av att våra värdepapper numera ska 
värderas till marknadsvärde istället för anskaffningsvärde 
enligt den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning 
som trädde ikraft 2019-01-01. Då värderegleringen av 
värdepapper samt reavinster och –förluster räknas bort 
återstår ett balanskravsresultat om -30,4 Mnkr, vilket vi enligt 
lag ska återställa inom 3 år. Till detta kommer att fjolårets 
balanskravsresultat om -28,3 Mnkr också måste återställas 
på samma premisser. Minuset kommer framförallt från skola, 
hemtjänst och försörjningsstöd, men också att vi förlorat i 
skattekraft.  Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag 
är 9,7 Mnkr.
   Uppföljningen av mål och aktiviteter visar att 
kommunenkoncernen är på god väg i utvecklingsarbetet. 
Sammanställningen visar att 3 av 7 fullmäktigemål är helt 
uppfyllda och resterande 4 är på god väg att bli helt uppfyllda 
under den närmaste tiden. 
   Vi påverkas starkt av yttre omständigheter. Vi tappar 
skattekraft och skolan har genom att förlora ca 100 elever på 
grund av att migrationsverket lämnar Säffle en stor anpassning 
att göra vilket tar tid. Efterfrågan på hemtjänst har ökat, vilket 
bland annat lett till ett ökat behov av personal.
   Vi har under 2019 färdigställt investeringar i kommunen på 
en exceptionellt hög nivå för Säffle kommun vidkommande 
med tillkommande drift och kapitalkostnader. De närmsta åren 
måste vi därför minska på investeringstakten och hitta tillbaka 
till ett läge med balans där vårt välfärdsuppdrag, skola vård 
och omsorg, finansieras med skatteintäkter och statsbidrag. 
   Vi fortsätter enträget vårt långsiktiga arbete med att göra 
Säffle till en attraktiv kommun att leva och bo i. ”Säffle leder 
hållbar utveckling” är vår vision, nu kopplad till Agenda 2030 
där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet tillsammans 
hänger ihop för att skapa en bättre värld. 

Dag Rogne, C
Kommunstyrelsens ordförande
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Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 9,7 
Mnkr för verksamhetsåret 2019. I tabellen nedan lämnas 
en översikt över verksamhetens utveckling. Det redovisade 
resultatet för den samlade verksamheten år 2019 är lägre än 
budgeterat och består av ett negativt resultat för kommunen 
om 1,9 Mnkr tillsammans med ett positivt resultat för de 
kommunala bolagen om 11,6 Mnkr. Resultatet är till största 
delen en effekt av den lagändring som trädde ikraft 2019 och 
som innebär att finansiella tillgångar ska värderas till 
marknadsvärde, vilket innebar en påverkan motsvarande 
23,8 Mnkr på finansiella poster. Det återstående resultatet, 
som då är negativt, beror främst på att skolsektorn inte 
hunnit anpassa sig till ett snabbt minskande elevantal när 
flyktingkrisen nu är över. Samtidigt visar försörjningsstödet 
och äldreomsorgen på ökande volymer och kostnader. De 
mycket stora statsbidrag som lämnades för 
flyktingmottagande och integration åren 2015 till 2017 är nu 
också betydligt lägre. En minskande befolkning medför också 

att skatteintäkterna inte stiger i den grad som vore önskvärt.

Kommunkoncernen har fortsatt ändå en relativt 
stabil finansiell ställning. Med det mycket ambitiösa 
investeringsprogram som genomförts under 2019 är 
soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser 24 procent. 
Investeringarna i ny simhall, nytt hyreshus med 25 lägenheter 
hos Säfflebostäder m.m. har inneburit att den långfristiga 
låneskulden ökat från 513 Mnkr till 744 Mnkr. För kommunen 
exklusive bolagen är soliditeten 47 procent exklusive 
pensionsförpliktelsen där det långsiktiga målet är att den ska 
återställas till minst 50 procent. Investeringarna ska framöver 
ner på nivåer som klaras genom självfinansiering.
Antalet anställda i koncernen har minskat med 120 personer 
under året från 1 664 till 1 544 personer. Ett tydligt tecken på 
den omställning som behöver ske när de senaste årens stora 
statsbidrag minskar.

Den kommunala koncernen

Kommunen

Verksamhetens intäkter (Mnkr)

Verksamhetens intäkter (Mnkr)

Verksamhetens kostnader (Mnkr)

Verksamhetens kostnader (Mnkr)

Årets resultat (Mnkr)

Årets resultat (Mnkr)

Soliditet (%)

Soliditet (%)

Soliditet inklusive totala pensions-
förpliktelser (%)

Soliditet inklusive totala pensions-
förpliktelser (%)

Investeringar (Mnkr

Investeringar (Mnkr

Självfinansieringsgrad (ggr)

Självfinansieringsgrad (ggr)

Långfristig låneskuld (Mnkr)

Långfristig låneskuld (Mnkr)

Antal anställda

Antal anställda

Investeringar/medborgare (kr

Investeringar/medborgare (kr

2019

458

388

1 436

1 423

9,7

-1,9

42,5

46,9

24,1

23,4

288

202

0,3

0,4

744

396

1 544

1 503

18 635

13 064

2018

494

418

1 490

1 401

-2,5

-13,7

49,6

55,2

27,5

27,3

207

147

0,5

0,4

513

222

1 664

1 621

13 214

9 378

2017

518

439

1 408

1 349

97

91

51,7

59,8

28,6

29,8

153

90

0,4

0,5

476

201

1 616

1 574

9 728

5 735

2016

520

430

1 338

1 267

77

64

47,8

54,4

22,9

22,4

129

81

0,3

0,2

480

225

1 547

1 506

8 220

5 175

2015

424

351

1 216

1 159

61

32

45,1

50,5

17,9

16,3

88

55

2,4

3,2

438

199

1 466

1 426

5 746

3 553

Nyckeltal

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

1



DEN KOMMUNALA 
KONCERNEN

Kapitel 2 2



7

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Partier och mandat 2019-2022

CENTERPARTIET
13 platser

SOCIALDEMOKRATERNA
9 platser

SVERIGEDEMOKRATERNA
7 platser

MODERATA SAMLINGSPARTIET
5 platser

SJUKVÅRDSPARTIET
I VÄRMLAND

4 platser

VÄNSTERPARTIET
1 platser

LIBERALERNA
1 platser

KRISTDEMOKRATERNA
1platser

SiV

9

13
4

7

5
11 1

2
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Privat utförare
Vardaga

Äldreboendet Lindbacken

Kommunföretag i Säffle AB
Ordf. Dag Rogne (c)

Säfflebostäder AB
Ordf. Marcus Bäckström (c)

Forskningen i Säffle AB
Ordf. Birgitta Edvardsson Kyrk (c)

Säffle kommunikation AB
Ordf. Erik Evestam (c) 

Säffle Kedjan 2 AB
Ordf. Birgitta Edvarsson Kyrk (c)

Kommunfullmäktige
Ordf. Lisbet Westerberg (c)

Kommunrevisionen
Ordf. Anette Storm (s)

Kommunstyrelsen
Ordf. Dag Rogne (c)

Barn- och utbildningsnämnden
Ordf. Thomas Jarlhamre (m)

Miljö- och byggnadsnämnden
Ordf. Kenneth Andersson (c)

Socialnämnden
Ordf. Anita Karlsson (c)

Kulturnämnden
Ordf. Veronika Bäckström (c)

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 
gemensamma överförmyndarnämnd
Gudrun Svensson (c ) är Säffles ledamot

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Ordf. Fredrik Bengtsson, Åmål (s)

V ordf. Nina Andersson, Säffle (m)

Krisledningsnämnden
Ordf. Dag Rogne (c)

Valnämnden
Ordf. Henrik Olsson (c)
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Säffle kommun bedriver som flertalet kommuner fortfarande 
merparten av verksamheten i förvaltningsform. Utöver detta 
är kommunen ensam ägare till Kommunföretag i Säffle AB 
som i sin tur är moderbolag till de helägda dotterbolagen 
Säfflebostäder AB, Säffle Kommunikation AB, Säffle Kedjan 
2 AB och Forskningen i Säffle AB. Säffles kommunkoncern är 
inte en äkta koncern i aktiebolagslagens mening. Skatte- och 
värderingsregler gäller inte för kommunkoncerner. Det går inte 
att summera respektive bolags resultat med kommunens och 
få fram koncernresultatet. Genom en särskild metod bearbetas 
respektive bolags redovisning innan den sammanställs 
i en gemensam koncernredovisning. Samtliga interna 
mellanhavanden mellan bolagen och kommunen elimineras 
så att endast de för den gemensamma koncernen externa 
intäkterna och kostnaderna tas med. Den sammanställda 
redovisningen ska visa just helhetsperspektivet. 

Kommunföretag i Säffle AB
Kommunföretag i Säffle AB har till uppgift att äga och förvalta 
aktier i dotterföretag inom Säffle kommun samt i egen regi 
eller via dotterföretag förvalta fastigheter, främja lokal 
teknikutveckling eller därmed förenlig verksamhet.
Moderbolaget omsatte 195 Mnkr år 2019 vilket är 5 Mnkr 
mindre än 2018. Resultatet efter finansiella poster blev 14 
Mnkr jämfört med 12 Mnkr år 2018.

Säfflebostäder AB
Säfflebostäder AB (SäBo AB)är ett allmännyttigt bostadsbolag 
som äger och förvaltar bostäder och lokaler i Säffle kommun. 
Bolaget förvaltar även merparten av Säffle kommuns 
fastigheter, såsom verksamhetslokaler och industrilokaler. 
Säfflebostäder AB ska förvalta sitt bestånd effektivt och förädla 
fastigheterna väl. Bolaget ska även erbjuda ett varierat bostads- 
och lokalutbud av god kvalité och med konkurrenskraftiga 
priser
   SäBo AB:s fastigheter finns i Säffle tätort, Svanskog, 
Värmlands Nysäter och i Värmlandsbro. Bolaget har som mål 
att anpassa lägenhetsbeståndet efter den efterfrågan som finns. 
   SäBo AB strävar hela tiden efter att tillmötesgå befintliga och 
nya kunders krav och önskemål i kombination med hållbart 
byggande. Representanter från bolaget ingår i ledningsgruppen 
och styrgruppen för den nya simhallen som byggs i Säffle. Efter 
flera års planering togs det första spadtaget i januari 2018. 
Processen har avlöpt väl enligt plan trots en stor påverkan på 
närliggande skola och bostadsområde. Den nya simhallen var 
klar att invigas 13 december 2019 helt enligt ursprungsplanen.
 

Forskningen i Säffle AB
Forskningen i Säffle AB ska äga, förvalta och utveckla 
attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler på 
marknaden. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att 
utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. 
Bolaget äger tre fastigheter, Stenhuset 18 (Säffle Hälsocenter, 
f.d. hus 5), Roten 2 och Säffle 4:20 (f.d. Säffle 4:1, även kallat 
”Forskningen”).

Säffle kommunikation AB
Säffle Kommunikation AB ska inom Säffle kommun skapa 
förutsättningar för kommuninvånare, näringsliv och 
organisationer att nå möjlighet till modern kommunikation. 
Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella 
anläggningar för kommunikation och medverka till goda 
förutsättningar för marknadsmässigt nyttjande och därmed 
bidra till att utveckla Säffle som en IT-kommun i framkant.

Säffle Kedjan 2 AB
Säffle Kedjan 2 AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, 
resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler inom fastigheten 
Säffle Kedjan 2. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till 
att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. 
Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och 
långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.
Fastigheten är till stora delar fylld med hyresgäster. 
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING

Försvagad ekonomisk konjunktur 
Säffle kommun är, som bidragstagare i det kommunala 
utjämningssystemet, mycket beroende av den allmänna 
konjunkturen i riket. Konjunkturinstitutet gör fyra 
bedömningar av det ekonomiska läget om året. Nedanstående 
text bygger på institutets bedömning i december 2019 
kompletterat med indikationer från månadsstatistiken i 
januari 2020.
   Konjunkturinstitutet konstaterade i december att den 
svenska ekonomin hade gått in i en tydlig avmattningsfas, 
vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. 
Avmattningen förstärks också av osäkerheten kring brexit 
och handelskonflikter. Produktionen i den svenska ekonomin 
väntas bli något lägre och arbetslösheten något högre än 
normalt 2020 och 2021. Samtidigt faller inflationen tillbaka 
och blir påtagligt lägre än 2 procent de närmaste åren. 
   Det mesta talar för att konjunkturen fortsätter att försvagas 
den närmaste tiden. Prognosen är att BNP-tillväxten faller 
tillbaka till 0,1 procent per kvartal det fjärde kvartalet 2019 
och det första kvartalet 2020. Även sysselsättningstillväxten 
bedöms bromsa in ytterligare något år 2020 och förbli dämpad 
även året därpå. Konjunkturinstitutet spår att arbetslösheten 
stiger 2020-2021. Den relativt svaga efterfrågetillväxten i 
näringslivet innebär att det inte kommer att finnas något större 
behov för företagen att öka personalstyrkan, särskilt inte inom 
industrin. 
   För Säffle är konjunkturavmattningen bekymmersam för 
såväl skatteintäkterna som för sysselsättningen/arbetslösheten 
i den egna kommunen. Tillsammans med grannkommunerna 
Åmål, Mellerud och Bengtsfors tillhör Säffle de fem 
kommunerna i västra Sverige som har högst arbetslöshet.

Bekymmersam arbetsmarknad
Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa visar tydligt att 
den konjunkturnedgång som drabbade världen under slutet av 
år 2008 fortfarande år 2019 har genomslag i Säffle kommun. 
Andelen arbetslösa och i program ökade åter något i Säffle 
år 2019 efter att ha minskat något under 2018. Före år 2009 
var andelen personer utanför arbetsmarknaden i kommunen 
lägre än såväl i länet som i riket. Från och med år 2009 
har Säffle högre arbetslöshet än såväl länet som riket. Den 
genomsnittliga arbetslösheten år 2019 var med 4,7 procent av 
den registerbaserade arbetskraften i åldrarna 16-64 år något 
lägre än föregående år, vilket dock är betydligt högre i Säffle än 
i länet som ligger kvar på 3,8 procent och i riket som sjönk från 
4,8 till 3,7 procent.  Andelen i arbetsmarknadsprogram ökade 
dock från 5,8 procent till 6,2 procent av den registerbaserade 
arbetskraften i Säffle. I länet var motsvarande siffra 3,1 

procent (3,2 procent) och i riket 3,2 procent (3,3 procent). Av 
samtliga 65 kommuner i Västra götalandsregionen och Värmland 
var det endast Åmål (13,2 procent), Filipstad (11,2 procent), 
Bengtsfors (11,8) som hade högre andel av den registerbaserade 
arbetskraften öppet arbetslösa eller i program än Säffle (10,9 
procent). Mellerud hade med 10,7 procent samma andel öppet 
arbetslösa eller i program som föregående år.
   Ungdomsarbetslösheten ligger 2019 på 16,1 procent (16,0 
procent) av den registerbaserade arbetskraften. Här är det endast 
Åmål med 17,1 procent (17,9 procent) och Gullspång med 17,7 
procent (18,1 procent) som har fler ungdomar i arbetslöshet 
eller program år 2019 i västra Sverige. I Värmland är den 
genomsnittliga andel ungdomar i arbetslöshet eller program 9,6 
procent (9,7 procent) och i riket 8,6 procent (8,9 procent).
En av anledningarna till den höga arbetslösheten, är att utländskt 
ägda företag med hundratalet anställda flyttat verksamheterna, 
vid sina Säfflefilialer, utomlands de senaste åren. En ytterligare 
förklaring till den höga ungdomsarbetslösheten är relativt stor 
andel Säffleungdomar går ut grundskola och gymnasium utan 
fullständiga betyg.
   Kommunen prioriterar sedan flera år tillbaka att arbeta med 
näringslivsbefrämjande åtgärder och att lägga resurser till skolan.
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Långsiktig trend med minskande befolkning 
Antalet invånare i kommunen minskar över tid. Flest invånare 
hade Säffle år 1970 då hela 20 234 personer var folkbokförda 
i kommunen. Sista december 2019 uppgick antalet invånare 
till 15 455 personer, vilket var en minskning med 188 
personer sedan föregående årsskifte. Jämfört med de 50 år 
som gått sedan år 1970 har befolkningen minskat med 4 779 
personer eller 23,6 procent. Med en minskande befolkning 
kommer utmaningar som minskande skatteintäkter och lägre 
andel av rikets samlade resurser genom den kommunala 
skatteutjämningen. 
   År 1980 hade befolkningen minskat med 1 250 personer 
till 18 984 – en genomsnittlig minskning med 125 personer 
om året. År 1990 hade Säffle kommun 17 979 invånare. Tio år 
senare hade befolkningen minskat med 1 340 personer till 16 
639 invånare – en genomsnittlig minskning med 134 personer 
om året. År 2010 hade befolkningen minskat med 1 092 
personer till 15 547 invånare – en genomsnittlig minskning 
med 109 personer om året. I och med den stora invandring 
som skedde till Sverige åren 2015 och 2016 ökade kommunens 
befolkning 2015-2017.
   Enligt den befolkningsprognos som kommunen beställt 
beräknas folkmängden minska med ca 70 personer om året de 

närmaste 15 åren. Samtidigt väntas andel barn och ungdomar 
minska och andelen äldre öka. Antalet äldre kommer att öka 
mer kraftfullt från och med år 2023. År 2029 beräknas antalet 
80-åringar och äldre ha ökat med ca 300 personer från dagens 
1 250 till 1 550 personer. En ökning med hela 24 procent som 
kommer att ställa stora krav på omställning av den kommunala 
organisationen. 
   Kommunfullmäktige arbetar mycket aktivt med att ta 
beslut för att öka attraktiviteten för Säffle med omnejd som 
bostadsort. Ett kraftfullt investeringsprogram har sjösatts 
de senaste åren med nya områden för villatomter, nytt 
hyreshus med älvläge, förnyelser av skolbyggnader, nytt 
gruppboende, ny simhall, ny bollhall, upprustade motionsspår, 
fiberanslutning för alla hushåll m.m.
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Befolkningens ålderssammansättning 2018 samt 
prognos 2034

Förbättrade skolresultat
Säffle har under flera år haft lägre skolresultat än många 
andra kommuner. Höjningen av skolresultaten har också 
varit och är fortsatt starkt prioriterat från den politiska 
ledningen. En faktor som identifierades för 6-7 år sedan var 
att göra lärarjobben mer attraktiva genom att bland annat 
höja lönerna. Från år 2015 och fram till och med år 2018 lades 
särskilda riktade anslag till barn- och utbildningsnämnden för 
löneökningar utöver ordinarie ökning. Kommunfullmäktige 
har även valt att ge andra riktade tillskott till barn- och 
utbildningsnämnden under åren. Tillsammans med olika 
pedagogiska och andra utvecklingssatsningar har det gett 
resultat och elevernas meritvärden från grundskolan stiger. 
Från att år 2016 legat bland den lägre ¼-delen av Sveriges 
kommuner till att 2019 ha ett genomsnittligt meritvärde strax 
över mitten.

2016

207,0Meritvärde

2017 2018 2019

215,0 213,0 222,0

Meritvärde efter årskurs 9, elever boende i Säffle kommun

Källa: Befolkningsprognos, Statisticon januari 2019

Antal invånare i respektive
åldersklass
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BeskrivningIdentifierad risk Organisatorisk enhet Hantering av  risk

Omvärldsrisk

Finansiell risk

Verksamhetsrisk

Minskande befolkning

Tomma lägenheter i 
allmännyttan

Förändrade köpmönster 
inom detaljhandeln

Konjunkturen i Sverige

Ränterisk

Placeringsrisk

Kompetensförsörjning

Åldrande befolkning

Åldrande befolkning

Färre arbetstillfällen 
inom kommunen

”Underhållsskuld” i 
kommunala lokaler

Minskande befolkning

Finansieringsrisk

Befolkningsprognosen visar 
på en minskning av ca 
70 inv/år – vilket leder till 
minskade skatteintäkter

Minskande befolkning ger 
långsiktigt minskat behov 
av lägenheter

Handeln via internet 
och stormarknader ger 
färre kunder och tomma 
affärslokaler i centrum

Sysselsättningen i Sverige 
med arbetade timmar 
påverkar skatteutjämning 
och intäkter

Ökad skuldsättning, 1 
procent ökad ränta ger 3,6 
Mnkr i ökad kostnad

Kommunen har avsevärda 
medel avsatta för att mildra 
effekten av kommande 
pensionskostnader. En 
eventuell värdeminskning 
ökar behovet av att använda 
de årliga skattemedlen för 
kostnaden.

Handeln via internet 
och stormarknader ger 
färre kunder och tomma 
affärslokaler i centrum

Ökat behov av äldreomsorg 
– nya krav från nya 
generationer

Ökat behov av äldreomsorg 
– nya krav från nya 
generationer

Svårigheter för 
exportindustrin kan 
medföra färre arbetstillfälle 
även hos underleverantörer

Svårt att ersätta 
pensionsavgångar utifrån 
kompetensbehov

Befolkningsprognosen visar 
på en minskning av ca 
70 inv/år – vilket leder till 
minskade skatteintäkter

Likviditetsproblem under 
året

- Långsiktig finansiell 
planering och prioritering 
av verksamheten

- Planering och 
framförhållning kring utbud 
och efterfrågan
- Underhållsplan för att 
skapa attraktiva bostäder

- Näringslivsarbete lyhört 
för detaljhandelns behov
- Centrumutveckling för 
attraktivitet i utformning 
och evenemang

- Resultats- och 
soliditetsmål som revideras 
och följs

- Diversifierade löptider på 
lånen enligt finanspolicyn
-Investeringsgräns utifrån 
soliditetsmål

- Placeringspolicy medför 
en diversifiering av risken 
för de placerade medlen. 
- En regelbunden 
matchningsanalys medför 
översyn av placeringsmodell
- Användningen av flera 
olika placerare diversifierar 
risken

- Deltagande i 
rekryteringsmässor
- Attraktiva arbets-platser/
arbetsuppgifter

-Nya arbetssätt och 
hjälpmedel för att möta 
ökande och annorlunda 
krav från brukare 

-Prioriterings- och 
samordningsprocesser

-Nya arbetssätt och 
hjälpmedel för att möta 
ökande och annorlunda 
krav från brukare 

-Prioriterings- och 
samordningsprocesser

- Aktivt näringslivsarbete 
med att tillhandahålla mark 
och lokaler
- Kontinuerlig dialog 
med Region Värmland 
kring kollektivtrafik och 
pendlingsmöjligheter

- Långsiktig 
underhållsplanering

- Långsiktig finansiell 
planering och prioritering 
av verksamheten

- Medlemskapet i 
Kommuninvest med 
solidarisk borgen möjliggör 
lån
- Finansiellt mål 
om en månads 
betalningsberedskap

Kommunstyrelsen

Säfflebostäder AB

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Hela kommunkoncernen

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Forskningen i Säffle AB
Säffle Kedjan AB

Kommunstyrelsen
Säfflebostäder AB

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Säfflebostäder AB

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
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Omvärlds- och verksamhetsrisker
Den största risken för kommunen ur flera aspekter är den 
minskande befolkningen som samtidigt ändrar karaktär och 
blir äldre. Minskningen medför att skatteintäkterna blir lägre 
samtidigt som behoven inom äldreomsorgen ökar kraftigt. 
Minskningen inom skolverksamheten kommer inte fullt ut att 
kunna kompensera för de ökade behoven inom äldreomsorgen. 
Den minskande befolkningen medför även att den lokala 
detaljhandeln får färre kunder och fastighetspriserna inte 
hänger med i utvecklingen. Samtidigt minskar behovet av 
hyreslägenheter. Flera tomma lokaler är redan i verklighet i 
centrum. En trend som accentueras av det globala skeendet 
med internet- och externhandel.
   Den kommande ”boomen” av äldre med 300 fler 80-åringar 
och äldre inom 10 år innebär nya stora krav på den 
kommunala organisationen. Även om människor blir friskare 
och friskare högre upp i åldrarna kommer det rimligen inte 
att ske jättestora förändringar av behov och förväntningar 
under en så kort period som 3-10 år. Äldreomsorgen kostade 
226 Mnkr under 2019, vilket motsvarar 16 procent av den 
totala bruttokostnaden för kommunens skattefinansierade 
verksamhet. En linjär ökning av behoven skulle innebära 
ökade kostnader på över 50 Mnkr, vilket det med dagens 
finansiering av den kommunala sektorn inte finns några 
som helst möjligheter att klara. För Säffles del innebär det 
även tröskeleffekter i form av minst ett nytt, kanske två 
nya äldreboenden om inte hemtjänsten utökas kraftigt. De 
minskade volymerna inom förskola och grundskola kommer 
inte att kunna kompensera för övriga behov av ökade resurser.
   Under många år hade kommunen en fastighetsverksamhet 
som inte hade resurser att genomföra periodiskt underhåll. 
En ”underhållsskuld” byggdes upp. De senaste 10 åren har 
skulden sakta men säkert börjat betas av.  En långsiktig 
underhållsplanering behöver genomföras.
   Kompetensförsörjningen är en av de absolut viktigaste 
frågorna i en svensk kommun idag. När yngre familjer i 
allt större utsträckning vänder sig mot residensstädernas 
utbud av arbetstillfällen och bostäder blir konkurrensen om 
arbetskraften hårdare. När make/maka/partner arbetar i olika 
städer krävs bra kollektivtrafik och flexibla arbetsförhållanden. 
Kommunkoncernen arbetar idag med kompetensförsörjning 
på olika sätt. Arbetsuppgifterna som sådana behöver vara 
attraktiva utifrån utbildning, möjligheter till medbestämmande 
och egen utveckling o.s.v. Sedan gäller det att visa upp goda 
exempel på rekryteringsmässor m.m.

Finansiella risker
Kommunens finanspolicy reviderades av kommunfullmäktige 
2016-12-19. I policyn finns riktlinjer och regler kring 
finansverksamheten för kommunen och kommunkoncernen. 
Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad för 
följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, kredit- 
och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella 
placeringar.

Ränterisk
Ränteriskerna har med Riksbankens lågräntepolitik 
blivit betydligt lägre än för 5-10 år sedan. Däremot har 
kommunkoncernens lånestock ökat som en följd av 
det ambitiösa investeringsprogram som genomförts. 
Kommunkoncernens räntebärande skulder uppgick 2019-
12-31 till 857 Mnkr (569 Mnkr), medan de räntebärande 
finansiella tillgångarna uppgick till 123 Mnkr (73 Mnkr). Den 
räntebärande nettoskulden uppgick därmed till 734 Mnkr 
(496 Mnkr) vid årets slut. Nettoskulden ökade med 238 Mnkr 
som en följd av kommunfullmäktiges beslut att investera i 
ny simhall och bollhall, samt i Säfflebostäders nya hyreshus 
med 25 lägenheter, förutom diverse mindre investeringar av 
ordinarie karaktär.
   Kommunens räntebärande skulder uppgick 2019-12-31 till 
507 Mnkr (275 Mnkr), medan kommunens räntebärande 
finansiella tillgångar samtidigt uppgick till 123 Mnkr (73 
Mnkr). För kommunen uppgick nettoskulderna till 384 Mnkr 
(202 Mnkr). 
   Upplåningen inom den kommunala koncernen sker 
till både fast och rörlig ränta. Enligt finanspolicyn ska 
kommunfullmäktige varje år ta beslut om ramar för 
nyupplåning och omsättning av lån för det kommande 
budgetåret. Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing fattas 
av kommunfullmäktige. 
   Enligt finanspolicyn bör lånen spridas på olika löptider. Den 
maximala tillåtna räntebindningstiden för enskilt lån är 10 
år. För närvarande är den längsta kvarvarande löptiden på ett 
enskilt lån 47 månader. Den genomsnittliga kapitalbindningen 
var vid årsskiftet 19 månader och räntebindningen 14 månader. 
Den genomsnittliga räntenivån uppgick till 0,54 procent. En 
känslighetsanalys visar att en ränteökning med 1 procentenhet 
skulle medföra ökade kostnader för koncernen på 8,6 Mnkr 
och för kommunen på 5,1 Mnkr.
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Finansieringsrisk
Finanspolicyn konstaterar att kommunens goda kreditstatus 
medger flexibilitet i skuldsaneringen, vilket kan utnyttjas för 
att säkerställa låga finansieringskostnader. Skulderna bör 
spridas på olika löptider och olika motparter. Kommunen 
ska enligt finanspolicyn inte ta valutarisker varför endast 
lån i svensk valuta är tillåtna. Ränteswappar används ej. För 
upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är endast 
Svenska staten, svenska kommuner och svenska regioner samt 
Institut med erforderliga tillstånd hos Finansinspektionen 
tillåtna. I praktiken används endast den upphandlade 
flödesmedelsbanken samt Kommuninvest för finansiering. 
Övriga banker avböjer i rådande ränteläge att lämna offert.  
   Finanspolicyn stipulerar att kommunen minst ska ha 
tillgångar i likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften 
som motsvarar en betalningsberedskap på 30 betalningsdagar. 
Det definieras för närvarande som att kommunen ska ha en 
kassa på minst 45 Mnkr i likvida medel. Kommunen har idag 
inget upphandlat kreditlöfte hos flödesmedelsbanken. Likvida 
medel uppgift 2019-12-31 till 123 Mnkr varav bolagens del av 
koncernkontot uppgick till 75 Mnkr och kommunens till 48 
Mnkr.

Kredit- och likviditetsrisk
Kommunen får enligt finanspolicyn endast placera likviditet 
i likvida räntebärande fonder och inlåning. Tillåtna 
motparter för placering är hel- eller delägda bolag, Svenska 
staten, svenska kommuner och svenska regioner samt  
institut med erforderliga tillstånd hos Finansinspektionen. 
Kommunen har för närvarande endast likviditet placerad på 
flödesmedelskontona till nollränta.

Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen har ett pensionsåtagande som uppgår till 
418 Mnkr (420 Mnkr)Kommunens åtagande uppgår till 416 
Mnkr (418 Mnkr).  
   Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen, 
vilket innebär att den största delen av skulden tas upp 
som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ur 
risksynpunkt är denna del av skulden lika viktig att beakta 
som den del som ligger som avsättning inom balansräkningen. 
Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt uppgick till 374 Mnkr 
(382 Mnkr). 
   Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 100 Mnkr 
av medlen från försäljningen av Säffle Elverk AB och Säffle 
Energi AB ska användas till att täcka en del av det framtida 
pensionsåtagandet. Det bokförda värdet (marknadsvärdet 
enligt LKBR 7:6) uppgick till 166 Mnkr (150 Mnkr) vid 
årsskiftet. Då hade 11 578 tkr tagits ut från placeringarna 
i december i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
om placeringspolicy och matchning från 2016. Skillnaden 
mellan ansvarsförbindelsens storlek och marknadsvärdet på 
placeringarna (förvaltade pensionsmedel) kallas återlåning. 
För 2019 uppgick det beloppet till 208 Mnkr (231 Mnkr), 
vilket är en minskning med 23 Mnkr eftersom placeringarnas 
marknadsvärde ökat i och med att världens börser ökat under 
året samtidigt som pensionsförpliktelsen långsamt minskar.
   Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal 
redovisning gällande värdering och upplysningar om 
kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om 
förpliktelsen finns i not 21.
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Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Finansiering

Pensionsförpliktelse

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring

Totalt pensionsförsäkringskapital

Total kapital pensionsstiftelse

Återlånade medel

Konsolideringsgrad

Summa förvaltade pensionsmedel

Finansiella placeringar avseende pensions-medel 
(egen förvaltning genom diskretionärt uppdrag hos 
bank/försäkringsbolag)

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt

- varav överskottsmedel

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt

Belopp i Mnkr. Kommunkoncernen Kommunen
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN 
KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Mål och resurser
Säffle kommuns budgetprocess innebär att de övergripande 
förutsättningarna för verksamheten diskuteras på våren 
året före det aktuella verksamhetsåret. I årsredovisnings- 
respektive budgetdialoger mellan nämnderna och 
kommunstyrelsens arbetsutskott diskuteras måluppfyllnad 
och behov av resurser. Här görs preliminära bedömningar 
och avvägningar. Kommunstyrelsen tar fram preliminära 
nettoramar utifrån det ekonomiska utrymmet och den dialog 
som varit.
   Efter nämndbehandling av de preliminära budgetramarna 
tas ett definitivt beslut om kommunens totala budget av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i juni. I nämndernas 
uppdrag ingår att anpassa de egna nämndmålen utifrån de 
fyraåriga fullmäktigemålen och de ekonomiska ramar som 
beslutats i juni för nästkommande år.

Utvärdering och uppföljning
Kommunala redovisningslagen reglerar uppföljning 
och utvärdering av beslutade mål och riktlinjer: När 
årsredovisningen upprättas, ska en utvärdering göras av om 
målen har uppnåtts, och denna utvärdering ska redovisas i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Målen ska också följas upp i samband med tertialrapport och 
delårsrapport i den mån det är möjligt. För att underlätta 
utvärdering och uppföljning av målen har kommunen antagit 
särskilda regler som finns beskrivna i Riktlinjer för mål- och 
resultatstyrning.
Verksamhetens ekonomi följs upp och rapporteras till 
respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar 
nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till 
kommunfullmäktige efter april, augusti (delårsbokslutet) och 
december (årsredovisningen). Verksamhetsmålen följs upp 
samlat i delårsbokslut och årsredovisning.

Årlig tidsplan för arbetet med 
resultatstyrning
Kommunstyrelsen fastställer varje år detaljerad tidsplan för 
kommunens resultat och budgetprocess. 

Uppföljning
Verksamhetens ekonomi följs upp och rapporteras till 
respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar 
nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till 
kommunfullmäktige efter april, augusti (delårsrapporten) och 
december (årsredovisningen).

Mål och uppföljning
Säffle kommuns modell för styrning av verksamheten bygger 
på en övergripande vision för hela Säffle som plats. I den 
modell som kommunfullmäktige i december 2017 beslutade 
om i samband med antagande av Riktlinjer för mål- och 
resultatstyrning bildar fullmäktigemålen länken mellan vision 
och nämndmål med tillhörande mått.
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ÅRSHJUL

Januari

April

Juli

Oktober

BUDGETPROCESS

UPPFÖLJNING 2019

BOKSLUT 2019

Internprisberedning

Rambudget beslut i KS

Rambudget beslut i KF

Nämnder (och 
koncernbolag) 
utarbetar under 
hösten detaljbudget 
genom Hypergene. 
Verksamhetsplaner 
och detaljbudget i 
Hypergene

Nämnder tar beslut 
om nämndeplaner och 
budget kommande år

Månadsuppföljning

Delårsbokslut 
per 31/8

Månadsuppföljning

Tertialuppföljning

Månadsuppföljning

Årsredovisning

Underlag till budget 
och flerårsplan
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SÄFFLE KOMMUNS VISION

Vision 2026  
Säffle leder hållbar utveckling - Vi kan, Vi vill, Vi vågar

EXTERNA FULLMÄKTIGEMÅL
Fullmäktigemålen är fyraåriga, strategiska, mål som ska ha 
dels ett externt perspektiv, dels ett internt perspektiv. De ska 
vara minst fem och maximalt åtta till antalet.

Externt perspektiv
Säffle kommun ska ha fullmäktigemål med ett externt 
perspektiv som tar sikte på att förbättra och utveckla 
kommunen som en ort att bo och leva i för kommunens olika 
intressenter. Med intressenter avses t.ex. invånare, brukare, 
besökare, elever, företag och organisationer.

Externa fullmäktigemål för 2019:
 1. Säffle kommun är en plats för alla
 2. I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det  
  livslånga lärandet
 3. I Säffle kommun kan alla försörja sig
 4. Säffle kommun möjliggör det goda livet

Internt perspektiv
Kommunen ska också ha mål med internt per¬spektiv 
som riktar sig till kommunen som organi¬sation - vad ska 
organisationen kännetecknas av?
Interna fullmäktigemål för 2019:
 5. Säffle kommun har god kvalitet med fokus på  
 hållbar utveckling
 6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk  
 hållbarhet
 7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål och mått
Nämndmålen utarbetas utifrån kommunfullmäktiges 
beslutade fullmäktigemål. Nämndmålen ska vara ett- eller 
fleråriga med delmål per år. Dessa mål beslutas av respektive 
nämnd senast i december varje år. Nämndmålen ska ta fasta 
på de intentioner och förväntningar på verksamheten som 
beskrivs i fullmäktigemålen- hur kan nämnden bidra till att 
fullmäktigemålen uppfylls? Det är utifrån fullmäktigemålen 
som nämndmålen utarbetas. Varje nämndmål ska ha ett mått 
eller flera mått som tydliggör när målet är nått. För att få en 
jämförelse med andra kommuner ska måtten företrädesvis 
hämtas från mätningar och undersökningar som genomförs 
i hela riket, t ex KKiK, Medborgaundersökningen eller andra 
liknande mätningar.
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UTFALL TREND%MÅL

Utfall måluppfyllelse helår för koncernen 2019 
(88 nämnd- och bolagsmål)

Fullmäktigemål 1
Säffle kommun är en plats för alla Delvis uppfyllt 55% 55%

(6/11)* (6/11)*

Fullmäktigemål 2
I Säffle kommun finns goda 
förutsättningar för det livslånga ärendet (10/10)* (9/10)*

100% 90%Helt uppfyllt

Fullmäktigemål 7
Säffle kommun är en attraktiv 
arbetsgivare (6/9)* (7/9)*

67% 78%Delvis uppfyllt

Regler för utvärdering och uppföljning av 
fullmäktigemålen from 2019 
Fullmäktiges mål utvärderas varje år med stöd av nämndmålen 
som anknyter till respektive fullmäktigemål enligt följande 
regler: Fullmäktiges mål utvärderas varje år med stöd av 
nämndmålen som anknyter till respektive fullmäktigemål 
enligt följande regler:

Uppföljning av fullmäktigemål och 
nämndmål 
Säffle har, som många andra kommuner, utmaningar när det 
gäller bland annat befolkningsförändringar, arbetstillfällen, 
utbildningsresultat och möjlighet att erbjuda kommunal 
service.
   Kommunernas kvalitet i korthet från årsredovisningen 2018 
visar ett utgångsläge för 2019 med flera förbättringsområden. 
Skolresultaten låg år 2018 i enligt flera mått bland de 25 
procenten kommuner med lägst resultat. Arbetslösheten är vid 
augusti månads slut med 10,9 procent högst i länet.
   Kommunens styrmodell med vision och fullmäktigemål 
tar fasta på behovet av förbättring och vill visa vägen 
framåt. Fullmäktigemålen är skrivna i ett önskat läge. I 
årsredovisningen visar uppföljningen av målen ett utfall vid 
årsskiftet. Nämndmålen beskriver i många fall processer 
som är delmål för att nå fullmäktigemålen. Uppföljningen 
av fullmäktigemålen kan därmed visa på ”grönt” för att 
processerna pågår och delmålen nås, även om det önskade 
läget inte är nått på flera år.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
EKONOMISK STÄLLNING

 • Minst 75 % av nämndmålen är uppfyllda = KF-målet  
 är uppfyllt (GRÖNT)
 • Mellan 25 % och 74 % av nämndmålen är uppfyllda   
 =  KF-målet är delvis uppfyllt (GULT)
 • Mellan 0 och 24 % av nämndmål är uppfyllda = KF-  
 målet är inte uppfyllt (RÖTT)

% * = Antal nämndmål som bedöms helt uppfyllda vid årets slut 
delat med antalet nämndmål som berör varje fullmäktigemål
Trend * = Antal nämndmål som har en positiv trend i att målen 
är helt uppfyllda vid årets slut.
Tabellen nedan påvisar att fullmäktigemålen helt eller 
delvis bedöms vara uppfyllda. För mål 3 som behandlar 
arbetsmarknad/försörjning är det tydligt att värderingen av 
nämndmålen behandlar delmål och processer och att vägen 
till ett riks- eller länsgenomsnitt är mycket utmanande när det 
gäller arbetslöshet.
   Till bedömningen har även en trenduppskattning gjorts i syfte 
att se om det är en förbättring över tid eller inte. Sammantaget 
är bedömningen att måluppfyllelsen är god vid årets slut utifrån 
de nämnd- och bolagsmål som är beslutade att gälla för 2019.
Det finns fortsatt en stor utmaning för att utveckla en god 
måluppfyllelse över tid. Planerade insatser och aktiviteter tar 
i vissa delar tid att få effekt på fullt ut. Dessutom finns det 
utvecklingsbehov vad gäller mål- och måttformulering och hur 
och med vilka metoder måluppfyllelsen ska mätas. 
   Med utmanande fleråriga fullmäktigemål beslutade av 
kommunfullmäktige och med nämndmål för verksamheten som 
utgör bedömningsgrund kan inte måluppfyllelsen vara på topp 
inom samtliga områden över tid. I så fall skulle inte målen vara 
utmanande och därmed sakna funktion.5 Fullmäktigemål 6

Säffle kommun har en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet

55% 58%Delvis uppfyllt
(6/12)* (7/12)*

Fullmäktigemål 5
Säffle kommun har god kvalitet med 
fokus på hållbar utveckling

77% 70%Helt uppfyllt
(10/13)* (9/13)*

Fullmäktigemål 3
I Säffle kommun kan alla försörja sig 82% 82%Helt uppfyllt

(14/17)* (14/17)*

(10/16)*

Fullmäktigemål 4
Säffle kommun möjliggör det goda livet 69% 63%Delvis uppfyllt

(11/16)*
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Vision 2026  
Säffle leder hållbar utveckling - Vi kan, Vi vill, Vi vågar

Externa fullmäktigemål

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla
Säffle kommun har ett förhållningssätt där alla människor 
är lika mycket värda och vi ska hitta en god balans mellan 
kommunens service och de individuella behoven oavsett vem 
du är eller var du bor i kommunen.
   Det handlar om varje människas valfrihet och rätt att få leva 
sitt liv som de själva önskar och delta i samhället på lika villkor. 
Genom möjligheter till inflytande tar Säffle kommun åsikter på 
allvar och tillåter en öppen process inför beslut och aktiviteter.

Status

Säffle är en plats för alla

Måluppfyllelse 2019
Målet är delvis uppfyllt då 55 % av nämnd- och bolagsmålen 
som utgör mått för fullmäktigemålen är helt uppfyllda. 
Nämnder och bolag bedömer trenden för fortsatt ökad 
måluppfyllelse som försiktigt positiv.

I arbetet med att Säffle kommun ska upplevas som en 
plats för alla har nämnder och bolag 2019 haft som 
målsättning att:
 • Utveckla den lokala demokratin genom ett öppet  
 förhållningssätt
 • Synpunkter, klagomål och avvikelser behandlas på  
 ett bra sätt och leder till förbättringar
 • Stärka kommunens varumärke
 • Tryggheten inom alla skolverksamheter ska öka
 • Ge alla goda förutsättning att bedriva en allsidig  
 och rörelsefrämjande verksamhet
 • Genom ökad digitalisering och möjlighet att  
	 ansluta		 sig	till	Säffle	Fibernät	medverka	till	en		
 enklare vardag för kommuninvånarna
 • Medverka till god bebyggelseutveckling
	 •	Se	alla	invånare	som	en	möjlighet	för	Säffle	att	bli		
 en socialt hållbar och framgångsrik kommun

Aktiviteter/Effekter
Medborgarundersökningen hösten 2019 resulterade i att 
det upplevda inflytandet i kommunen sjönk jämfört med 
mätningen 2018.
   Aktiv kommunikation, invånardialog och ökad närvaro på 
sociala medier, i första hand på plattformarna Facebook och 
Instagram. Kommunen har under 2019 ökat antalet följare 
och läsare med över 50 procent. Som en följd av detta har 
kommunen mottagit pris för regionens bästa kommunikation i 
sociala medier.
   Säffle kommun vann marknadsföringspriset Guldvargen för 
andra året i rad för arbetet med extern kommunikation.

   En ny webbplats för Säffle kommun utvecklades i syfte att 
skapa en bättre informationsbank för kommuninvånarna, 
öka nyttjandet av digitala tjänster för att förenkla och erbjuda 
service för kommuninvånarna, och förmedla ett attraktivt 
skyltfönster för Säffle kommun som organisation och som 
plats att bo och verka på. Sedan lanseringen av webbplatsen 
har antalet läsare som tar del av kommunens information ökat 
med 75 procent.
   Säffle kommun har producerat ett 25-tal 
marknadsföringsfilmer under 2019 som publicerats i sociala 
medier och på kommunens webbplats i syfte att stärka 
kommunens varumärke och informera om kommunens 
verksamheter. Filmerna har visats närmare en miljon gånger.
   Trygghetsarbetet pågår ständigt inom skolverksamheten 
bland annat genom att kartläggning av den sociala lärmiljön 
genomförts. Resultatet efter 2019 års undersökning 
visar att finns skillnader på enhetsnivå när det gäller den 
upplevda tryggheten. Rutiner och struktur för personal samt 
förtroendefulla relationer mellan personal och elever är 
framgångsfaktorer och skapar trygghet.
   Att öka tillgängligheten för alla målgrupper, till 
frilufts- och idrottsanläggningar är ett viktigt arbete. 
Underhållsplaner samt tillgänglighetsinventering av fritids- 
och friluftsanläggningar samt lekplatser pågår och kommer 
att ligga till grund för kommande års planering. Arbetet sker 
utifrån perspektiven tillgänglighet, trygghet och jämställdhet.

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020
Under 2020 kommer koncernen ha fokus på ökat inflytande, 
tillgänglighet och valfrihet genom att:
 • Analysera medborgarundersökningens resultat  
	 avseende	inflytande	och	vidta	åtgärder	för		 	
 att öka den upplevda påverkansgraden och   
 förtroendet för koncernen. 
 • Samarbetet och samtalet utvecklas vidare med  
 enskilda, föreningar och företag i syfte att ge  
	 invånarna	möjligheter	till	ökad	insyn	och	inflytande		
 avseende koncernens service, beslut och verksamhet.
	 •	Utvecklingen	av	fibernät	fortsätter	där	alla	hushåll		
	 och	företag	i	Säffle	kommun	erbjuds	möjlighet	att		
	 ansluta	sig	till	Säffle	Fibernät.
 • Stora satsningar genomförs inom   
 fritidsverksamheten där både simhall och bollhall är  
 nyproducerade i syfte att ge en kvalitativ service och  
 tillgodose olika intressenters behov.
 • Digitaliseringen utvecklas vidare vilket ska  
 medverka till en enklare vardag för   
 kommuninvånarna
	 •	Fortsatt	aktiv	kommunikation	på	sociala	medier		
 och vidareutveckling av kommunens webbplats
 • Arbeta med kommunens översiktsplan avseende  
 landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och  
	 revidering	av	Säffle	stads	Gestaltningsprogram.
 • Ständigt ha ett hållbarhetsperspektiv i våra  
 miljöutmaning
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I arbetet med att skapa goda förutsättningar för det 
livslånga lärandet har nämnder och bolag 2019 haft 
som målsättning att:
 • Medverka till en god skolmiljö där trygghet och  
 studiero prioriteras
 • Erbjuda och möjliggöra olika lärmiljöer via digital  
 teknik
 • Medverka till såväl det formella som informella  
 lärandet för alla
 • Medverka till rätta vägval och utbildning genom  
 förvaltningsövergripande samverkan och samarbete
 • I samverkan med olika samarbetspartners stödja  
 människor i deras behov

Aktiviteter/Effekter
Inom skolan har rutiner för synpunkter och 
klagomålshantering genom en e-tjänst utvecklats och håller på 
att implementeras.
   Förslag till rutiner för kunskapsprogression i förskoleklass till 
årskurs 3 med en koppling till Läsa- skriva- räknagarantin har 
arbetats fram. Målsättningen är att även förskolans arbete ska 
ingå in rutinen för att förstärka arbetet med tidiga insatser.
   Alla skolor arbetar enligt rutin för extra anpassningar och 
särskilt stöd. Alla skolor arbetar med ledning och stimulans, 
vilket innebär att det som tidigare har benämnts som extra 
anpassningar på individnivå nu genomförs på gruppnivå.
   Inom samarbetsprojektet ”Säffles samverkan i praktiken” 
(Näringslivsenheten, Arbetsmarknadsenheten och Lärcenter) 
har studerande gått ut i jobb. Ett antal studerar vidare inom 
industriområdet. Ny utbildningsomgång har planerats. 
Workshops och möten med företag verksamma i Säffle har 
genomförts kring framtida kompetens-, rekryterings- och 
utbildningsbehov.
   Bokbussens besök på landsbygdsskolor och på kommunens 
samtliga förskolor ger likvärdig tillgång till litteratur och 
upplevelser för kommunens barn.

Status

I Säffle kommun finns goda 
förutsättningar för det livslånga lärandet

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda 
förutsättningar för det livslånga lärandet
Med goda uppväxtvillkor, bra lärmiljöer, och hjälp till rätta 
vägval för alla prioriterar Säffle kommun kunskaper och 
färdigheter, utbildning av hög kvalitet, för barn, unga och vuxna 
som behöver utbilda sig.

Måluppfyllelse 2019-12-31
Målet är helt uppfyllt då 100 % av nämnd- och bolagsmålen som 
utgör mått för fullmäktigemålen är helt uppfyllda. Nämnder och 
bolag bedömer trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse som 
mycket positiv.

Intresseverksamheten på Ungdomens Hus, det vill säga 
studiecirklar i olika ämnen, ökar kontinuerligt och det 
coachande förhållningssättet har stor betydelse för social 
inkludering.
   Miljötillsyn har gjorts på kommunens grundskolor under 
året och den har resulterat i att detta kommer följas upp under 
2020.
   Under året har fortsatt dialog och drift av befintliga 
anslutningar i kommunens lärmiljöer skett. Kontinuerligt 
samarbete pågår med IT-enheten för att utveckla och koppla 
upp de lokaler/lärmiljöer som kommunen driver.

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020
Under 2020 kommer kommunen i sitt arbete med att bland 
annat medverka till bra lärmiljöer, utbildning av hög kvalitet 
och hjälp till rätta vägval att:
 • Prioritera hög lärarbehörighet
	 •	Fortsätta	utvecklingen	av	en	likvärdig	och	god		
 lärmiljö och verksamhet som skapar förutsättningar  
 att ge barn, unga och vuxna kunskaper, trygghet och  
 studiero i syfte att ytterligare öka resultaten i skolan
 • Möjliggöra och erbjuda digital teknik, tjänster  
 och media, föreläsningar och studiecirklar, bokbuss  
 samt läsfrämjande insatser
 • Erbjuda praktikplatser och ungdomsanställningar  
 inom hela kommunen
 • Genom samverkan och samarbete mellan olika  
 parter medverka till rätta vägval och utbildning för  
 den enskilde individen

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig
Som aktiv samhällsutvecklare medverkar Säffle kommun till 
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.

Status

Säffle kommun kan alla försörja sig

Måluppfyllelse 2019
Målet är uppfyllt då 82 % av nämnd- och bolagsmålen som 
utgör mått för fullmäktigemålen är helt uppfyllda. Nämnder 
och bolag bedömer trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse 
som mycket positiv.
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I arbetet med att medverka till att alla kan försörja sig 
har nämnder och bolag 2019 haft som målsättning att:
 • Måluppfyllelsen inom all skolverksamhet ska öka
 • Genom olika kommunala insatser öka   
	 förutsättningarna	för	invånarna	i	Säffle	kommun	att			
 tablera sig på arbetsmarknaden
 • Aktivt jobba med företagsetableringar
 • Genom samverkan med olika aktörer ge unga  
 ökade möjligheter att påverka sin egen livssituation  
 och sin  framtid
 • Erbjuda olika typer praktikplatser med mera
 • Andelen heltidsarbetande ska öka inom äldre och  
 funktionshinderomsorgen
 • Medverka till lösningar på näringslivets behov av  
 verksamhetslokaler
	 •	Erbjuda	bostäder/lokaler	i	flera	delar	av	vår		
 kommun och för olika behov och livssituationer

Aktiviteter/Effekter
Ökad måluppfyllelse inom grundskolan, särskilt på 
Tegnérskolans årskurs 9, där flera av resultaten ligger bland de 
25 % bästa i landet.
   Koncernen har i samarbete med Arbetsmarknadsenheten 
(AME) tagit emot praktikanter och andra anställningsstöd i 
syfte att bidra till att stegförflytta människor i riktning mot 
den öppna arbetsmarknaden. Då arbetsförmedlingen är stadd 
i en förändring råder det oklarheter kring vidare hantering och 
utveckling inom området.
   Genom olika nätverk och dagliga och nära kontakter med 
unga i utanförskap har Ungdomens hus medverkat på ett 
positivt sätt till att coacha unga i deras livssituation och 
framtid.
   Projektet heltidsanställda inom socialtjänsten har medverkat 
till en ökning av heltidsanställningarna inom vård och omsorg 
från 50.12% till 68,34%. Det påverkar kontinuiteten positivt 
då det innebär färre antal medarbetare över tid hos enskild 
brukare.
   Miljö- och byggnadsnämnden har påbörjat ett antal 
detaljplaneuppdrag i syfte att medverka till framtida 
företagsetableringar inom kommunen.
   Kommunens fastighetsbolag har aktivt och i nära samarbete 
med Näringslivsenheten (NLE) medverkat till lösningar på 
näringslivets utvecklingsbehov gällande verksamhetslokaler, 
vilket innebär att antalet arbetstillfällen förhoppningsvis 
kommer öka.

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020
Under 2020 kommer koncernen i sitt arbete med att medverka 
till att alla kan försörja sig aktivt jobba med att:
 • Genom tydliga och riktade insatser stärka   
 den enskilde individen att utifrån sin egen förmåga  
 i  framtiden kunna klara sig på egen hand   
 och påverka sitt eget liv. Tyvärr är    

 det ibland svårt att matcha det arbetsgivarna söker  
	 då	rätt	kompetenser	inte	finns	i	kommunen.	En	t	
 tydlig åtgärd som koncernen jobbar vidare med är  
 att  öka antalet heltidsanställda inom äldre- och  
 funktionshinderomsorgen.
 • Ständigt omvärldsspana och hitta möjliga   
 samarbetspartners både lokalt, regionalt och  
 nationellt som gynnar kommunens näringsliv med  
 mera.
	 •	Jobba	för	fler	företagsetableringar	som	ökar		
	 förutsättningarna	för	invånarna	i	Säffle	kommun	att		
 etablera sig på arbetsmarknaden
 • Öka måluppfyllelsen inom alla utbildningsområden  
 i syfte att skapa formell kompetens då det är en hård  
 konkurrens på arbetsmarknaden.
 • Medverka till optimala lösningar på näringslivets  
 behov av verksamhetslokaler

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda 
livet
Säffle kommun möter människor och deras behov där de 
befinner sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet.
   Säffle kommun skapar i samverkan med andra aktörer 
ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och 
attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda 
fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och närhet till god vård 
och omsorg.

Status

Säffle kommun möjliggör det goda livet

I arbetet med att möjliggöra det goda livet har 
nämnder och bolag bland annat haft som målsättning 
att:
 • Skapa en god kommunal service till våra invånare   
 och besökare
	 •	Säffle	som	kommun	ska	upplevas	som	trygg	att	bo		 	
 och verka i
 • Väcka intresse för ett rikt och varierat kulturliv för   
 alla invånare och besökare
	 •	Bidra	till	utveckling	av	offentliga	miljöer
 • Öka livskvaliteten genom att medverka till ett rikt   
 och mångfacetterat kulturutbud i hela kommunen
 •Samordna individuella insatser i syfte att ge bra   
 vård och stöd till de enskilde
 • Kommunernas parker, grönområden, skogar samt   
 områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva   
 att vistas i för alla
 • Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska   
 upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla
	 •	Förbättra/utveckla	gång-	och	cykelvägnätet	för	att			
 uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändning
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Aktiviteter/Effekter
Räddningstjänstens tillsyn har genomförts enligt plan. Antalet 
genomförda tillsyner ligger i linje med 2018.
   Räddningstjänsten har genomfört utåtriktad verksamhet 
och har varit synliga vid olika evenemang, bland annat 
krisberedskapsveckan. Sociala medier används för 
kommunikation med kommuninvånare. I samband 
med bränder har räddningstjänsten bedrivit ett aktivt 
kommunikationsarbete gentemot media.
   Digitaliseringsgruppen har i syfte att öka och utveckla 
kommunens service jobbat kommunövergripande utifrån 
fem prioriterade strategiområden; Digital delaktighet - 
Tillgänglighet - Effektiv organisation - Kompetensutveckling 
- Informationssäkerhet. Ett exempel är utvecklandet av ett
öppet internet på centrala platser i centrum har genomförts vid
Kanaltorget.
   Turisminformationen har utvecklats, evenemangsbladet 
finns numera på webbplatsen och i sociala meder. Ökad 
kommunikation om besöksmål, både företag och platser, samt 
större arrangemang.
   Barn och unga har getts möjligheter till aktiviteter och 
upplevelser under hela året, även under sommarmånaderna. 
Ett exempel är att Säffle kommun för andra året i rad var värd 
för UKM regionfestival, vilket är en inspirationskälla för olika 
kulturyttringar.
   Koncernen har genom egna kulturella arrangemang och 
genom att samverka kring publika evenemang och aktiviteter i 
det offentliga rummet bidragit med att skapa en god känsla och 
en stolthet i kommunen.
   Kulturskolans verksamhet, tillsammans med övriga 
verksamheter, har bidragit till eget kulturellt skapande, 
förankring och ett ökat intresse. Biblioteket och Ungdomens 
Hus med sin kravlösa verksamhet och generösa öppettider har 
fyllt viktiga funktioner inom området ökad livskvalitet.
   Teknik- och fritidsnämnden har genomfört 
tillgänglighetsåtgärder i enlighet med prioriteringslista 
från rådet för funktionshinder. Det har utförts 
tillgänglighetsanpassningar i samband med 
trafiksäkerhetsåtgärderna vid Vintergatan, Forskningsvägen 
och Östra Storgatan/Perssons gränd. Motionsspåren vid 
Tegnerområdet har tillgänglighetsanpassats och trygghetsröjts 
till ett mycket bra skick som bidragit till en förbättrad 
helhetsbild i förhållande till den nya simhallen.
   Under året har omfattande renoveringar gjorts i 12 lägenheter 
på Gläntstigen, vilket innebär höga energibesparingar. Ett 

• Ha	en	effektiv	miljö-	och	hälsoskyddstillsyn
• Utveckla	Säffle	Hälsocenter	till	det	självklara	valet
vid nyetableringar inom hälsa och sjukvård
• Lägenhetsbeståndet anpassas utifrån det behov och
den	efterfrågan	som	finns
• Skapa	möjligheter	genom	fibernätet	att	leva	och
arbeta	på	den	plats	man	befinner	sig

av delmålen med de gjorda och planerade åtgärderna är 
att attrahera nya hyresgäster men även att minska bolagets 
omflyttning. Samtliga lägenheter i nyproduktionen i 
kvarteret Bryggaren är uthyrda, vilket kan medverka till ett 
generationsskifte i de hus som kommer ut på marknaden.

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Under 2020 kommer koncernen i sitt arbete med att 
möjliggöra det goda livet jobba aktivt med att:

• I kontakten med våra medborgare och besökare
alltid ha ett professionellt och sakligt bemötande med
fokus på att ge en god service och rätt information.
• Öka känslan av trygghet genom att i samverkan
utveckla	offentliga	miljöer	såsom	parker,
grönområden, skogar samt områden för friluftsliv så
att de ska upplevas som attraktiva att vistas
i för alla. Gator, gång- och cykelbanor utvecklas så
att de upplevs trygga och uppmuntrar till
ökad rörelse och framkomlighet.
• Skapa förutsättningar för ökad livskvalitet genom
att medverka till bra boendemiljöer och
ytterligare		utvecklat	fibernät.
• Utveckla ett rikt och mångfacetterat kulturutbud i
hela kommunen.

INTERNA FULLMÄKTIGEMÅL
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet 
med fokus på hållbar utveckling
Vi har fokus på uppdrag och resultat.
   Genom effektiva arbetsmetoder skapas värde för invånare, 
brukare och andra intressenter. Inre processer identifieras 
och utvecklas löpande i samverkan med elever, kunder, 
brukare och samverkanspartners.
   I alla frågor och inför alla politiska beslut ska Säffle 
kommun ta ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. 
Vår uppföljning säkerställer att vi använder våra resurser på 
bästa sätt.

Status

Säffle kommun har god kvalitet med 
fokus på hållbar utveckling

Måluppfyllelse 2019-12-31
Målet är helt uppfyllt då 77 % av nämnd- och bolagsmålen som 
utgör mått för fullmäktigemålen är helt uppfyllda. Nämnder 
och bolag bedömer trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse 
som försiktigt positiv.
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I arbetet med att utveckla en god kvalitet med fokus 
på hållbar utveckling har nämnder och bolag 2019 haft 
som målsättning att:
 • Utveckla en rättssäker förvaltning med god service   
 och myndighetsutövning
	 •	Utveckla	effektiva	och	hållbara	arbetssätt	och		 	
 rutiner
	 •	Bibehålla/öka	nöjdhet	med	Säffles	vatten-/		 	
 avloppsverksamhet och renhållning och sophämtning
 • Alltid verka för hållbart byggande och förvaltning

Aktiviteter/Effekter
Koncernen arbetar med systematisk mål- och resultatstyrning. 
Genom ett effektivt och transparent arbetssätt medverkar alla 
till god måluppfyllelse och ett gott arbetsklimat.
   Inom socialtjänstens myndighetsutövning har andelen barn 
som tar del av förebyggande insatser minskat till förmån för 
familjebehandling via biståndsbedömning.
   Under året har koncernen systematiskt kartlagt 
lokalförsörjnings-, verksamhetsstyrnings- och 
löneöversynprocesserna i syfte att skapa ökad kvalitet i det 
interna arbetet.
   Projekt Handla rätt har genomförts där avtalsmallar 
utarbetats, utbildning genomförts och förstudie kring 
inköpsportal genomförts i syfte att i framtiden ha en hållbar 
upphandling där tjänster och produkter i kommunens 
verksamhet produceras under hållbara och ansvarsfulla 
förhållanden.
   Förberedelser inför ett nytt ärende- och 
dokumenthanteringssystem, nya rutiner och utbildning av 
nämndsekreterare, handläggare och förtroendevalda har 
genomförts vilket kommer medverka till ökad kvalitét i 
verksamheten.
   Vattenverket har producerat och distribuerat ett dricksvatten 
utan anmärkning enligt livsmedelsverkets krav. Avloppsvattnet 
har renats till den nivå som uppfyller krav enligt erhållna 
tillstånd. Säffles vatten-, avloppsverksamhet, renhållning och 
sophämtning har en hög nöjdhet i mätningar.
   Enkätundersökningar för bygglovhandläggning och 
miljötillsyn visar att drygt 90 procent av kunderna är mycket 
nöjda med handläggning och service. Handläggningstiderna för 
bygglovsprövning är korta, för närvarande tre till fem veckor.
   I den dagliga förvaltningen av fastigheter är energi- och 
miljöfrågor en naturlig del. Vid om- och nybyggnationer 
beaktas energi- och miljöperspektiv såsom materialval, 
energibesparingar. Vidare har en konvertering från högspänning 
till lågspänning inletts för att öka driftssäkerheten samt att höja 
säkerhetsnivån på den elektriska anläggningen. Det pågår ett 
utbyte av samtliga högspänningsanläggningar i de fastigheter 
som Säfflebostäder AB och de andra bolagen äger och förvaltar.

   Nyproduktionen i kvarteret Bryggaren har präglats av ett 
energieffektivt tankesätt i samtliga processer under projektets 
gång. Personlig mätning i lägenheten är möjlig i syfte att minska 
hyresgästens förbrukning.
   Säkom AB har under året ingått i samförläggning med andra 
nätägare för att göra så lite åverkan som möjligt på natur och 
miljö vid schaktning. Material har valts med hänsyn till lång 
hållbarhet.

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Under 2020 kommer koncernen i sin utveckling av god kvalitet 
med fokus på hållbar utveckling aktivt jobba med att:
	 •	I	samverkan	utveckla	en	rättssäker	och	effektiv		 	
 förvaltning med bra arbetsmetoder    
 och uppföljningsrutiner som skapar välunderbyggda  
 beslutsunderlag och ger en god service.
	 •	Bibehålla/öka	nöjdhet	avseende	Säffles	vatten-	och		 	
 avloppsverksamhet, nöjdhet med renhållning och   
 sophämtning samt att lokalvården     
	 ska	bedrivas	miljövänligt,	effektivt	och	kundvänligt
 • Verka för hållbart byggande och förvaltning av   
 koncernens fastigheter där stort fokus ligger   
 på miljömässiga och klimatsmarta lösningar

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig 
ekonomisk ekonomisk hållbarhet
Säffle kommun ska med god kvalitet hushålla med resurser 
så att dagens och framtida generationer får sina behov 
tillgodosedda. Lagstiftningen talar om god ekonomisk 
hushållning ur två perspektiv:
	 1.	I	det	finansiella	perspektivet	säkerställs	att		 	
 räkenskaperna lämnar ett överskott som gör det   
 möjligt att även i framtiden producera service på   
	 nuvarande	nivå.	Kommunen	fastställer	finansiella		 	
 mål.
 2. I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs krav   
 på att pengarna används till rätt saker och    
	 att	de	utnyttjas	på	ett	effektivt	sätt.

Status

Säffle kommun har en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse 2019-12-31
Målet är delvis uppfyllt då 50 % av nämnd- och bolagsmålen 
som utgör mått för fullmäktigemålen är helt uppfyllda. 
Nämnder och bolag bedömer trenden för fortsatt ökad 
måluppfyllelse som försiktigt positiv. 
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I arbetet med att skapa en långsiktig ekonomisk 
hållbarhet har nämnder och bolag 2019 haft som 
målsättning att:
	 •	Utveckla	en	kostnadseffektiv	organisation
 • Skapa förutsättningar för en god ekonomisk   
 hushållning
 • Ha en god ekonomisk hushållning utifrån givna   
 budgetförutsättningar
 • Uppnå och bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet  
 till Svenskt vattens börvärde
 • Hushålla långsiktigt och ekonomiskt med tillgångar  
	 genom	en	effektiv	och	rationell	drift	av	bolagets		 	
 fastigheter/verksamheter

Aktiviteter/Effekter
Årets resultat visar ett mycket tufft ekonomiskt läge för hela 
koncernen. Med stora investeringar, och därmed ökade 
lånebehov som är gjorda och som är planerade, minskar 
soliditeten under några år framöver. Ambitionen är dock att den 
ska återställas till 50 procent över tid.
   Kommundirektörens ledningsgrupp har under året involverats 
mer påtagligt i budgetprocessen genom avstämningar angående 
tidplaner och investeringsplanering. Kartläggningen av 
verksamhetsstyrnings- och lokalförsörjningsprocessen har 
medverkat till en positiv utveckling av arbetet.
   Flera verksamheter har under året genomfört organisatoriska 
förändringar vilket medfört uppsägningar av personal för att 
kostnadseffektivisera verksamheterna.
   Inom Teknik- och fritidsnämnden har den förstärkta för 
investeringsbudgeten i ledningsombyggnad från 4 till 5 
miljoner använts för att nå en ökad utbytestakt, färre antal 
driftstörningar, och ökad kundnöjdhet. Sammanfattningsvis 
innebär för året att en utbytestakt på 180 år för 
renvattenledningar och 147 år för spillvattenledningar uppnås.  
Förnyelsetakten kan konstateras fortsatt gradvis öka, även om 
variationerna mellan åren varierar stort.
   Inom barn- och utbildningsförvaltningen har 
ekonomistyrningen utvecklats genom att alla enheter har 
månadsuppföljning tillsammans med förvaltningsekonom och 
intendent. Uppföljningarna dokumenteras och rapporteras 
uppåt i organisationen.
   Förvaltning och drift av koncernens fastigheter har under 
året haft stort fokus på energioptimeringar i syfte att skapa en 
långsiktigt god ekonomisk hållbarhet

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
För att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet arbetar 
koncernen 2020 aktivt med att:
 • Utveckla prognossäkerheten inom hela koncernen   
 i syfte att kvalitetssäkra de underlag som går vidare   
 till politiska beslut

	 •	Fortsätta	kostnadseffektivisera	och	optimera		 	
 organisationen för att därigenom möjliggöra   
 ett bra resultat  vid 2020
 • Driften av koncernens fastigheter ses över i syfte att  
	 ytterligare	effektivisera	en	rationell	drift
 • Utreda vilka fastigheter som bör avyttras i syfte att  
 minska kostnader såsom fastighetsunderhåll med   
 mera

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv 
arbetsgivare 
I Säffle kommun jobbar vi aktivt med det goda ledar- och 
medarbetarskapet och skapar därigenom förutsättningar för 
att alla våra medarbetare ska trivas, får utvecklas och arbetar 
tillsammans för en god arbetsmiljö.

Status

Säffle kommun är en attraktiv 
arbetsgivare

Måluppfyllelse 2019-12-31
Målet är delvis uppfyllt då 67 % av nämnd- och bolagsmålen 
som utgör mått för fullmäktigemålen är helt uppfyllda. 
Nämnder och bolag bedömer trenden för fortsatt ökad 
måluppfyllelse som mycket positiv.

I arbetet med att Säffle kommun ska upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare har nämnder och bolag 2019 haft 
som målsättning att:
	 •	Rätt	kompetenser	finns	inom	verksamheten		 	
 (pedagogisk behörighet med mera)
 • All personal ska trivas med sitt arbete
	 •	Att	det	finns	förutsättningar	för	ett	gott	ledar-		 	
 och medarbetarskap vilket medför att medarbetarna  
 trivs, utvecklas och gör ett bra arbete
 • Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska   
 öka
 • Minska sjukfrånvaron genom förebyggande   
 insatser, exempelvis friskvårdssatsningar

Aktiviteter/Effekter
Kommunstyrelsen har arbetat metodiskt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vilket ses som en anledning till att 
sjukskrivningstalen inom förvaltningen sjunkit under året.
Inom barn- och utbildningsnämnden är andelen behöriga 
pedagoger i verksamheterna hög i förhållande till rikssnittet. 
Kommunens satsning på lärarlöner har gett resultat. En god 
samverkan med fackliga parter finns och rekryteringsstrategi 
och andra åtgärder har diskuterats för att fortsatt vara en god 
arbetsgivare.
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   Inom kulturnämnden har personalen under året 
getts möjlighet till kompetensutveckling, bland annat 
genom bibliotekspersonalens deltagande på Bok- och 
biblioteksmässan och personalen på Ungdomens 
Hus deltagande på Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) nationella konferens.
   Teknik- och fritidsnämnden har sedan snart tre år tillbaka 
ett gemensamt fokusområde i arbetsmiljö, både den fysiska 
och psykosociala. Sedan förra undersökningen i NMI - 
nöjdmedarbetarindex har ett arbete med samverkansavtalet, 
ledarskapet och medarbetarskapet pågått i kommunen och 
i förvaltningen. Resultatet för förvaltningen har förbättrats 
avsevärt jämfört med 2016.
   Inom miljö- och byggnämnden genomförs arbetsplatsträffar 
på förvaltningen kontinuerligt, där bland annat 
arbetsmiljöfrågor följs upp. Förvaltningen har genomfört de 
två planerade gemensamma friskvårdsaktiviteterna för 2019.
   Inom Säfflebostäder AB och Säkom AB erbjuds personalen 
friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år. Vidare har en gemensam 
hälsodag genomförts för samtlig personal. Frisknärvaron har 
varit mycket hög under året.
   Nämnder och bolag har prioriterat gemensamma möten och 
föreläsningar kring aktuella ämnen. Arbetsmiljöutbildning och 
HLR- och brandskyddsutbildningar har genomförts i syfte att 
förebygga ohälsa med mera.

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Under hösten 2018 genomfördes medarbetarundersökningen 
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). Den ligger till 
grund för de insatser som genomfördes på arbetsplatserna 
under 2019 i syfte att Säffle kommun ska bli en ännu bättre 
arbetsgivare. Ny mätning genomför hösten 2020.
Som en effekt av ovan jobbar koncernen aktivt mellan 
mätningarna med att skapa förutsättningar för ett gott ledar- 
och medarbetarskap med fokus på ledning, styrning och 
motivation genom att:
	 •	Fortsätta	utveckla	en	god	arbetsmiljö	där	alla	trivs,						
 utvecklas och gör ett bra arbete
 • Arbeta för att minska sjukfrånvaron genom olika  
 riktade insatser
 • Se över antalet anställda per chef inom koncernen 
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Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), SKR 2019
Sveriges kommuner och Regioner konstaterar att en av 
de största utmaningarna är att utveckla dialogen med 
medborgarna om kommunens kvalitet i servicen. Arbetet med 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) har kommit till utifrån 
behovet av att ge de förtroendevalda en god och tydligare bild 
av kommunens kvalitet, samt få möjligheter att jämföra sig 
och föra dialog med andra kommuner och därigenom skapa 
underlag för fortsatt utveckling. Måtten har tagits fram genom 
ett samarbete mellan SKR och Sveriges kommuner.
   I arbetet med att ta fram en ny modell för 
verksamhetsstyrning för Säffle kommun har måtten i Kvalitet i 
Korthet varit centrala.
   Varje förvaltning och nämnd ska förhålla sig till dem i sin 
uppföljning av verksamheten.

Finansiella mål
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. För att säkerställa en god 
hushållning krävs att varje generation står för de kostnader 
de ger upphov till. God ekonomisk hushållning mäts dels ur 
ett finansiellt perspektiv, dels ur ett verksamhetsmässigt. 
Det finansiella perspektivet på verksamheten har sin 
grund i den finansiella ställningen och dess utveckling. 
Verksamhetsperspektivet visar kommunens förmåga 
att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. En god ekonomi skapar bättre 
förutsättningar för de olika verksamheter som ska bedrivas. 
Fokus kan då ligga på långsiktiga strategier istället för 
kortsiktiga besparingar. Kommunens finansiella mål är 
långsiktiga. I december 2013 fastställde kommunfullmäktige 
reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Riktlinjerna reviderades i budget 2019 för att harmoniera med 
den nya styrmodell som beslutat och får nedanstående lydelse:
	 •	Säffle	kommuns	verksamhetsstyrning	består		
 av vision, fullmäktigemål, nämndmål, enhetsmål  
	 och	aktiviteter.	Fullmäktigemålen	som	beslutas	av		
 kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens verk- 
 samhetskrav för god ekonomisk hushållning.
 • Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av  
 skatteintäkter och generella statsbidrag.
 • Kommunens kassa ska ha 30 dagars   
 betalningsberedskap.
 • Kommunens soliditet ska vara minst   
 50 procent. När hela pensionsåtagan det är   
 medräknat ska soliditeten nå 30 procent under  
 budgetperioden. Nyupplåning ska ske inom   
 gränsen för soliditeten. Då beslut om investering  
	 i	ny	simhall	togs	av	Kommunfullmäktige	2017,	KF		
 2017-04-03 §36  Dnr KS 2015-000178, framgår  
 av bilaga 14 i beslutsunderlaget att   
 denna investering innebär att soliditeten under en  
 period kan komma sjunka till motsvarande 44,1 %. 

2018 20192017Samhälle och miljö

Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 76 65 80

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
firektsvar på en enkel fråga (%) 50 41 54

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%) 85 84 88

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 47,6 48,8 46,4

Sammanställning Kommunens Kvalitet i Korthet 2019

2018 20192017Barn och unga

Plats för förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 44 53 61

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 47 59 69

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, 
andel (%) 76,5 83,0 85,6

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) 76,9 80,2 90,1

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel (%) 81,9 82,8 90,7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 
andel (%) 45,7 57,7 45,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 59,6 70,7 63,8

2018 20192017Stöd och omsorg

Brukarbedömning i individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad 
situation, andel (%) 75 82 67

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 82 82 87

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjnings-
stöd, medelvärde 19 53 15

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid 
hemma, andel (&) 68 76

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 72 81

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första 
erbjudande inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 28 22 49

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare
möter under 14 dagar, medelvärde 20 19 14

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 86 95 89

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 93 88 89

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) 
av maxpoäng 60
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Budgetbeslutet som togs i juni 2018 innebar att kommunens 
resultat skulle bli 1,04 procent av skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning år 2019, 1,34 procent år 2020 och 2,37 procent 
år 2021.
   Behovet av låneram uppgick till 360 Mnkr för omsättning 
av lån, och till 150 Mnkr för nyupplåning till den egna 
verksamheten och 20 Mnkr för nyupplåning till bolagen. 
Soliditeten beräknades bli 50 procent år 2019 och 2021 samt 
49 procent år 2020.
   Resultatet för 2019 blev negativt med -1,9 Mnkr eller 
minus 0,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
Huvudanledningen till resultatet var övergången till de nya 
kommunala redovisningslagens regler för marknadsvärdering 
av finansiella anläggningstillgångar, där en justering av 
ingående värde för 2019 samt värdestegringen på världens 
börser under 2019 medförde finansiella intäkter på 59 Mnkr. 
Kommunens placeringar för att delfinansiera framtida 
pensionsutbetalningar värderades vid årsskiftet till 165 Mnkr. 
Förutom dessa intäkter hade verksamheten ett minusresultat. 
Skatteintäkter och statsbidrag ökade med 2,2 procent 
samtidigt som verksamhetens nettokostnader ökade med 
2,7 procent. Huvudorsaken till den ordinarie verksamhetens 
minusresultat var svårigheter inom skola och omsorg att 
anpassa verksamheten till minskande riktade statsbidrag 
(främst från migrationsverket) och budgetramar. Svårigheterna 
att hålla budget inom kommunens stora ”mjuka sektor” är 
känd sedan flera år och kommunstyrelsens arbetsutskott 
har haft särskilda ekonomiska uppföljningsmöten med 
presidier och förvaltningsledningar från barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden tre gånger per år 
utöver bokslutsgenomgångarna. Teknik- och fritidsnämndens 
fritidsenhet har även den haft svårigheter att hålla budget. 
   Soliditeten för kommunkoncernen blev 42,5 procent för 
år 2019, vilket var en försämring med 7,1 procent enheter 
jämfört med föregående år. De långfristiga skulderna ökade 

från 513,4 Mnkr till 744,3 Mnkr som en följd av nytagna 
lån i samband med investeringar. Rörelsekapitalet, d.v.s. 
omsättningstillgångarna minskat med kortfristiga skulder är 
fortsatt negativt och uppgår till -135,6 Mnkr, en viss försämring 
jämfört med 2018 då motsvarande siffra var -129,7 Mnkr. 
Omsättningstillgångarna ökade från 167,7 Mnkr till 236,1 Mnkr 
samtidigt som de kortfristiga skulderna ökade från 297,4 Mnkr 
till 371,7 Mnkr.
   Med en långsiktigt minskande befolkning – som underlag för 
skatteintäkter - samtidigt som antalet äldre i behov av omsorg 
ökar kraftigt inom några år ställs stora krav på omställning av 
den kommunala verksamheten och organisationen.

Indikator Målvärde Utfall Föregående år

Finansiell stabilitet

Resultat Skattefinansierad verksamhet:
Resultat som andel av skatter 
och statsbidrag

Kommunens helägda bolag:
Individuella krav enligt 
ägardirektiv

Soliditet exklusive pensions-
åtagandet

Soliditet inklusive pensions-
åtagandet

Betalningsberedskap

-1,9%

Se särskild tabell

1,04%

Se särskild tabell

50

30

45 Mnkr

47

23

123 Mnkr

55

28

73 Mnkr

-0,2%

Se särskild tabell

Uppföljning av finansiella mål

Finansiella mål
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Säffle kommun bedriver som flertalet kommuner fort farande 
merparten av verksamheten i förvaltningsform. Utöver bedrivs 
viss verksamhet i bolagsform. Kommunen är ensam ägare 
till Kommunföretag i Säffle AB som i sin tur är moderbolag 
till de helägda dotterbolagen Säfflebostäder AB, Säffle 
Kommunikation AB, Säffle Kedjan 2 AB och Forskningen i 
Säffle AB. För bolagen bestäms resultatkraven från ägaren/
kommunen i ägardirektiv till respektive bolag. Det samlade 
resultatet 2019 för bolagskoncernen blev med 11 577 tkr mycket 
snarlikt föregående års resultat på 11 566 tkr. Säfflebostäder 
AB har under året uppfört ett nytt hus med 25 hyreslägenhet 
som hade inflyttning i december. Säffle Kedjan 2 AB ökade 
sina intäkter betydligt under året till följd av en utbyggnad av 
lokalerna för en befintlig hyresgäst och i övrigt mer uthyrd yta. 
   Kommunen använder måttet räntabilitet på totalt kapital 
som grund för avkastningskrav för bolagen. Beroende på det 
enskilda bolagets situation kan fasta belopp användas som 
alternativt avkastningskrav. Räntabilitet på totalt kapital 
mäter avkastningen på bolagets totala tillgångar oavsett hur 
dessa har finansierats. Eftersom måttet ska vara oberoende 
av om bolaget finansierat investeringarna av egen kraft eller 
genom lån så tas eventuella räntekostnader bort ur måttet. 
Avkastningskravet ska säkerställa att bolagens del av den 
kommunala förmögenheten ska inte minskar. Bolagen ska 
kunna finansiera ett återställande av sina tillgångar med egna 
medel. Samtliga bolag uppfyller sina avkastningskrav. 
   För år 2019 visar den kommunala koncernen med 2,4 
procent en lägre ökning av nettokostnaderna än de senaste 
tre åren. Koncernens intäkter (exklusive skatter, statsbidrag 
och utjämning) minskade från 495 Mnkr till 458 Mnkr 
samtidigt som kostnaderna minskade från 1 462 Mnkr till 1 
449 Mnkr. Samtidigt ökade skatteintäkter och statsbidrag 
endast med 2,2 procent, vilket också var den lägsta ökningen 
sedan 2015. Nettokostnaderna ökade således i snabbare takt 
än skatteintäkter och statsbidrag, vilket inte är hållbart över 

Mål Utfall Föregående år

Säfflebostäder AB 2,5 % räntabilitet på totalt 
kapital

200 tkr i resultat efter finan-
siella poster

4,0 % räntabilitet på totalt 
kapital

Intäkterna ska täcka kapital-
kostnaderna

1 113 tkr i resultat 
efter finansiella poster

5,5 % räntabilitet på totalt 
kapital

Intäkter: 9 029 tkr
Kapitalkostnader: 2 447 tkr

1 017 tkr i resultat 
efter finansiella poster

6,3 % räntabilitet på totalt 
kapital

Intäkter: 6 976 tkr
Kapitalkostnader: 2 109 tkr

2,0 % (2,7 % med hänsyn till 
nedskrivningar)

1,7 % (2,8 % med hänsyn till 
nedskrivningar)

Säffle kommunikation 
AB (SäKom)

Avstämning av avkastningskrav i de helägda bolagens ägardirektiv

Bolag

Forskningen i 
Säffle AB

Säffle Kedjan 2 AB

tid. För att kommunen ska ha en långsiktig god ekonomi krävs 
balans mellan löpande intäkter och kostnader. Det är dock 
mycket svårare och tar längre tid att bromsa in en verksamhet 
än att utöka den. Ett sätt att analysera detta är att se på hur 
stor andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning som 
tas i anspråk av de löpande verksamhetskostnaderna. Ökar 
nettokostnadernas andel över tid är det en varningssignal om 
att kommunen rör sig mot en situation med obalans. 2019 
motsvarade de löpande kostnaderna 100,1 % av skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning. Om nyckeltalet överstiger 100 
procent är kostnaderna större än intäkterna och det råder 
finansiell obalans i kommunen det enskilda året.
   Precis som på många andra håll i den kommunala sektorn, 
står Säffle mitt upp i att anpassa verksamheten, när de stora 
extraordinära statsbidragen kring integration som kommit 
under åren 2015-2018, nu mer eller mindre upphört. Det är, 
som tidigare berörts, inom skola och omsorg som de stora 
problemen med anpassning av verksamheten finns.



34

2019

9,7

-1,9

-0,2

0,2

-2,5

-13,7

-1,5

-1,9

2018

96,9

90,6

10,0

13,4

2017

77,2

63,8

7,2

10,4

2016

40,6

32,3

3,9

5,6

2015

Koncern

Sammanställd redovisning 
(kommunen + bolag), Mnkr

Resultat i förhållande till 
skatteintäkter, statsbidrag och 
kommunal utjämning, procent

Skattefinansierad verksamhet 
(kommunen), Mnkr

Resultat i förhållande till eget 
kapital vid årets början, procent

Årets resultat 2019 2018 2017 2016 2015

Kommunen

Mnkr.

Skattefinansierad verksamhet 
Mnkr

24,8 56,0 97,9 118,6 43,4- varav Migrationsverket

24,9 33,5 24,7 16,1 12,0- varav Arbetsförmedlingen

20,2 20,9 16,8 13,1 11,3övriga riktade statsbidrag

105,0 143,0 171,5 174,1 87,9Summa riktade statsbidrag

388 418 439 430 351Intäkter

27,5 24,0 21,8 13,6 7,7- varav Skolverket

7,6 8,6 10,3 12,7 13,5- varav Försäkringskassan

Resultatet för verksamhetsåret 2019 landar på -1,9 Mnkr, 
vilket är bättre än föregående år, men betydligt lägre än 
budgeterade 10,1 Mnkr. Då måste det tas med i beaktande att 
den nya kommunala redovisningslagen LKBR har medfört 
förändrade regler för värdering av kommunens finansiella 
anläggningstillgångar. I Säffles fall är de avsatta för framtida 
pensioner. Från och med år 2019 görs en marknadsvärdering 
av dessa finansiella tillgångar istället för att det bokförda 
(anskaffningsvärdet) används i resultatredovisningen. 
Uppskrivningen av de placerade medlen är bokfört till hela 
23,8 Mnkr och reavinsterna vid försäljningar under året till 6,4 
Mnkr. Reaförlusterna vid fastighetsförsäljningar som medför 
långsiktiga kostnadsminskningar för kommunen uppgick till 
109 tkr. Rensas dessa poster bort från resultatet visas det så 
kallade balanskravsresultatet som uppgick till -30,4 Mnkr, 
vilket därmed inte uppfyller kraven på en ekonomi i balans.
   Resultatet år 2019 motsvarar 0,2 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag. 
Konsumentprisindex låg vid 2019 års utgång på en 
inflationstakt av 1,7 procent. Den sammanställda 
redovisningen där såväl kommun som de kommunala bolagen 
är medtagna visar på ett resultat för 2019 på plus 9,7 Mnkr som 
motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunal utjämning.
   Femårsjämförelsen störs dels av att kommunen fick en 
reavinst på 82,4 Mnkr vid försäljningen av minoritetsandelen 
i Säffle Fjärrvärme AB år 2017, dels av de mycket stora 
statsbidrag som kom kommunen till del åren 2015 och 2016 
för flyktings- och integrationsverksamheten. Kommunens 
verksamhetsintäkter som uppgick till 387 Mnkr (418 Mnkr) 
har därmed varierat mycket kraftigt under perioden. 
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Resultatutveckling skattefinansierad, avgiftsfinansierad 
verksamhet samt bolag

-49,6

-80,9

-108,1

-231

-119,0

-24,3

-252,2

-105,2

-58,6

-22,9

-47,7

-93,5

-201,9

-87,0

-17,8

-218,9

-91,6

-57,7

-8,0

21,3

-28,3

33,2

14,6

29,1

32,0

6,5

33,3

13,6

0,9

14,9

2019

-51,9

-69,7

-104,2

-240,1

-115,8

-23,2

-245,5

-107,6

-56,3

-34,3

-37,4

-89,5

-207,9

-79,9

-12,1

-214,6

-93,4

-52,0

-3,2

18,7

-33,2

32,3

14,7

32,2

35,9

11,1

30,9

14,2

4,3

31,1

2018

-50,2

-65,9

-96,6

-215,9

-110,8

-22,5

-232,6

-104,7

-55,3

-43,5

-34,2

-80,3

-178,8

-71,7

-9,8

-204,1

-87,7

-51,6

16,5

16,8

-33,4

31,7

16,3

37,1

39,1

12,7

28,5

17,0

3,7

60,0

2017

-48,8

-65,7

-85,0

-201,1

-104,8

-20,5

-218,8

-107,1

-53,0

-49,5

-35,5

-72,6

-173,7

-66,1

-9,6

-192,4

-89,7

-50,4

37,3

17,0

-31,8

30,2

12,4

27,4

38,7

10,9

26,4

17,4

2,6

86,8

2016

-49,4

-61,6

-71,6

-194,4

-101,5

-16,2

-203,8

-108,2

-55,4

-17,4

-31,7

-62,0

-161,3

-67,7

-8,6

-177,8

-91,8

-38,5

8,9

15,1

-34,3

29,9

9,6

33,1

33,8

7,6

26,0

16,4

16,9

26,3

2015

Skattefinansierad 
verksamhet

Gata och park

Kostnader

Kultur och fritid

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Äldreomsorg

Funktionshinderomsorgen

Individ- och familjeomsorg

Flyktingmottagande

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Intäkter

Netto

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter och kostnader 
per verksamhet 
Mnkr.

-24,9

-244,7

-53,2

-174,2

-44,5

-15,2

-106,2

0

9,2

-0,4

0,4

17,5

-7,4

138,5

53,2

183,4

44,1

15,6

2019

-28,5

-254,3

-52,5

-174,5

-38,8

-14,1

-111,7

0

8,6

0,9

0,7

20,6

-7,9

142,6

52,5

183,0

39,7

14,8

2018

-24,4

-250,7

-50,7

-173,3

-41,4

-24,1

-117,6

0

6,2

0,1

0,1

16,7

-7,7

133,1

50,7

179,5

41,5

24,2

2017

-23,4

-202,8

-47,6

-166,0

-35,0

-11,3

-78,8

0

8,6

0

1,0

14,0

-9,4

124,0

47,6

184,6

35,0

12,3

2016

-21,5

-197,6

-48,0

-155,1

-34,2

-9,5

-104,1

0

4,9

0

1,4

14,4

-7,1

93,5

48,0

160,0

34,2

10,9

2015

Skattefinansierad 
verksamhet

Arbetsmarknadsåtgärder

Kostnader

Övrigt skattefinansierad 
verksamhet

Vatten- och avlopps-
hantering

Fastighetsverksamhet

Avfallshantering

Fiber/bredband

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Kostnader

Netto

Avgiftsfinansierad 
verksamhet

Affärsdrivande 
verksamhet

Netto

Netto

Netto

Netto

Intäkter

Netto

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Intäkter och kostnader 
per verksamhet 
Mnkr.

Kostnaderna för den skattefinansierade verksamheten minskade 
marginellt från 1 400,7 Mnkr till 1 396,6 Mnkr. Samtidigt 
minskade intäkterna med 30,1 Mnkr från 418,0 Mnkr till 387,9 
Mnkr. Kostnaderna ökade mest inom verksamheten kultur och 
fritid till följd av en medveten satsning på att bygga en ny och 
större simhall. Ökningen för sektorn var 11,2 Mnkr. Verksamheten 
med näst störs kostnadsökning var äldreomsorgen med 6,7 
Mnkr till följd av fler brukare. I övrigt ökade kostnaderna för 
förskoleverksamheten med 3,9 Mnkr som en följd av att en ny 
förskola invigdes under året. Kostnaderna för gymnasieskolan 
ökade med 3,2 Mnkr, för individ- och familjeomsorgen med 
2,3 Mnkr för vuxenutbildningen med 1,1 Mnkr. För övrig 
skattefinansierad verksamhet minskade bruttokostnaderna. Störst 
minskning hade flyktingmottagandet med 11,4 Mnkr, grundskolan 
med 9,1 Mnkr, funktionshinderomsorgen med 2,4 Mnkr.  
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   Resultaten för den avgiftsfinansierade verksamheten, 
som drivs i gemensam nämnd med Åmåls kommun, 
balanseras varje år antingen som skuld eller fordran 
gentemot respektive abonnentkollektiv. Eftersom Säffle är 
värdkommun i den gemensamma nämnden återfinns de fyra 
kollektiven VA-verksamhet Säffle, VA-verksamhet Åmål, 
Renhållningsverksamhet Säffle och Renhållningsverksamhet 
Åmål i Säffle kommuns redovisning. Enligt lagstiftningen 
kring VA-verksamhet bör underskott återställas inom en tre-
årsperiod. Vid senaste årsskifte hade VA Säffle en skuld till 
abonnentkollektivet som uppgick till 407 tkr. 647 tkr av den 
tidigare skulden återställdes under året som en följd av ett 
underskott i verksamheten. För VA Åmål uppgick var skulden 
till abonnentkollektivet 1 734 tkr. 952 tkr av den tidigare 
skulden återställdes under året som en följd av ett underskott 
i verksamheten. Renhållningen Säffle hade en fordran på 
abonnentkollektivet som uppgick till 3 001 tkr vid årsskiftet. 1 
038 tkr av den tidigare fordran återställdes under året genom 
att verksamheten hade ett plusresultat. Renhållningen Åmål 
hade en skuld till abonnentkollektivet vid årsskiftet som 
uppgick till 359 tkr. 385 tkr av tidigare skuld återställdes under 
året.
   Kommunens affärsdrivande verksamhet består dels av en 
fastighetsverksamhet, dels av en fiber-/bredbandsverksamhet. 
Fastighetsverksamheten drivs av tre bolag där det 
allmännyttiga bostadsbolaget Säfflebostäder AB är störst. 
För det samlade resultatet har det inte skett några större 
förändringar de tre senaste åren. Säffle Kedjan 2 AB:s 
omsättning har dock ökat som en följd av att det skett en 
utbyggnad för en befintlig hyresgäst och att uthyrningsgraden 
ökat.

Pensionsskuld

I bokslutet för år 2019 uppgår den totala pensionsskulden i 
kommunen till 416,5 Mnkr, vilket är en ökning med 0,5 % från 
år 2018. Pensionsskulden väntas minska fortlöpande med cirka 
10 Mnkr om året de kommande fem åren.

Budgetavvikelser för olika komponenter på 
resultaträkningen

19,1

23,5

373,9

416,5

0,5 %

2019

18,6

13,9

381,7

414,2

0,9 %

2018

16,4

8,9

385,1

410,4

-3,0 %

2017

16,5

6,8

399,4

422,7

-3,2 %

2016

16,3

4,9

415,6

436,8

-2,5 %

2015

Pensionsförpliktelse, 
avsättning inkl. särskild 
löneskatt

Pensionsförpliktelse 
som tryggats i 
pensionsförsäkring

Pensionsförpliktelse 
äldre än 1998, inkl. 
särskild löneskatt

Total pensionsskuld

Förändring

Mnkr.

En viktig del i att uppnå god ekonomisk hushållning är att 
det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. För 2019 
redovisas totalt sett en negativ budgetavvikelse på -11,9 Mnkr. 
Verksamhetens bruttokostnader exklusive avskrivningar visar 
en negativ budgetavvikelse med hela -48,5 Mnkr. Det är i 
huvudsak högre kostnader för personal och pensioner som 
bidrar till den negativa avvikelsen. 
Ser vi istället till vilka verksamheter som svarar för stora 
budgetavvikelser netto är det äldreomsorgen med -10,6 Mnkr, 
gymnasieskolan med 9,9 Mnkr, ekonomiskt bistånd med -7,5 
Mnkr, förskolan med -7,2 Mnkr och grundskolan med -6,9 
Mnkr som står för de stora budgetöverdragandena.

-0,5

-48,5

5,0

31,2

-0,1

-11,9

2019

0,9

28,3

-57,7

-10,0

0,4

-37,9

2018

6,2

-23,8

12,9

5,9

1,7

63,4

2017

0,3

34,7

13,1

11,5

10,1

48,1

2016

-1,1

48,6

-31,6

14,8

0,3

31,0

2015

Avvikelse för skatte-
intäkter, statsbidrag o 
utjämning (Mnkr)

Avvikelse för verksam-
hetens kostnader exkl. 
avskrivningar (Mnkr)

Avvikelse för verksam-
hetens intäkter (Mnkr)

Avvikelse för 
finansnetto

Avvikelse för av-
skrivningar (Mnkr)

Avvikelse för 
årets resultat

Kommunen

Mnkr.

BUDGETFÖLJSAMHET
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Prognossäkerhet

Årets resultat blev 0,5 Mnkr sämre än prognosen 
i delårsrapporten. På nämndnivå är det barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden som svarar 
för de stora negativa budgetavvikelser och också för de 
största avvikelserna när det gäller utfall och prognos i 
delårsrapporten. Tas även demografiavstämningen med (som 
görs i samband med hanteringen av nämndens egna kapital 
på balansräkningen), där barn- och utbildningsnämnden har 
en negativ avstämning på 17,6 Mnkr, blir det sammantagna 
underskottet för nämnden - 23,6 Mnkr. Stora förändringar 
i befolkningen under sensommar/höst medförde färre antal 
barn- och skolungdomar i kommunen. Inflyttningen av 
barnfamiljer har 2019 varit betydligt lägre än tidigare år 
samtidigt som utflyttningen fortsatt enligt tidigare mönster. 
Gymnasieverksamheten har en negativ budgetavvikelse med 
-12,1 Mnkr som till beror på minskade statsbidrag för den egna 
verksamheten, dels på ökade kostnader för säffleungdomar 
som studerar i andra kommuner. För socialnämnden ger 
demografiavstämningen däremot ett plus på 10,6 Mnkr och 
det sammantagna underskottet för nämnden minskar till -1,9 
Mnkr. Kommunstyrelsens resultat är 0,5 Mnkr bättre än vad 
prognosen i delåret pekade på. Det är främst projektbidrag 
inom näringslivsenheter samt intäkter inom IT som medfört 
en positiv budgetavvikelse. I övrigt är det små avvikelser för 
nämnderna.

-1,4

-1,9

2019

-10,4

-13,7

2018

-4,1

90,6

2017

42,8

63,8

2016

25,3

32,3

2015

Prognos i delårsrapport

Årets resultat

(plustecken innebär att bokslutet visar en förbättring jämfört med prognosen i 
delårsbokslutet)

Kommunen

Mnkr.

-6,0

-0,1

-0,5

-3,9

0

-1,6

-12,2

1,3

-1,0

-15,7

0,5

-0,3

Barn- och utbildnings-
nämnden

Miljö- och byggnads-
nämnden

Teknik- och 
fritidsnämnden

Fullmäktige

Socialnämnden

Överförmyndarnämnden

Summa nämnder

Kommunstyrelsen

Kulturnämnden

1,0

0,9

0,2

-12,5

-0,7

2019

Bokslut

0,5

0

0

-3,4

0

2019

Progn. delår

3,8

0,9

0,1

-1,2

-0,3

-8,6

2018

Bokslut

-0,3

-0,2

-0,1

-10,4

-0,1

2018

Progn. delår

Mnkr.

Budgetföljsamhet inom nämnderna

Prisökning med 1 % på varor och tjänster

Generella statsbidrag 1 %

Skattekraftsutveckling 0,1 %

Löneökning med 1 %

Försörjningsstöd förändring 10 %

Förändrad skattesats 10 öre

7,7

2,3

3,0

3,9

2,9

0,6

Mnkr.

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser som kan vara oförutsedda 
eller svåra att påverka på kort sikt. Ett sätt att tydliggöra 
detta är att göra en känslighetsanalys för att visa hur ett 
antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Kommunens 
lönekostnader inklusive kostnader för pensioner uppgick till 
802 Mnkr år 2019, vilket var 6 Mnkr lägre än föregående år. Av 
tabellen framgår att en löneökning med 1 procent motsvarar 
7,7 Mnkr (när kommunens kostnader för direkt utbetalda 
pensioner tagits bort). Kommunen köpte varor och tjänster 
för 395 Mnkr (exkl. hyror och städ). En prisökning med 1 
procent motsvarar 3,9 Mnkr. Kostnaden för försörjningsstöd 
(ekonomiskt bistånd) har under många år varit relativt låg i 
kommunen. Kostnaden per invånare har dock ökat de senaste 
åren och Säffle är nu en mediankommun. En ökning med 
10 procent skulle innebära ökade kostnader med 2,3 Mnkr. 
En förändring av de generella statsbidragen med 1 procent 
upp eller ned motsvarar 2,9 Mnkr. Analysen visar att det är 
viktigt att det finns marginal i budgeten för att möta sådana 
förändringar på såväl kort som lång sikt. Som jämförelse blir 
den ekonomiska effekten av en förändrad skattesats med 10 
öre 3,0 Mnkr. En ökning av skattekraften med 0,1 procent ger 
drygt 600 tkr i ökade skatteintäkter.

Koncernens investerings- och finansieringsverksamhet
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 288 Mnkr (207 Mnkr) år 2019. I genomsnitt har 
den kommunala koncernen investerat för 122 Mnkr om året de 
senaste åren. Perioden har varit mycket investeringstung med 
nybygge av simhall för 230 Mnkr under 2018 och 2019 som det 
absolut största projektet. Ny bollhall och nytt hyreshus med 25 
lägenheter har också färdigställts under 2019. Under perioden 
har även ny gruppbostad samt om- och tillbyggnader av skolor 
genomförts. Inom den tekniska sidan sker investeringar för 
ca 20 Mnkr om året. Den totala investeringsnivån har varit en 
satsning från kommunfullmäktige på att öka attraktiviteten för 
kommunen som bostads- och besöksplats.
   Den långfristiga skulden uppgick till 744 Mnkr (513 Mnkr), 
vilket är en nettoökning med 45 procent. I genomsnitt har 
skulden ökat med 32,5 procent under femårsperioden. 
Ökningen av de långfristiga skulderna är en konsekvens 
av att det beslutade investeringsprogrammet medvetet 
överstigit koncernens budgeterade självfinansiering i form 
av avskrivningar och resultat. Resultatet de två senaste åren 
har även varit lägre än budgeterat, vilket ökade lånebehovet. 



39

Försäljningen av minoritetsposten i Säffle Fjärrvärme AB som 
innebar 85 Mnkr i intäkt samt återbetalning av 32 Mnkr i 
lån till dotterbolaget var en medveten strategi för att minska 
lånebördan inför de stora investeringar som planerades.
   Självförsörjningsgraden har varierat mellan 30 procent och 
240 procent under femårsperioden.

Den investeringsbudget som kommunfullmäktige beslutade om 
inför år 2019 uppgick till 194 Mnkr för kommunen. Efter över-/
underskottshanteringen i bokslut 2018 korrigerades budgeten 
till 227 Mnkr. Ett beslut om förskottering av investeringsmedel 
från plan 2020 medförde ytterligare 3 Mnkr i budget för 2019 
som slutade på totalt 230 Mnkr. Utfallet blev 199 Mnkr, vilket 
motsvarar en genomförandegrad på 86 procent. 
   Enligt kommunens operativa beslutsordning för de helägda 
bolagen behöver endast investeringar över visst belopp 
hanteras av fullmäktige. 
   I tabellen nedan redovisas avvikelsen från budget för de 
väsentligaste investeringsområdena inom kommunen.

Den kommunala 
koncernen

Investeringar (Mnkr)

Självfinansieringsgrad (ggr)

Långfristig låneskuld (Mnkr)

- Förändring %

- Förändring %

2019

288

0,3

744

+39,3

+45,0

2018

207

0,5

513

+35,1

+8,0

2017

153

0,4

476

+19,1

-0,9

2016

129

0,3

480

+45,5

+9,4

2015

88

2,4

438

-30,2

-8,7

Investeringar och långfristiga lån

Investeringar för barn- 
och utbildningsverk-
samhet

Investering fastighets-
verksamheten i stort

Investeringar för affärs-
drivande verksamhet

Investeringar för fritids-
sektorn

Investeringar för 
äldreomsorg

Investeringar för teknisk 
skattefinansierad 
verksamhet

Investering för 
turismsektorn

Budget

288

4,7

15

154

2

17

12

Utfall

207

0,6

10

150

0,1

11

13

Avvikelse

153

+4,1 

+5

-4

+1,9

+6

-1

Kommentar

Projekt förskola Plog-
vägen 6 Mnkr lades 
ned p.g.a. kraftigt 
minskat barnantal. 
Lekplatser skolgårdar 
1,5 Mnkr genomförs 
2020.

Energisparåtgärder, 
små fastighets-
justeringar som flyttas 
till kommande år

Gäller diverse 
investeringar 
för vatten- och 
avloppsverksamheten

Bygget av simhallen 
beräknas totalt bli 
10 Mnkr dyrare än 
budgeterat. För 2019 är 
utfallet 3,5 Mnkr dyrare. 
Inventarieinköp på 3,6 
Mnkr skjuts till 2020. 
Inventarier Bollhall 
delar skjuts till 2020. 
Anslaget för utomhus-
miljö Ungdomens hus 
0,9 Mnkr ska enligt 
beslut täcka underskott 
på projekt Ekenäs.

Ombyggnaden av rum 
på Kaptensgården 
försenades

Fordons- och 
maskininvesteringar 
samt utbyggnad 
gång och cykelvägar 
försenade

Ekenäsprojektet över-
skred tilläggsbudget 
med 2,7 Mnkr. Täcks 
till del av budget Lurö 
och Ungdomens hus 
utemiljö

Väsentliga avvikelser för investeringsverksamheten 2019

Belopp i Mnkr.

För mer detaljerad genomgång av budgetavvikelser per nämnd 
hänvisas till årsredovisningens bilagor.
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339,2

0,3

12,3

345,6

2019

283,0

0,3

12,6

295,9

2018

265,6

0,4

12,8

278,8

2017

241,7

0,5

13,1

255,3

2016

223,4

0,5

13,0

236,9

2015

Säfflebostäder AB

Egna hem

Övriga

Summa

Mnkr.

Borgensåtagande

DE KOMMUNALA BOLAGEN

Kommunföretag i Säffle AB
Kommunföretag i Säffle AB omsatte som moderbolag omsatte 
195 Mnkr år 2019 vilket är 5 Mnkr mindre än 2018. Resultatet 
efter finansiella poster blev 14 Mnkr jämfört med 12 Mnkr år 
2018.

Säfflebostäder AB
Den långsiktiga planen för modernisering av 
fastighetsbeståndet framskrider som planerat. Under 2019 
har nyproduktion av 25 lägenheter i kvarteret Bryggaren 
färdigställts samtidigt som 28 lägenheter på Gläntstigen 2 och 
8 genomgått omfattande renovering.
   5 436 kvm av bolagets lokaler om totalt 16 147 kvm var inte 
uthyrda vid årets slut. 
   Årets resultat är ett överskott på 8 020 tkr, vilket är 836 tkr 
lägre än föregående år då resultatet landade på 8 856 tkr. 
   Klimat och vädermässigt var Säffle ca 10,6 % varmare år 
2019 jämfört med ett normalår. Det milda året har bidragit till 
att värme-, el- och vattenförbrukningen har minskat jämfört 
med föregående år. Under senhösten har solceller driftsatts på 
nybyggnationen av Brucegatan 4 samt på den nya simhallen. 
Brucegatan 4 beräknas producera 18 000 kWh per år och den 
nybyggda simhallen beräknas ge ungefär 24 000 kWh el per år.

2018

2018

2019

2019

- 160 325

-11 000

- 157 011

-12 385

-2 833

-292

-2 948

-292

589

-3 523

-1 605

-2 972

171 425

14 817

169 584

15 649

11 100

3 816

12 573

3 264

8 267

3 524

9 625

2 972

     8 856 

  1

     8 020 

  0

Redov

Redov

Redov

Redov

Tkr

Tkr

Rörelsekostnader

Rörelsekostnader

Finansnetto

Finansnetto

Boksldisp/skatt

Boksldisp/skatt

Rörelseintäkter

Rörelseintäkter

Rörelsens resultat

Rörelsens resultat

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto

Årets resultat

Årets resultat

Forskningen i Säffle AB
Året har präglats av en aktiv förvaltning av de tre fastigheter 
som finns i bolaget. Under året har bolaget med fokus på 
miljö och energioptimering fortlöpande arbetat med att sänka 
energiförbrukningen på fastigheterna. Den nya förskolan 
Månstenen, belägen i ”Hus 5”, var klar för invigning i augusti 
2019. Förskolan innehåller fyra avdelningar för totalt ca 80 
barn och ytan är på 1 145 kvm. 
   Resultatet för året är 402 tkr att jämföra med 29 tkr 
föregående år. Ett koncernbidrag på 600 tkr har lämnats till 
Säffle Kedjan 2 AB i bokslutet.

Säffle kommunikation AB
Säffle kommunikations mål för 2019 var att nå upp till 6 
100 anslutningar med fiber. Antalet anslutningar blev 6 
479 st, vilket innebär att målet nåddes. Under året har 
Säffle kommunikation AB beställt och verkställt 192 portar i 
samband med fiberanslutningar till villor, bostadsrätter och 
företag. Målet för 2019 var 100 st. 
   Resultatet för året är 2 972 tkr efter finansiella poster. I 
bokslutet innebär detta en räntabilitet på totalt kapital på 
5,5 procent vilket överstiger kravet på minst 4 procents 
avkastning. 

2018 2019

-10 630 -11 657

-464 -483

-1 000

29

-600

402

12 111 13 252

1 481 1 595

1 017 1 113

    12    -110

Redov Redov

Tkr

Rörelsekostnader

Finansnetto

Boksldispositioner

Årets resultat

Rörelseintäkter

Rörelsens resultat

Resultat efter finansnetto

Skatt
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Säffle Kedjan 2 AB
Under året som gått har en tillbyggnad gjorts för en befintlig 
hyresgäst som således har utökat sin hyrda yta. Tillbyggnaden 
stödjer hyresgästens expansion, vilket är mycket positivt för 
kommunen. I slutet av året tecknades avtal med ytterligare en 
befintlig hyresgäst om utökad yta. Detta innebär att nästan alla 
uthyrningsbara ytor är uthyrda i fastigheten.  
   Säffle Kedjan 2 AB bildades i november 2013. I ägardirektivet 
sägs att bolagets intäkter ska täcka kapitalkostnaderna. För 
året erhöll bolaget 9 029 tkr i intäkter, under samma period 
var kapitalkostnaderna 2 447 tkr. Bolaget klarar därmed 
avkastningskravet.

2018 2019

-8 007 -8 578

 -259 292

-1 000 600

6 976 9 029

-1 031 451

-1 290 160

-290   760

Redov Redov

Tkr

Rörelsekostnader

Finansnetto

Boksldispositioner

Rörelseintäkter

Rörelsens resultat

Resultat efter finansnetto

Årets resultat

Utvärdering av den ekonomiska ställningen
Enligt LKBR 11 kap 9 § ska (förvaltningsberättelsen) innehålla 
en utvärdering av kommunens eller regionens ekonomiska 
ställning. I de senaste årsredovisningarna har jämförelser 
inom den av SCB beslutade kommungruppen för Säffle utgjort 
underlag för en jämförelse med andra kommuner för att få 
ett värde på den ekonomiska ställningen. Från och med 2017 
ingår Säffle i kommungruppen ”Lågpendlingskommuner 
nära större stad”. Vid en sådan här jämförelse måste man 
vara medveten om att förhållandena kan skilja sig åt, men det 
är en första indikator. Det som skiljer mycket kan vara hur 
stor dela av verksamheten som bedrivs i bolagsform eller i 
kommunalförbund. Det kan också skilja sig åt kring vad som 
görs som helhet. En kommungruppsjämförelse minskar dock 
felkällorna eftersom den jämförelsen görs med ett genomsnitt 
inom en grupp kommuner. Där det går är det alltid bäst att 
jämföra de samlade kommunkoncernerna med varandra. 
   Senast publicerade officiella siffror gäller år 2018. Säffle 
har där en god soliditet för koncernen i jämförelse med 
kommungruppens genomsnittliga värden. Även med det 
pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen är 
soliditeten god. Inom gruppen finns det ett par kommuner som 
har betydligt bättre värden, men de flesta har sämre värden. 
Utifrån den av SCB beslutade jämförelsegruppen hamnar 
Säffle med 27,5 procent på tredje plats år 2018 (28,6 procent 
och fjärde plats 2017) av de sammanlagt 35 kommunerna i 
jämförelsegruppen. Endast Ulricehamn med 41,5 procent 
och Kristinehamn med 31,8 procent hade högre soliditet. 

Genomsnittet i gruppen låg på 14,1 procent (13,3 procent) och 
10 av kommunerna har en soliditet för kommunkoncernen 
inklusive pensionsåtagandet som understiger 10 procent. I en 
jämförelse med kommunerna i Värmlands län hamnar Säffle på 
fjärde plats efter Karlstad (32,6 procent), Kristinehamn (31,8 
procent) och Arvika (28,7 procent). Med det här måttet hade 
Filipstad, Grums och Storfors negativ soliditet år 2018. 
   Med det kraftiga investeringsprogram kommunkoncernen 
haft under år 2019 och kommunens mindre bra resultat 
har soliditeten inklusive pensionsåtagandet minskat till 
24,1 procent – vilket skulle ha räckt till en femte plats i 
kommungruppen och sjätte plats i länet år 2018. Enligt det 
finansiella målet för kommunen ska värdet vartefter öka till 30 
procents soliditet. 

Kommunstyrelsens samlade bedömning för år 2019 är att 
måluppfyllnaden är god utifrån de processer och resultat som 
beskrivs i nämndmålen, även om det finns stora utmaningar 
som gäller skolresultat och arbetslöshet. Kommunkoncernens 
ekonomiska ställning mätt med soliditet är fortsatt god, 
men de senaste två årens resultat och budgetavvikelser 
på nämndnivå visar att organisationen är utsatt för stora 
påfrestningar – inte minst genom de befolkningsförändringar 
som nu sker.  Kommunfullmäktige har lagt en stram budget 
för år 2020 med 20 Mnkr i resultat, vilket motsvarar 2 procent 
av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Den generella 
ramökningen till nämnderna inklusive kompensation för 
löneökningar är 0,5 procent. I de preliminära budgetramar 
som kommunstyrelsen beslutat om som start för arbetet 
med budget 2021 gäller även ett resultat på 2 procent av 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt en generell 
uppräkning av nämndernas ramar med 0,5 procent. Med 
långsiktighet i dessa åtgärder kan tidigare års negativa 
resultat återställas framöver. Den största utmaningen för 
organisationen blir att få kostnaderna att följa de demografiska 
förändringarna i kommunen. Skolsektorn behöver minska 
samtidigt som utrymme ges till en expanderande äldrevård. 
Budgetdisciplin och investeringar som finansieras genom egna 
medel krävs för en långsiktig stabil ekonomi.

Säffle

Lågpendlings- 
kommun nära 
större stad

Kommuner i 
Värmlands län

Soliditet kommun %

Balans-
räkning

Balans-
räkning

Inkl. pensions-
åtagande

Inkl. pensions-
åtagande

55,2

46,1

49,6

34,6

46,1 36,2

27,3

12,6

27,5

14,1

14,2 13,8

Soliditet kommunkoncern %Jämförelsegrupp

Utvärdering av den ekonomiska ställningen. Uppgifter 
från 2018. Kolada.
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BALANSKRAVRESULTAT

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på att 
en kommun ska ha ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna för 
ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser 
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation, men inte 
de kommunala bolagen. 
    Säffle kommun har sedan 2018 ett negativt 
balanskravsresultat motsvarande -28,3 Mnkr att återställa 
under åren 2019-2021. Årets balanskravsresultat är även det 
negativt och uppgår till – 30,4 Mnkr. 
   Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen 
nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa hur 
balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid 
avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas 
i intäkterna då avstämningen görs. Det finns dessutom 
möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsvinster/
förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa 
avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning i 
framtiden, exempelvis kostnadsbesparingar. Återföring ska 
också ske av orealiserade vinster och förluster av värdepapper. 
Om balanskravsresultatet ett enskilt år är högre än 2 procent 
av skatteintäkter, statsbidrag och kommunal utjämning så 
kan den överstigande delen läggas till RUR som därmed ökar. 
Är balanskravsresultatet negativt och det är en definierad 
lågkonjunktur enligt SKR:s bedömning kan medel tas ur RUR 
för att minska eller helt neutralisera underskottet. 
   Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) 
på 88,7 Mnkr som efter kommunfullmäktiges beslut kan 
nyttjas under lågkonjunktur. Enligt SKR:s prognos i cirkulär 
20:8 väntas det vara möjligt åren 2020-2023, men inte år 
2019. 
    Enligt lagen måste ett negativt balanskravsresultat 
återställas genom positiva resultat inom tre år. Budgeten för 
2020-2022, som togs av Kommunfullmäktige i juni 2019, visar 
på ett sammanlagt resultat för de tre åren om 59,5 Mnkr. I 
resultatet finns budgeterat 8 Mnkr i reavinster per år, vilket 
ger ett samlat balanskravsutrymme för de tre åren på 35,5 
Mnkr. I budgetbeslutet för åren 2021 och 2022 som tas av 
kommunfullmäktige i juni 2020, behöver det budgeterade 
resultatet för perioden 2020-2022 öka med sammanlagt 23,2 
Mnkr för att återställa resultatet från 2018 och 2019. Ett arbete 
som kommer att genomföras under processen våren 2020 
inför budgetbeslutet i juni.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:
	 •	Det	finns	ett	negativt	balanskravsresultat	på	-28,3		
 Mnkr från 2018 som ska återställas.
 • Intäkterna justerades för realisationsvinster på 6,3  
 Mnkr.
 • Resultatet innehåller orealiserade vinster i  
 värdepapper på 23,8 Mnkr.
 • Resultatutjämningsreserven har inte utnyttjats  
 under räkenskapsår 2019.
 • Resultatutjämningsreserven uppgår 2019-12-31 till  
 88,7 Mnkr.  

Utvärdering av den ekonomiska ställningen

-6,3

-28,3

-30,4

-58,7

-58,7

-28,3 2,1

-0,1

-28,3

-30,4

0

-28,3

-23,8

-30,4

-30,4

1,5

0

0

0

2019
18,9

2019

-13,9

0

0

-28,3

-28,3

0

0

0

0

2018
-14,4

2017
90,6

2018

-89,4

-0,9

0

2,1

2,1

0

0

0

-0

2017

Samtliga realisationsvinster

IB ack ej återställda 
negativa resultat

Årets balanskravsresultat 
enl. balanskravsutredning

UB ack negativa resultat 
att återställa inom 3 år

UB ack ej återställda 
negativa resultat

UB Synnerliga skäl som ska 
återställas över längre tid

Realisationsvinster enl. 
undantagsmöjlighet

- Varav från 2018

- Varav från år 2019, åter-
ställs senast 2022

+ Synnerliga skäl att inte    
återställa

- Varav från 2017

- Varav från år 2018, åter-
ställs senast 2021

+ Synnerliga skäl för att 
återställa över längre tid

Oreal. Vinster o förluster i 
värdepapper

Årets resultat efter balans-
kravsjusteringar

Årets Balanskravsresultat

Realisationsförluster enl. 
undantagsmöjlighet

Reservering av medel till 
RUR

Användning av medel 
från RUR

Återföring av oreal. vinst o 
förl. i värdepapper

-

+

-/+

=

=

+

+

+

+

Årets resultat enligt 
resultaträkningen
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Allmänt
Kommunen har en personalintensiv verksamhet och 
personalkostnaderna står för merparten av kommunens 
bruttokostnader. Personalredovisningen syftar till att ge en 
aktuell och samlad bild av kommunens personal beträffande 
struktur, omfattning, kostnader och insatser men även 
rekommendationer på ytterligare insatser. Den statistik som 
redovisas är baserad på tillsvidareanställda och avser hela år 
2019.

Personalstruktur
Antal anställda
Antal tillsvidareanställda har minskat med 2 st jämfört med 
årsskiftet 2018/2019. Antalet anställda kan räknas i form av 
årsarbe-tare. Årsarbetare är en helårsarbetare som arbetar 
full tid, i regel 40 tim/vecka. En årsarbetare kan således 
inbegripa flera anställda, t ex två deltidsanställda som arbetar 
halvtid. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 
14 st sedan årsskiftet 2018/2019. Antalet visstidsanställda 
årsarbetare i genomsnitt, har minskat med 91 stycken. I antal 
personer har vi med andra ord ökat med 75 st sedan 2018. 
En 5% ökning  är en markant förändring av personalstyrkan 
som bara 3-4 år tillbaka i tid  haft en trend att minska i antal. 
Integrationsutmaningen har varit en del i varför antalet 
anställda ökar och det är främst visstidsanställda som i princip 
har fördubblats. Detta kan bero på att man inte är säker på om 
behovet kommer att kvarstå och att man fått tillfälliga påslag i 
budget, statliga satsningar mm varför en tillsvidareanställning 
då inte kan erbjudas. För att få tillsvidareanställa lärare finns 
det ett krav på legitimation varför ökningen av visstidsanställda 
till viss del kan förklaras med detta. Ökade antal anställningar 
har i sin tur medfört ökad administration såsom licenser, 
behörigheter, support, utbildning och introduktion. 

Årsarbetare ger en tydligare bild av resursbehovet än vad antalet 
anställda ger. 

Barn-och utbildning samt Socialförvaltningen är de 
förvaltningar som ökat med flest antal medarbetare under 
året vilket kan förklaras med ökat behov av personal pga 
bland annat integrationsuppdraget samt att fler enhetschefer 
anställts för att få ned antalet medarbetare per chef till en mer 
rimlig nivå.

80 % av Säffle kommuns anställda är kvinnor och 20 % är 
män. Merparten av kommunens anställda arbetar inom 
Barn- och utbildning samt Socialförvaltningen. Detta är 
verksamheter med yrkesgrupper som traditionellt sett 
representeras av kvinnor vilket är förklaringen till den 
ojämna könsfördelningen. En strävan efter att utjämna de 
stora skillnaderna och få in fler män respektive kvinnor inom 
yrken där dessa är under-representerade skall alltid vara 
en målsättning från arbetsgivarens sida när vi rekryterar. 
Traditionellt har vi fortfarande många yrken som domineras av 
kvinnor där t.ex. gymnasievalen till undersköterska oftast görs 
av kvinnor.

Personalnyckeltal

Antal anställda och årsarbetare 
per 1231

Antal tillsvidareanställda

Antal visstidsanställda 
(månadslön) genom snitt/månad

Tillsvidareanställda årsarbetare

Antal visstidsanställda 
årsarbetare (månadslön) 
genomsnitt/månad

2017

1297

277

1210

251

2018

1324

297

1255

257

 2019

1322

181

1269

166

2017 2018 2019

Män

Kön

258

1039

264 265

1060 1057Kvinnor

Antal anställda personer uppdelat på kön

Miljö- och Byggförvaltningen

Förvaltning

Kulturförvaltningen

Socialförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Totalt

2017

83

20

146

465

1210

495

2018

9

76

22

151

501

1255

496

2019

10

70

29

166

503

1269

491

Kommunledningskontoret

Antal tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning

7
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Totalt sett har vi 62 % kvinnor i chefsposition och 38 % 
män jämfört med 59 % kvinnor och 41 % män vid årsskiftet 
2018/2019. I de förändringar som skett har antalet kvinnliga 
chefer på Socialförvaltningen minskat. Även på Barn- och 
utbildningsförvaltningen har antalet kvinnliga chefer minskat. 
Kulturförvaltningen har lika många kvinnliga som manliga 
chefer. Det skiljer sig dock mellan respektive förvaltning där 
t.ex. Socialförvaltningen, vars övervägande andel anställda är 
kvinnor, har 81 % kvinnliga chefer. Även om förändringen sker 
långsamt är det i en positiv riktning vad gäller jämställdheten. 
Antalet chefer har totalt ökat med 6 st sedan slutet på 
2018 vilket bekräftar analysen att vi tillsatt fler chefer per 
medarbetare för att få en bättre arbetsmiljö. Ökningen är 
på Teknik & Fritidsförvaltningen Säffle Åmål, Barn- och 
utbildningsförvaltningen samt på Socialförvaltningen.

Totalt har 136 personer slutat i kommunen under 2019. 
81personer har slutat på egen begäran och majoriteten av dem 
har sökt arbete hos annan arbetsgivare. Arbetsmarknaden 
är god och rörligheten är hög inom en del sektorer pga stor 
efterfrågan. Det är dock viktigt att fortsätta jobba aktivt 
för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och bli än mer 
kvalitetsmedvetna inför rekryteringar, hur vi introducerar ny 
personal samt gör avslutningsintervjuer för att få reda på hur 
jobbet har fungerat hos oss och om det är inom något område 
som vi måste förbättra oss för att behålla medarbetare. Hos 
Säffle kommun finns det även möj¬lighet att ansöka om s.k. 
pensionsförstärkning som innebär att pensionen kan fyllas upp 
till viss del av arbetsgivaren som komplement till pensionen. 
F.n. erhåller tre personer pensionsförstärkning.

Åldersfördelning
Medelåldern för tillsvidareanställd personal hos Säffle 
kommun är 47,6 år. Männens medelålder är 48,1 år medan 
kvinnorna har en något lägre medelålder på 47,5 år

49 procent av de anställda är 50 år eller äldre och endast 8 
procent är under 30 år. 16 procent av de anställda är 60 år 
eller äldre vilket innebär att inom en sjuårsperiod kommer 
217 personer att fylla 67 år. Ingen större förändring har skett 
det senaste året i åldersgrupperna. Gruppen under 30 år är 
fortfarande underrepresenterad vilket ger ett större behov 
av strategisk kompetensförsörjning för att få en jämnare 
fördelning i åldersgrupperna. Dels tillför olika ålderskategorier 
i en arbetsgrupp olika inspel och nyanser dels blir pensions-
avgångarna inte lika märkbara/sårbara om avgångarna är mer 
utspridda i tid.  

Antal chefer/arbetsledare per förvaltning uppdelat 
på kön i procent

Miljö- och Byggförvaltningen

Förvaltning

Kulturförvaltningen

Socialförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Totalt

Antal

2

15

4

17

26

1210

21

Kvinnor

50

47

75

41

73

1255

81

Män

25

53

25

50

59

1269

27

Kommunledningskontoret

Slutat på egen begäran

Orsak

Verksamhetsövergång

Uppsägning av kommunen

Totalt

2017

72

40

2

114

2018

71

38

9

118

2019

81

37

4

14

136

Pension

Antal avslutade anställningar 

Antal personer Andel, %

30 - 39

Åldersgrupp

40 - 49

50 - 59

60 -

225

103

347

430

217

17

8

26

33

16

- 29

Åldersfördelning

Vård- och omsorg

Arbetsområde enligt AID

Förebyggande och rehabiliterande

Social och kurativt

Kultur, turism och fritid

Kök och måltid

Hantverk med mera

Varav chefer/arbetsledare

Skola och barnomsorg

Teknik

Städ, tvätt och renhållning

Räddningstjänst

Personer

57

21

3

26

8

4

11

9

64

8

14

3

Administration

Anställda som är 60 år eller äldre per 
arbetsområde enligt AID
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Arbetsidentifikation, AID är det system som används för 
gruppering av arbetsuppgifter. Det beskriver arbetsområdet 
samt eventuellt ledningsansvar. Genom att titta på inom 
vilka arbetsområden pensionsavgångarna kommer att ske de 
närmaste sju åren har kommunen en möjlighet att planera en 
del av rekryteringsbehovet.  
Totalt 217 personer jämfört med 202 personer under 2018 
beräknas gå i pension de närmaste 5-7 åren. Det går att se 
ett ökat rekryteringsbehov inom vård- och omsorg, skola och 
barnomsorg, administration samt städ, tvätt och renhållning. 
En framförhållning inför planerad rekrytering kommer därför 
att bli av största vikt för att säkerställa kompetensbehovet 
i framtiden. Ett arbete med att återinföra vårdbiträden och 
barnskötare pågår i kommunen för att täcka framtida behov.

Sjukfrånvaro
Säffle kommun har som ambition att sänka sjukfrånvaron 
och bidra till att uppnå en bättre hälsa bland kommunens 
medarbetare Sjukfrånvaron har under 2019 minskat från 6,45 
till 6,37 för alla kommunens medarbetare och den största 
nedgången återfinns i Q3 och Q4. Minskningen kan tyckas liten 
men är en viktig indikator på att vårt arbete med ohälsa bland 
kommunens anställda är på väg åt rätt håll.
Vi har under 2019 genomfört insatser inom våra förvaltningar 
som alla syftat till att nå målet med minskad sjukfrånvaro och 
ohälsa. Vi har angripet problemet från två håll, via arbetsmiljö 
och via individen. Exempel på insatser är: 
Nulägesanlys gällande arbetsmiljöarbetet inom förvaltningarna 
tillsammans med arbetsmiljöingenjör, tredagars 
arbetsmiljöutbildning för 37 chefer och skyddsombud, 
införande av tjänsten rehabiliteringssamordnare, 
friskvårdsbidrag, fria bad samt möjlighet att leasa cykel
Under 2020 kommer vi att fortsätta detta arbete med tillägg 
av ytterligare riktade insatser för de medarbetare där chefer 
har identifierat ohälsa eller där medarbetaren befinner sig i 
en rehabiliteringsprocess. Som stöd för cheferna i detta arbete 
har vi funktionen rehabiliteringssamordnare. Vi kommer 
även att uppdaterade policys inom området rehabilitering och 
friskvård.

Sjukfrånvaro uppdelat på förvaltning

Trenden är att sjukfrånvaro sjunker inom kommunen, det är 
värt att nämna att 2015 låg sjukfrånvaro inom hela kommunen 
på 7,90 att jämföra med dagens 6,37 en sänkning med hela 1,53 
% på fyra år! 
   Sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen fortsätter stadigt 
att sjunka. Den ligger fortfarande på en hög nivå och arbetet 
fortsätter med att minska ohälsan och få sjukskrivna 
medarbetare åter i arbete. Det har under året gjorts flera 
insatser t.ex. medarbetardagar med fokus på hälsofrämjande 
medarbetarskap, chefsdagar med föreläsningar och workshops 
inom området hälsofrämjande ledarskap samt deltagandet i 
det av ESF finansierade projektet ExperioWorkLab. 
   Inom de mindre förvaltningarna kommunledningskontoret 
och kulturförvaltningen har sjuktalen ökat respektive 
minskat. Inom dessa förvaltningar räcker det med en persons 
långtidssjukskrivning för att det ska få genomslag i sifforna 
och dessa förändringar kan vi därför inte använda oss av för att 
visa på några tydliga mönster.
   Sjukfrånvaron inom Barn- och utbildnings har tyvärr 
ökat från 5,62 % till 5,95 %. Och där är det förskolan som 
står för den ökningen, från 6,81% 2018 till 8,73 2019. Vår 
rehabiliteringssamordnare kommer därför under 2020 
fokusera på att stötta chefer inom förskolan i arbetet med att  
minska ohälsan och kartlägga orsakerna till ohälsa för att på så 
sätt bättre kunna rikta insatserna.
   Teknik- och Fritidsförvaltningen Säffle Åmål har fortsatt 
sjukande sjuktal. 
   Miljö-och byggförvaltningen har vi bara statistik från två 
år tillbaka och kombinationen liten förvaltningen och kort 
mätperiod gör att det är svårt att göra någon analys av deras 
sjuktal.

Egen sjukdom

31

26

292

340

505

383

614

1023

181

29

86

360

Procent %

1

1

8

9

13

10

16

26

5

1

2

9

Bröstkorg/Hjärta/Kärl

Frånvaroorsak

Huvudvärk/Neurologiska besvär

Nedre luftvägar

Influensasympton

Psykisk-/Social ohälsa

Övrigt

Infektion

Mage/Tarm/Bukbesvär

Rörelseapparaten

Öron/Näsa/Hals

Vård av barn

Allergi/Hud

Orsak till frånvaro 2019

3,92
Den totala sjukfrånvaron i procent per förvaltning

Miljö- och Byggförvaltningen

Förvaltning

Kulturförvaltningen

Socialförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen 
(affär + skatt) 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Totalt

2017

-

3,89

9,62

5,06

6,64

6,95

9,70

2018

1,56

2,98

7,68

4,4

5,62

6,45

8,49

Kommunledningskontoret

3,46

8,29

2019

2,12

3,92

7,40

5,95

6,37
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Frånvaroorsakerna ovan är tagna från vårt sjuk-och 
friskanmälansystem Medhelp. När medarbetaren gör en 
frånvaroanmälan efterfrågas orsaken till frånvaron, men 
medarbetaren är inte tvungen att svara på denna fråga. 
Enligt Medhelps sifforna är huvudorsaken till frånvaro (VAB 
borträknat) öron, näsa, halsbesvär, mage,tarm och bukbesvär 
samt besvär från rörelseapparaten. Vi vet att under dessa 
angivna orsaker döljer det sig ofta psykisk ohälsa men att det 
inte är något som medarbetare vill att arbetsgivaren ska få 
vetskap om. Enligt rapporten ”Om Värmlänningarna 2019” 
utgiven av Region Värmland, lider 13% av Säffleborna av 
depression, vilket är det näst högsta antalet i hela Värmland. 
Det är detta vi ser hos en stor del av våra medarbetare. Risken 
för psykisk ohälsa ökar inom kontaktyrken och är vanligare 
bland kvinnor. Detta stämmer överrens med vad vi ser inom 
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen 
där majoriteten av medarbetarna är kvinnor.

Långtidssjukfrånvaro
Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i 
förhållande till total sjukfrånvarotid uppgår 2019 till 51,85% 
vilket är liten uppgång jämför med  2018. Men jämför med 
2017och tidigare är det en ordentlig förbättring. Detta kan 
tolkas som ett resultat av försäkringskassans ändrade regelverk 
i kombination med ett ökat ansvartagande hos arbetsgivaren 
att stötta medarbetare vid återgång i arbete efter sjukskrivning

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Sjukfrånvaro kön 2019

Procent
Kvinnor Män

Vi har haft och har fortfarande ett antal medarbetare som inte 
varit i arbete på många år pga. komplexa sjukdomsbilder. Ett 
aktivt arbete pågår nu med dessa individer för att undersöka 
möjligheten för dem att återgå i arbete alt. få stöd i att hitta 
andra karriärsvägar. Vi samarbetare i större omfattning med 
externa aktörer som regionens rehabiliteringskoordinatoer, 
företagshälsovården, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
Friskvården i Värmland och fackförbunden.

Långtidssjukfrånvaro i procent per förvaltning

2017

-

47,86

72,43

30,25

53,65

60,36

66,78

2018

-

37,89

76,52

43,71

45,20

51,79

60,38

Miljö- och Byggförvaltningen

Förvaltning

Kulturförvaltningen

Socialförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Totalt

Kommunledningskontoret
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   I enlighet med de jämställdhetspolitiska målen fortsätter vi 
arbetet för en ökad jämställdhet mellan könen vilket på sikt 
bidrar till att minska ohälsa för både män och kvinnor

Insatser inom friskvård/arbetsmiljö/ledarskap
Våra medarbetare har  alla l 500 kr i friskvårdbidrag årligen. 
De har möjlighet att nyttja bjudandet om gratis bad i 
badhusen i Säffle och Åmål. Detta är ju extra glädjande att vi 
fortsätter med under 2020 med tanke på vårt nya fina badhus. 
Motionsvinsten dras varje månad, kommunanställda har under 
året haft möjlighet att delta i yoga och lunchträning till kraftigt 
reducerat pris. Vi har även betalt anmälningsavgiften till Säffle 
stadslopp och Lejonruset för de som velat delta i något av dessa 
två lopp 
Vi erbjuder möjligheten att leasa en cykel för ett 
bruttolöneavdrag. Dessutom genomförs det lokala 
friskvårdsinsatser på enheterna för att främja hälsan på 
arbetsplatsen
   Under våren 2019 genomfördes en nulägesanalys gällande 
arbetsmiljöarbetet inom förvaltningarna tillsammans med 
arbetsmiljöingenjör. Denna analys låg sedan till grunden 
för den arbetsmiljöutbildningen som genomfördes under 
hösten 2019 tillsammans med vår företagshälsa Avonova.  
Utbildningen var tre dagar och total deltog 37 av våra chefer 
och skyddsombud.
   Det har genomförts Ledarforum under våren och hösten 
2019 med tema kvalitetsutveckling och förändringsledning för 
kommunens alla chefer med som ett led i vårt fortsatta arbete 
med att säkerställa framgångsrika förbättringsarbeten inom 
vår kommun. 

Vi har en tydlig skillnad i sjukfrånvaro mellan män och 
kvinnor i alla våra förvaltningar. Majoriteten av våra kvinnliga 
medarbetare å återfinns ffa inom vård och omsorg och skola 
inom sk kontaktyrken. Kontaktyrken är en  stor riskfaktor för 
ohälsa. Männen inom kommunen arbetar i större omfattning 
om tekniska yrken och detta är verksamheter som inte är 
riskfaktorer för ohälsa i samma omfattning som kontaktyrken.
Kvinnor beskriver oftare en större obalans med arbete och 
privatliv tar större ansvar för hemarbete, vab etc. (”På tal om 
kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, SCB 2018, Om 
Värmlänningarna, Planeringsunderlag för Region Värmland 
2019, Region Värmland, 2019). Det innebär att deras totala 
belastning under dygnet är högre än männens och en stor 
bidragande orsak till kvinnor ohälsa

Sjukfrånvaro i procent för män respektive kvinnor 
uppdelat per förvaltning

Förvaltning 2017
M/K

2018
M/K

2019
M/K

Miljö- och Byggförvaltningen

Kulturförvaltningen

Socialförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen
(skattefin.) 

Teknik- och fritidsförvaltningen
(äffärsv.) 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Totalt

Kommunledningskontoret 4,95/4,83

17,35/2,51

5,23/5,74

4,81/7,03

1,82/1,39

2,01/7,38

3,31/4,73

7,45/8,58

2,18/2,76

4,62/9,01

3,74/6,61

3,75/7,21

3,55/1,34

3,93/5,84

1,66/2,77

6,10/8,47

3,23/6,92

12,30/7,62

4,30/6,06

3,91/7,98

-

3,13/8,73

1,04/1,26

5,97/9,99
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458 108

-1 368 141

-25 920

338 042

636 049

38 296

-11 759

9 717

9 717

-910 033

-990 911

-54 958

2019

21 083

494 961

-1 407 451

-27 410

326 456

626 981

-9 766

-2 524

-2 524

-912 490

-967 277

-54 787

Omräknad 
Redov 2018

679

679

679

Justering 
LKBR

494 961

-1 407 451

-27 410

326 456

626 981

21 083

-10 267

-3 024

-3 024

-912 490

-967 277

-54 787

Fastställd 
Redov 2018

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Pensionsavsättningar

Statsbidrag

Skatteintäkter 

Extra ordinära kostnader och intäkter

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Årets resultat

Resultat efter skatter och finansnetto
 

Nämndernas nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad

Avskrivningar

2

3

5

7

6

10

8

9

11

4

Belopp i tkr.

Resultaträkning sammanställd redovisning

387 880

-1 335 364

-26 021

338 042

636 049

39 615

-6 693

-1 859

-1 859

-947 484

-1 008 871

-35 366

Redov 
2019

417 981

-1 365 668

-27 410

326 456

626 981

0

-7 055

-13 709

-13 709

-947 687

-982 695

-35 007

Omräknad 
Redov 2018

679

679

679

Justering 
LKBR

417 981

-1 365 668

-27 410

326 456

626 981

0

22 604

-7 734

-14 388

-14 388

-947 687

-982 695

-35 007

Fastställd 
Redov 2018

382 858

-1 287 825

-25 030

336 167

637 469

15 620

-13 937

10 078

10 078

-904 967

-965 241

-35 244

Budget 
2019

Budget-
avvikelse 2019

5 022

-47 539

-991

1 875

-1 420

23 995

7 244

-11 937

-11 937

-42 517

-43 630

-122

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Pensionsavsättningar

Statsbidrag

Bokslutsdispositioner

Skatteintäkter 

Extra ordinära kostnader 
och intäkter

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Årets resultat

Resultat efter skatter och finansnetto
 

Nämndernas nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad

Avskrivningar

2

3

5

7

6

10

8

9

11

4

Belopp i tkr.

Resultaträkning kommunen
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Balansräkning kommunen

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

TILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anl.

Summa

Långsiktig placering

Fordringar

Grundfondskapital

Summa omsättningstillgångar

Summa

Maskiner och inventarier

Värdepapper och andelar

Förråd

Långfristig utlåning

Kassa och bank

Uppskjuten skattefordran

SUMMA TILLGÅNGAR

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa anläggningstillgångar

Belopp i tkr.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

927 643

1 023 214

164 842

123 337

30

247 880

324 289

95 571

12 333

1 278

147 084

123 265

1 595 382

1 347 503

2019

-747 931

-19 082

-806 682

-40 769

-21 687

-409 588

-1 595 382

-397 094

769 910

860 788

150 639

152 307

30

226 472

280 868

90 878

12 333

1 010

117 866

73 155

1 368 128

1 141 656

Omräknad BR 2018

-755 321

-18 562

-569 320

-43 487

-24 925

-347 406

-221 914

-1 368 128

769 910

860 788

149 960

152 307

30

226 472

280 189

90 878

12 333

1 010

117 866

73 155

1 367 450

1 140 977

Fastställd 2018

-754 573

-18 562

-569 391

-43 487

-24 925

-347 356

-222 035

-1 367 450

679

679

Justering LKBR

-749

120

-50

-679

Eget kapital

Avsättningar

Skulder

Avsättningar till pensioner

Kortfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

Obeskattade reserver

Summa avsättningar

Summa avsättningar

Not

12

15

19

13

14

18

16

20

21

22

23

23

25

24

-
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Balansräkning sammanställd redovisning

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

TILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anl.

Summa

Långsiktig placering

Fordringar

Grundfondskapital

Summa omsättningstillgångar

Summa

Maskiner och inventarier

Värdepapper och andelar

Förråd

Långfristig utlåning

Kassa och bank

Uppskjuten skattefordran

SUMMA TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar

Belopp i tkr.

1 464 951

1 612 037

164 842

111 124

30

236 107

177 270

147 086

12 273

1 718

125

123 265

0

2 025 414

1 789 307

2019

1 239 770

1 386 153

150 679

93 174

30

12 127

167 722

175 193

146 383

12 233

1 393

125

73 155

1 729 069

1 561 346

Omräknad BR 2018

1 239 770

1 386 153

150 000

93 174

30

167 722

174 514

146 383

12 233

1 393

125

73 155

12 127

1 728 390

1 560 667

Fastställd 2018

679

679

Justering LKBRNot

12

15

19

13

14

18

16

17

20

-

forts. Balansräkning kommunen

Belopp i tkr.

STÄLLDA PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER

373 863

46,88%

60,52%

164,84%

345 592

23,45%

41,95%

Omräknad BR 2018

381 733

55,21%

65,20%

150,64%

295 915

27,31%

37,63%

Fastställd 2018

381 733

55,18%

65,20%

149,96%

295 915

27,27%

37,46%

Justering LKBR

Nyckeltal

Ansvarsförbindelse - pensioner

Soliditet

Balanslikvitiet

Bokförtvärde/placerat

Borgensåtaganden

Soliditet inklusive pensionsåtagande

Pensionstäckning

Not

27

26

2019



54

forts. Balansräkning sammanställd redovisning

Belopp i tkr. 2019Omräknad BR 2018Fastställd 2018 Justering LKBRNot

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

-6 628

-861 519

-19 635

-1 115 949

-47 950

-21 687

-371 681

-2 025 414

-744 267

-857 333

-19 127

0

-810 794

-60 944

-24 925

-297 496

-513 297

-16 892

-1 729 069

0

-856 584

-19 127

-810 863

-60 944

-24 925

-16 892

-297 446

-513 417

-1 728 390

-749

-679

120

-50

Eget kapital

Avsättningar

Skulder

Avsättningar till pensioner

Kortfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

Obeskattade reserver

Summa avsättningar

Summa avsättningar

21

22

23

23

25

24

STÄLLDA PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER

373 863

42,54%

63,52%

164,88%

12 667

24,08%

41,90%

381 733

49,58%

56,39%

150,68%

12 900

27,51%

37,59%

381 733

49,56%

56,39%

150,00%

12 900

27,47%

37,42%

Nyckeltal

Ansvarsförbindelse - pensioner

Soliditet

Balanslikvitiet

Bokförtvärde/placerat

Borgensåtaganden

Soliditet inklusive pensionsåtagande

Pensionstäckning

27

26
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Finansieringsverksamheten

Kassaflödesanalys kommunen

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut

Likvida medel vid årets början

Avskrivningar

Resultat efter finansiella poster

Förändring uppskjuten skattefordran

Finansiella poster

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före
förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar

Övriga avsättningar

Justering IB eget kapital enl LKBR 
(2018:597)

Amortering lån

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Övrig förändring långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förändring oavslutade investeringsprojekt

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Återföring anläggningstillgångar

Pensionsavsättningar

Förändring av lager

Förändring av långfristiga fordringar

Förändring av kortfristiga skulder

Upptagna lån

Finansiella poster

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Värdeförändring finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

8,9

24

20

20

12,13

12,13

8

14,15,17

14,15,17

Belopp i tkr.

-1 859

35 366

-32 921

-7 666

28 970

-3 238

-739

83 219

15 918

178 882

1 866

520

-268

-29 218

50 110

123 265

73 155

62 183

160 000

32 921

-201 940

0

-11 917

-211 991

2019

-13 709

35 007

0

-15 549

8 998

1 846

285

749 -5 535

-69 493

83 609

10 151

38 028

-146 663

0

-7 196

2 215

80

2 500

-31 731

73 155

104 886

72 685

80 000

14 870

0

491

0

-153 368

Omräknad 2018

-14 388

35 007

-14 870

8 249

1 846

285

-69 493

82 810

10 271

38 148

491

0

2 215

80

2 500

-31 731

73 155

104 886

72 635

80 000

14 870

-146 663

0

-6 517

-152 689

Fastställd 2018

50

799

-679

120

0

0

-679

120

-679

679

749

749

Justering LKBRNot

12,13

19

23

24

22

18

16

25

24

11
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Finansieringsverksamheten

Kassaflödesanalys sammanställd redovisning

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut

Likvida medel vid årets början

Avskrivningar

Resultat efter finansiella poster

Förändring uppskjuten skattefordran

Finansiella poster

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före
förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar

Övriga avsättningar

Justering IB eget kapital enl LKBR 
(2018:597)

Amortering lån

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Övrig förändring långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förändring oavslutade investeringsprojekt

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Återföring anläggningstillgångar

Pensionsavsättningar

Förändring av lager

Förändring av långfristiga fordringar

Förändring av kortfristiga skulder

Upptagna lån

Finansiella poster

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Värdeförändring finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

8,9

24

20

20

12,13

12,13

8

14,15,17

14,15,17

Belopp i tkr.

9 717

54 958

12 127

-26 537

42 020

-17 951

-3 238

-739

87 666

31 272

257 507

0

4 721

508

-325

0

50 109

123 264

73 155

63 971

200 437

26 537

-287 961

0

-11 823

-295 063

2019

-2 345

54 787

-2 091

-11 495

35 919

65 323

-5 936

749 - 5 515

-69 493

128 572

-3 343

49 683

-206 678

0

-4 122

2 251

430

1 160

-32 054

73 156

105 210

26 900

110 543

10 816

0

491

0

-210 309

Omräknad BR 2018

-3 024

54 787

-2 091

-10 816

35 170

65 323

-5 936

-69 493

127 773

-3 223

49 803

0

491

0

2 251

430

1 160

-32 054

73 156

105 210

26 850

110 543

10 816

-206 678

0

-3 443

-209 630

Fastställd 2018

50

799

-679

-120

0

0

-679

-120

-679

679

749

749

Justering LKBRNot

12,13

19

23

24

22

18

16

25

24

11
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Tilläggsupplysningar    
Not 1 Redovisningsprinciper    
Förstagångstillämpning av lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).
Årsbokslutet har upprättats enligt LKBR som trädde i kraft 2019-01-01. I samband med övergången har samtliga balans- och resultatposter som berörs samt 
kassaflödesanalys och noter räknats om för jämförelseåret. Detta har gjorts för att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år och är i enlighet med 
rekommendationer och information från Rådet för kommunal redovisning (RKR). De justeringar som gjorts framgår av tabellerna nedan.

Resultaträkning

Kommunen

Koncernen

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader

Upplösning investeringsbidrag

Upplösning investeringsbidrag

Årets resultat

Årets resultat

Resultat efter fin.poster

Resultat efter fin.poster

0

0

-7 055

-9 410

-13 712

-2 348

-13 712

-2 348

Omräknad 
resultatäkning

Omräknad 
resultatäkning

3

3

-7 734

-10 089

-14 388

-3 024

-14 388

-3 024

Fastställd 
resultaträkning

2018-12-31

Fastställd 
resultaträkning

2018-12-31

-3

-3

676

676

679

679

676

676

LKBR

LKBR
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Balansräkning

Kommunen

Koncernen

Summa oms.tillg

Summa oms.tillg

Summa EK

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar

Övr EK

Övr EK

Årets resultat

Årets resultat

Ack upplösning investeringsbidrag

Skuld för investeringsbidrag

Summa EK, avs o Skulder

VA Säffle skuld till kollektivet

Summa tillgångar

Summa tillgångar

Skuld för investeringsbidrag

Summa EK

VA Säffle skuld till kollektivet

Ack upplösning investeringsbidrag

Summa EK, avs o Skulder

0

0

-769 031

-863 428

226 472

167 722

-755 322

13 709

2 348

1 571

-15 501

-1 368 129

-1 053

1 368 129

1 729 070

-15 501

-861 083

-1 053

1 571

-1 729 070

Omräknad 
balansräkning

Omräknad 
balansräkning

0

0

-768 961

-863 358

226 472

167 722

-754 573

14 388

3 024

1 599

-15 649

-1 367 450

-1 003

1 367 450

1 728 391

-15 649

-860 334

-1 003

1 599

-1 728 391

Fastställd balansräkning
2018-12-31

Fastställd balansräkning
2018-12-31

-70

-70

679

679

148

-749

-50

-28

-679

0

0

-749

-679

-679

-28

148

679

-50

LKBR

LKBR
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Kassaflödesanalys

Kommunen

Koncernen

Årets resultat

Årets resultat

Upplösning investeringsbidrag

Upplösning investeringsbidrag

Årets kassaflöde

Årets kassaflöde

Förändr. fin anläggningstillg

Förändr. fin anläggningstillg

-483

-483

-13 709

-29 755

-20 905

-33 877

-7 196

-4 122

Omräknat 
kassaflöde

Omräknat 
kassaflöde

-480

-480

-14388

-30434

-20905

-33877

-6517

-3443

Fastställd kassaflöde 
2018-12-31

Fastställd kassaflöde 

-3

-3

-679

-679

679

679

-3

-3

LKBR

LKBR

Renhållning

Bostads och lokalhyror

Skolverket

Försäkringskassan

Äldre och handikappomsorg

Övriga hyror och arrenden

Migrationsverket

Summa

Badavgifter

Summa

16005

47 475

33 882

128 048

27 513

7 661

9 051

2 876

2 225

11 270

6 708

135 342

24 816

16 031

9 287

4 418

24 764

98 249

1 945

124 379

16 005

47 475

33 882

45 398

27 513

7 661

9 051

2 876

2 225

11 270

6 708

52 692

24 816

13 605

9 287

4 418

24 764

98 249

1 945

121 953

2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning

14745

47 192

31 590

133 951

23 803

8 826

8 931

2 065

2 579

11 138

5 000

139 034

32 093

19 949

7 956

3 018

55 946

134 385

1 785

122 403

14 745

47 192

31 590

46 167

23 803

8 826

8 931

2 065

2 579

11 138

5 000

51 250

32 093

10 924

7 956

3 018

55 946

134 385

1 785

113 378

Not 2 Verksamhetens intäkter

Bidrag

Försäljningsmedel

Driftbidrag från staten

Taxor och avgifter

Hyror och arrenden

Vatten och avlopp

Barnomsorg

Markhyror och arrenden

Socialstyrelsen

Övrigt

Biljettförsäljning arrangemang

Summa

Arbetsförmedlingen

Övriga taxor och avgifter

Belopp i tkr.
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Investeringsbidrag

Summa

Summa

Momsbidrag köp ej skattpl verksamh

Städtjänster till Åmåls kommun (gemensamma nämnden)

Driftbidrag från Åmål gemensam nämnd

438

15 440

68 693

1 244

22 726

3 483

458 108

-7 873

10 275

15 597

38 243

438

15 440

83 540

1 244

22 726

3 483

387 880

6 974

10 275

15 597

38 243

2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning

508

17 150

67 245

5 834

25 089

756

494 961

-10 415

10 052

14 126

38 445

508

17 150

87 073

5 834

25 089

756

417 981

9 413

10 052

14 126

38 445

Övriga driftbidrag

Driftbidrag från Åmål för gemensamma nämnden

EU-bidrag

Interkommunal ersättning skola

Försäljning och entreprenader

Övriga bidrag

Summa

Övrig försäljning och entreprenader

Belopp i tkr.

Fristående förskolor

Individ- och familjeomsorg

Personalkostnader inkl pensioner

Fristående förskoleklass

Vatten- och avlopp

Övriga kostnader

Övrigt köp av huvudverksamhet

Gymnasieskola

Äldreomsorg

0

48 872

22 511

19 491

826 178

2 601

7 809

25 632

12 621

12 661

1 394 060

828

1 551

3 604

287 397

19 626

205 981

46 772

45 691

10 215

12 337

48 872

22 511

19 491

801 992

2 601

7 809

113 724

12 621

12 661

1 361 385

828

1 551

3 604

178 479

19 626

205 981

46 772

45 691

10 215

5 457

45 138

21 960

23 442

832 737

3 216

8 466

25 562

15 152

14 376

1 407 451

15 184

1 539

1 809

295 203

11 368

209 265

41 373

42 548

8 831

13 852

45 138

21 960

23 442

808 367

3 216

8 466

114 329

15 152

14 376

1 365 668

15 184

1 539

1 809

174 717

11 368

209 265

41 373

42 548

8 831

Not 3 Verksamhetens kostnader

Inköp anläggningstill och underhåll

Lämnade bidrag

LSS/Socialpsykiatri

Summa köp av huvudverksamhet

Köp av huvudverksamhet

Fristående fritidshem

Gatuentreprenader

Lokalhyror och markhyror

Grundskola

Renhållning

Summa

Kollektivtrafik exkl skolskjuts

För att få rätt jämförelse mot 2019 i den sammanställda redovisningen har en justering av 2018 års siffror gjorts i denna not. 25 562 tkr har flyttats från Övriga kostnader 
till Lokalkostnader.
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2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning
Belopp i tkr.

Not 4 Avskrivningar

Not 5 Pensionsavsättningar

Kommunen: Beloppet för år 2019 är korrigerat i enlighet med 
komponentavskrivningsmetoden. De nya avskrivningarna har beräknats 
på värdet 2016-01-01. Sammanställd redovisning: Företagens 
avskrivningsprinciper har inte anpassats till kommunens. Företagen 
redovisning har anpassats till regelverket K 3 2014. Se avsnitt 
redovisningsprinciper.

Kommunalskatten har periodiserats enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

43

Avg.bestämd ålderspens

Kommunalskatten har periodiserats enligt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendationer.

Löneskatt

Prognos för slutavräkning

Kommunal fastighetsskatt

Utdelning aktier

Räntor på likvida medel o kortfr placering

Regleringsavgift

Reavinster

Övriga intäkter

Statsbidrag integration

Övriga finansiella intäkter

Övriga pensionskostnader

Summa

Inkomstutjämning

Intäkter avseende pensionsmedel

Kostnadsutjämning

Räntor på räntebärande värdepapper

Negativ ränta på lån fr Kommuninvest

Utjämning LSS

Verkligt värde jmf bokfört värde

Summa

Summa

Räntor på utlämnade lån, bolagen

25 986

-66

642 419

234 975

34 106

34 372

209

79

11 874

23 818

38 296

338 042

636 049

-6 369

30 488

3 743

21

11 017

6 336

2 711

15 316

2 811

25 920

25 986

-66

642 419

234 975

34 106

34 372

209

79

11 874

23 818

39 615

338 042

895

636 049

101

-6 369

30 488

3 743

21

11 017

6 336

4 514

15 316

5 509

26 021

25 992

1 418

630 225

240 509

20 111

22 101

732

66

10 706

21 083

326 456

626 981

Ingår i beloppen i not 3

-3 245

29 656

5 438

43

2 469

13 941

863

21 015

972

27 410

25 992

1 418

630 225

240 509

20 111

22 101

732

66

10 706

22 605

326 456

1 039

626 981

-3 245

29 656

5 438

43

2 469

13 941

1 346

21 015

2 494

27 410

Not 6 Skatteintäkter

Förändring pens.avsättn

Prel. skatteinbetalningar under året

Särskild avtalspension

Summa

Pensionsavsättningar koncernbolagen

Not 7 Generella Statsbidrag

Not 8 Finansiella intäkter
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2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning
Belopp i tkr.

Reaförluster

Räntor på anläggningslån

Övriga finansiella kostnader

Summa

Ingen extra ordinär intäkt/kostnad har uppkommit under 2018 eller 2019.

Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

Ingående bokfört värde

Uppskrivning värdepapper enl LKBR 7 kap 6 §

Nyanskaffningar

Reavinster/-förluster anl.tillgångar

Utgående bokfört värde

Medel till resultatutjämningsfond

Summa balanskravsresultat

Summa

Kostnader avseende pensionsmedel

Övriga finansiella kostnader

Ränta på pensionsskuld

Överavskrivning

Reavinster på plac. medel

Avyttring

Nedskrivning av anläggningstillgångar

Årets avskrivningar

Medel från resultatutjämningsfond

Netto avstämning

1 308

8 113

0

0

-1 866

-38 191

9 717

1 239 770

265 238

1 464 951

9 717

1 308

0

8 113

9 421

1 308

5 385

602

-6 336

-1 866

1 537

-22 136

-30 447

-1 859

-1 859

769 910

-23 818

181 735

-109

927 643

-30 447

-1 859

1 308

1 605

3 178

6 693

2 387

7 702

0

0

0

-38 119

2 524

1 098 408

179 481

1 239 770

2 524

2 387

0

7 702

10 089

2 387

5 347

454

-13 941

0

-21 453

-28 329

-13 709

-14 388

660 529

130 834

769 910

-28 329

-13 709

2 387

2 786

2 107

7 734

Not 9 Finansiella kostnader

Not 10 Extraordinär intäkt/kostnad

Not 11 Årets resultat (tkr)

Balanskravsavstämning

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
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12 159

Ingående bokfört värde

AKTIER I KONCERNFÖRETAG

Kommunföretag i Säffle AB

Långsiktigt placerade medel

Nyanskaffningar

Investeringsbidrag

Marker kommun

Säffle Kedjan 2 AB

Skandia - placerade medel

from 2019 Marknadsvärde, enl LKBR 7:6

Summa Värdepapper och andelar

Kommuninvest Ekonomisk Förening

Utgående bokfört värde

ANDELAR

Avyttring

Kommunföretag i Säffle AB

Säfflebostäder AB

Nordea - placerade medel

Värdeförändring leasingbilar

ÖVRIGA AKTIER

Forskningen i Säffle AB

Handelsbanken - placerade medel

Säffle Kommunikation AB

Anskaffningsvärde 31/12

Årets avskrivningar

Övriga

Insats HBV (Husbyggnadsvaror) 

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader

Swedish Travel & Tourism

-2 858

0

-2 282

64

-16 767

53

146 383

0

22 723

-113

11

40

12 273

10

147 086

12 169

100

100%

82 642 82 642

61 083

21 117

163 965

164 842

-2 282

64

100%

61 083

100%

-13 230

53

10

90 878

100

100%

20 205

11

100%

21 117

164 842

163 965

0

12 333

12 159

95 571

12 169

-491

0

3 594

64

-16 668

53

12 159 12 159

133 231

0

27 197

-480

11

40

12 273

10

146 383

12 169

-491

100

100%

72 812 72 812

57 148

20 000

149 960

150 887

3 594

64

100%

57 148

100%

149 960

-13 554

53

10

85 980

100

100%

15 829

-480

11

100%

20 000

150 887

0

12 333

12 159

90 878

12 169

Not 13 Maskiner och inventarier

Not 14 Värdepapper och andelar

Förtydligande rörande andelar i koncern företag

Not 15 Långsiktiga placeringar

2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning
Belopp i tkr.

- förlagslånet till Kommuninvest har omklassificerats 
från långfristig placering
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Svenska aktier

Utländska aktier

Summa

Summa Grundfonder

Marknadsvärde 31/12 (per förvaltare)

Not 16 Långfristig utlåning

Svenska räntor

Övriga utlämnade lån

Gatukontoret

Kundfordringar

Städ

Fordringar hos leverantör

Varulager

Fastighetsavgift

Summa

Uppskjuten skattefordran

Fordran mervärdesskatt

Stiftelsen Glaskogen

Bränslelager

Fordringar hos anställda

Kemikalielager

Skattekonto

Bostadsanpassning

Statsbidragsfordringar

Övriga kortfristiga fordringar 

Kommunföretag i Säffle AB med dotterbolag

HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG

GLESBYGDSLÅN

ÖVRIGA LÅN

Not 18 Förråd

Not 19 Fordringar

Not 17 Grundfonder

Alternativ placering

Marknadsvärde 31/12 (totalt)

125

58

19 265

296

3 581

819

16 302

1 718

977

8 070

30

164

20

212

13 056

169

3 467

2 703

125

0

0

125

30

17 179

125

58

15 872

296

3 581

379

16 302

1 278

8 070

30

164

20

212

13 056

169

3 467

15 759

125

146 959

146 959

876

164 841

23 204

19 824

147 084

30

61 083

125

75

18 132

42

1 551

507

13 758

1 393

12 127

18 158

30

76

26

398

13 221

295

9 094

1 202

125

0

0

21 117

125

30

21 117

22 226

125

75

18 223

42

1 551

124

13 758

1 010

18 158

30

76

26

398

13 221

295

9 094

26 662

125

117 741

117 741

38 661

21 754

117 866

30

82 641

Nordea Handels- 
banken SkandiaMarknadsvärde  resp förvaltare

2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning
Belopp i tkr.
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2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning
Belopp i tkr.

forts. Kundfordringar

Not 21 Eget kapital

Not 22 Avsättningar till pensioner

Upplupna intäkter

Justering eget kapital enl LKBR 
(2018:597)

Efterlevandepension

Handkassor

Upplupna skatteintäkter

justering eget kapital

Särskild avtalspension

Löneskatt

därav Resultatutjämningsreserv

Visstidspension

Summa

Bank koncernkonto bolagen

Summa

Förutbetalda kostnader

Ingående balans

Garantipension

Not 20 Kassa och bank

Upplupna ränteintäkter

Årets resultat

Ålderspension enligt PA-KL

 därav Övrigt eget kapital

Avg.bestämd ålderspension ind. Del

Bank och postgiro

Övriga interimsfordringar

Utgående balans

Ålderspension enl ö.k.

Pensionsavsättningar kommunala bolag

Summa

11 715

0

861 083

66

377

8 923

3 726

88 742

345

19 635

74 756

111 124

5 861

71

9 718

-9 282

4 551

772 777

3

48 443

25 660

861 519

346

553

123 265

10 240

0

755 322768 961

66

377

8 923

3 726

88 742

345

19 082

74 756

123 337

5 861

71

-1 859

4 551

659 187

3

48 443

30 661

747 930

346

123 265

13 380

749

993

863 358

71

0

9 092

3 624

88 742

171

19 127

56 445

105 301

1 988

120

-3 024

4 261

772 341

3

16 640

2 545

861 083

418

565

73 155

21 262

749

993

71

0

-5 532

9 092

3 624

88 742

171

18 562

56 445

152 307

1 988

120

-14 388

4 261

666 580

3

16 640

28 244

755 322

418

73 155
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2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning
Belopp i tkr.

1 013

Förändringsanalys pensioner inklusive löneskatt

Ansvarsförbindelse

Antal visstidsförordnanden

IB

Nyintjänad pension

Nyintjänad pension

Förändring av löneskatten

Förändring av löneskatten

Summa differens

Summa differens

Övrigt

Del av flörpliktelsen som tryggats genom försäkring

Utredningsgrad i %

Avsättning till pensioner

Pensionsutbetalningar

Pensionsutbetalningar

Tjänstemän

 IB

Politiker

Övrigt

Ändring av försäkringstekniska grunder

UB

- förpliktelser intänade fr o m 1998, pensionsavsättning

Överskottsfondens värde 31/12 resp år, KPA

UB

Ränte- och basbeloppsuppräkning

Ränte- och basbeloppsuppräkning

18 563

506

717

101

-1 536

-7 869

1 013

0

99

-750

-17 464

0 0

381 732

4 4

205

0

373 863

23 530

2 062

19 082

457

9 401

16 346

2 647

7 289

433

-665

-3 408

392

-866

-16 341

0 0

385 141

4 4

-312

0

381 733

13 891

10 080

18 562

314

5 917

OPF KL har inneburit att antalet förtroendevalda med pension har ökat från 4 till 140. Antalet visstidsförtroenden gäller fortsatt 4 personer. Avtalet gäller ej de kommunala 
bolagen.  Ett tryckfel har rättats i den sammanställda redovisningen år 2018 när det gäller antalet politiker med visstidsförordnande. Rätt antal var 4.                           
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2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning
Belopp i tkr.

Not 23 Övriga avsättningar

Not 24 Långfristiga skulder

Not 25 Kortfristiga skulder

Regresskrav översvämning

varav långfristiga lån IB

Kortfristig del långfristig skuld

Checkkredit kommunala bolag

Renhållning Åmål, skuld t kollektivet

Justering IB 2019 investeringsbidrag VA S enligt LKBR

Förmedlade medel IFO

Leverantörsskulder bank o postgiro

Leasing bilar

Obeskattade reserver kommunala bolag

varav kortfr omsatta till långfristiga

Skuld för anslutningsavgifter VA

Övriga avsättningar (uppskjuten skatt)

varav blivit kortfristig löptid

Investeringsfond VA Säffle

Justering IB 2019 investeringsbidrag enligt LKBR

Fondering för avveckling av Östby

Ingående skuld

Kortfristiga låneskulder

Kortfristig del leasingbilar

Renhållning Säffle, skuld t kollektivet

VA Säffle, skuld t kollektivet

VA Åmål, skuld t kollektivet

Övriga kortfristiga skulder

Avsättning viten LSS

amorteringar långfr lån

därav förfall inom 1-5 år

Summa

varav långfristiga lån UB

Investeringsfond VA Åmål

Summa

Ackumulerade överavskrivningar kommunala bolag

varav nyupptagna långfr lån

Investeringsbidrag

313

492 345

4 665

0

359

63

72 565

13 863

13 963

513 417

125 319

3 760

0

407

1 734

670

0

46 796

2 651

6 628

-29 249

1 751

7 411

-739

13 863

28 315

709 590

3 000

744 267

200 437

13 412

313

185 609

1 668

74 756

359

63

41 960

13 863

13 963

222 035

125 319

3 760

0

407

1 734

670

46 796

2 651

-29 249

1 751

7 411

-739

13 863

21 687

362 417

3 000

397 094

160 000

13 412

0

451 295

63 521

0

744

85

68 372

15 353

14 076

475 590

8 515

4 552

0

1 003

2 686

100

0

933

2 245

16 892

0

1 777

10 849

-70 426

15 353

41 817

492 345

3 000

513 417

110 543

14 050

0

175 102

60 738

66 629

744

50

85

48 095

15 353

14 076

201 257

8 515

4 552

0

1 003

2 686

100

933

2 245

-59 071

1 777

-120

10 849

-11 355

15 353

24 925

185 609

3 000

221 914

80 000

14 050
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2019201820192018

Kommunen Sammanställd redovisning
Belopp i tkr.

forts. Not 25 Kortfristiga skulder

Not 26 Borgensåtaganden

Personalens prelskatt

- Skuld bidrag Skolverket

Upplupna semesterlöner

Upplupna räntekostnader

Löneskatt upplup pensionskostnad

Interimsskulder leverantörsreskontra

KOMMUNALA BOLAG

ÖVRIGA

Tennisbollen KB

SBAB

Summa

Mervärdesskatt

Skulder till staten:

Upplupna löner

Upplupna sociala avgifter

Upplupna pensionskostnader

Slutavräkning kommunalskatt

Övriga interimsskulder

Säfflebostäder AB

Smedsgårdens Ekonomiska Förening

Egna hem

Summa

7 492

2 384

31 478

238

5 678

18 395

12 329

2 129

338

371 681

4 169

4 217

31 723

24 915

6 746

24 705

10 200

338

12 667

7 432

2 384

31 478

238

5678

18 395

332 925

12 329

2 129

338

409 589

4 169

4 217

31 723

24 915

6 746

21 518

332 925

10 200

338

345 592

11 768

1 495

33 295

263

5 700

15 594

12 562

2 212

338

297 446

4 055

5 501

28 738

26 442

3 245

11 773

10 350

338

12 900

11 708

1 495

33 295

263

5 700

15 594

283 015

12 562

2 212

338

347 406

4 055

5 501

28 738

26 442

3 245

18 175

283 015

10 350

338

295 915

Säffle kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, 278 kommuner och 12 regioner per 2019-12-31, har ingått likalydande borgensförbindelser

Not 27 Ansvarsförbindelse pensioner

Återlåning= ansvarsförbindelse-marknadsvärde på placerade medel 

Ansvarsförbindelse

209 022

373 862

209 022

373 862

231 207

381 733

231 207

381 733
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REDOVISNINGS-
PRINCIPER

Kapitel 9 9



719
REDOVISNINGSPRINCIPER
Säffle kommun följer den kommunala redovisningslagen och 
rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR).

Övergång till den nya kommunala 
bokförings- och redovisningslagen LKBR
Den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen 
LKBR ska tillämpas från och med år 2019. Jämförelsetalen 
för 2018 har räknats om enligt RKR:s skrift Fastställande av 
ingångsbalansräkning och andra jämförelsetal 2019.

Periodisering av skatteintäkterna 
Kommunalskatten har periodiserats enligt RKR:s 
rekommendationer. I bokslutet för 2019 har den definitiva 
slutavräkningen för 2018 och en preliminär slutavräkning för 
2019 bokförts enligt beräkningarna i skatteprognosen från 
Sveriges Kommuner och Landsting i december 2019.

Leverantörsfakturor
Inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret 
har i huvudsak skuldbokförts och belastar årets redovisning.

Utställda fakturor
Fakturor som är utställda efter årsskiftet, men hänförliga till 
redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets 
redovisning.

Löner m.m.
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har 
redovisats enligt kontantmetoden exklusive retroaktiva 
löneökningar. Arbetsgivaravgifter m.m. har bokförts i form av 
procentuella pålägg i samband med löneredovisningen.
Räntor
Räntekostnader och ränteintäkter har periodiserats.

Kapitalkostnader
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. 
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde. 
Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet. 
Investeringsbidrag bokförs som skuld enligt RKR 18 och 
intäktsförs enligt samma period som avskrivningarna.

Finansiell leasing
Kommunens avtal om finansiell leasing för bilar är upptagna 
som anläggningstillgång enligt anskaffningsvärde minskat 
med amortering. Samtidigt är motsvarande belopp upptaget 
som långfristig skuld (nästa års amortering är upptagen som 
kortfristig skuld). Kostnaden är inte upptagen som avskrivning 
utan som leasingkostnad.

Avskrivningsprinciper
Kommunen har i samband med bokslut 2016 konverterat 
samtliga investeringar enligt komponentavskrivnings- 
metoden. Samtliga fastighetsinvesteringar och tekniska 
investeringar har räknats om med nya avskrivningstider 
utifrån ingående balans 1 januari 2016.
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Avskrivningstider (komponentavskrivningsmetoden)

Fastigheter

Ombyggnad huvudväg

Ombyggnad Östra Storgatan/Sundsgatan

Konstnärliga byggnader, rörliga broar

Byggnad

Transportmedel t.ex. traktorer, truckar, 
personbilar, skåp- och mindre lastbilar, 
släpkärror

Skolmöbler, gymnastikredskap, medicinska 
instrument, inlärningsapparater

Datorer med kringutrustning, radio, tv-apparater

Typ av investering

Stomkomplett/innerväggar

Fönster

Stomme och grund

El

Ventilation

Styr- och övervakning

Styr- och övervakning

Asfalt, 60 %

Asfalt, 13 %

Stomme, räcke, grus, 70 %

Stomme (reservoar), 22 %

Filter, pumpar m.m. 40 %

Fastighetsinstallationer, 5 %

Automatik/styrning/driftövervakn, 15%

Stolpe inkl kabel, 1,6 %

Hushållsmaskiners såsom spisar, tvättmaskiner o.s.v.

Kontorsmöbler och inredningsartiklar

Televäxel, mätapparater, offsetutrustning

Gator

Vattenverk

Porslin, glas och bestick

Värme, Sanitet (VS)

Yttertak

Transport (hiss)

Asfaltgrus 40 %

Sten/plattytor, 71%

Armaturer gatubelysning 14,4 %

Slit/rörliga delar, 30 %

Tak, fasad, markarbeten, 8 %

Reservkraftanläggning 10%

Vattenverksspecifikt

Restpost (inre ytskikt, vitvaror, köksinr)

100

50

50

50

25

45

45

20

40

40

25

15

40

50

40

25

50

15

15

50

50

20

25

15

50

10

10

10

5

10

5

3

År

Kassa och bank
Säffle kommun tillämpar principen med koncernbank för de 
helägda bolagen. Samtliga bolags kassa finns därmed med 
som en del inom kommunens kassa. Motsvarande belopp är 
upptaget som kortfristig skuld eller som fordran gentemot 
bolagen.

Resultatutjämningsreserv
Enligt 11 kap 14 § i Kommunallagen (2017:725) får avsättning 
till resultatutjämningsreserv göras med den del av resultatet 
respektive år som översteg 1 procent av skatter, statsbidrag och 
utjämning. Resultatutjämnings- reserven skapades 2012 genom 
en omfördelning av eget kapital från perioden 2010 till 2012, 
ytterligare kapital lades till reserven år 2013 samtidigt som 6 
856 tkr togs ur reserven 2014 för att möjliggöra ett nollresultat 
efter balanskravsavstämning. År 2015 återställdes och utökades 
reserven genom att 15 710 tkr lades till. I bokslut 2016 lades 
42 688 tkr till resultatutjämningsreserven. För 2017, 2018 
och 2019 sker ingen justering av resultatutjämningsreserven 
eftersom kommunens resultat inte når upp till gränsen 1 
procent av skatter, statsbidrag och utjämning.

Avsättningar
Avsättningar för framtida kostnader görs för pensioner, för 
sluttäckning av deponi samt för eventuella viten för försenat 
LSS-boende i enlighet med RKR 10.2 Avsättningar och 
ansvarsförbindelser.

Investeringsfonder för avgiftskollektiven 
Två investeringsfonder har skapats 2013. En för vatten- och 
avgiftskollektivet Säffle och en för vatten- och avgiftskollektivet 
Åmål. Fonderna har skapats genom överflyttning av medel från 
skuld till abonnentkollektivet. Fonderingen bygger på RKR:s 
idéskrift: Redovisning av affärsverksamhet.

Skuld till abonnentkollektiv
Resultatet från de avgiftsfinansierade verksamheterna läggs 
som skuld/fordran till abonnentkollektiven enligt RKR:s 
idéskrift: Redovisning av affärsverksamhet.

Förvaltade fonder
Förvaltade fonder är egna juridiska personer med separata 
årsredovisningar och ingår därmed inte i kommunens 
redovisning och heller inte i den sammanställda redovisningen.

Sammanställd redovisning
Bolagens egna kapital har räknats om enligt 
redovisningsregelverket K3. Någon justering för skilda 
redovisningsprinciper har inte gjorts i sammanställningen.
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Förvaltningsberättelse
 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun äga och förvalta aktier i dotterföretag
vilka genom beslut i kommunfullmäktige i Säffle kommun skall ingå i kommunenskoncernorganisation
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Företaget har sitt säte i Säffle.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Kommunföretag i Säffle AB
 
Kommunföretag i Säffle AB bedriver ingen egen egentlig verksamhet. Dess inriktning är att via effektiv
samordning av dotterbolagens resurser tillförsäkra både bolagskoncernen och kommunkoncernen största
möjliga nytta för insatta skattemedel. Inga väsentliga händelser har ägt rum under räkenskapsåret. 
 
Säfflebostäder AB
 
Måluppfyllelse
Internt perspektiv
Mål 1: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.
Ägaråtgärder för äkad måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt
och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter.
Måluppfyllelse: ROT/stambyte i 28 lägenheter på Gläntstigen. Energieffektiviseringar/nya
energieffektiva lösningar, såsom solceller.
 
Mål 2: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare.
Ägaråtgärder för äkad måluppfyllelse: Fortsatta satsningar på friskvård.
Måluppfyllelse: Hög frisknärvaro. 
 
Mål 3: Säffle kommun har hög kvalitet med fokus på hållbar utveckling.
Ägaråtgärder för äkad måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i
sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning.
Måluppfyllelse: Dokumenterat och miljövänliga materiel, BASTA. Minskad energi- och
vattenförbrukning.
 
Externt perspektiv
Mål 1: Säffle kommun är en plats för alla.
Ägaråtgärder för äkad måluppfyllelse: Bolaget ser alla nya invånare som en möjlighet för Säffle att bli en
socialt hållbar och framgångsrik kommun.
Måluppfyllelse: ROT/stambyte i 28 lägenheter på Gläntstigen 2. Regelbunden dialog med hyresgäster,
även samverkan med hyresgästföreningen.
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Mål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet.
Ägaråtgärder för äkad måluppfyllelse: Medverka till en attraktiv livsmiljö.
Måluppfyllelse: Nya innergårdar, ROT-renoveringar, tillgänglighetsplan.
 
Mål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig.
Ägaråtgärder för äkad måluppfyllelse: Erbjuda bostäder/lokaler i flera delar av vår kommun och för olika
behov och livssituationer.
Måluppfyllelse: Bolaget erbjuder bostäder i olika kategorier och storlekar. Nyproduktion kv Bryggaren,
klart december 2019. 
 
Mål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet.
Ägaråtgärder för äkad måluppfyllelse: Lägenhetsbeståndet anpassas utifrån det behov och den efterfrågan
som finns. 
Måluppfyllelse: Nyproduktion kv Bryggaren, 25 lgh, tillgänglighetsanpassning, ROT-renoveringar.
 
Väsentliga händelser 2019, ägda fastigheter
I 28 lägenheter, Gläntstigen 2 och 8, har omfattande renovering utförts i form av stambyte, utbyte av kök,
elstammar mm. Dessutom har resurser lagts ner på säkerhets/trygghetshöjande åtgärder såsom nya
entrédörrar/säkerhetsdörrar in till lägenheterna. Åtgärderna har föregåtts av förhandling med
hyresgästföreningen och samtliga hyresgäster har skriftligen godkänt den överenskomna hyreshöjningen.
Dessutom innebär de åtgärder som gjorts en beräknad energibesparing på ca 20 % per år. Både före och
under projektens gång har bolaget haft regelbundna möten och skriftlig information till respektive
hyresgäst.
 
I början på året färdigställdes projektet med innergården på Vallen. Bolaget har skapat en innergård med
en miljö som är trygg och inbjudande för aktiviteter och rekreation. Bidrag hos Boverket har beviljats
och utbetalats för projektet för halva investeringen. 
 
I december slutfördes nyproduktionen i kv Bryggaren. 25 lägenheter, samtliga med balkong mot älven.
Den nya byggnaden smälter väl in i omgivningen med de övriga två byggnaderna. Samtliga lägenheter
var uthyrda vid färdigställandet. Projektet har avlöpt väl, fokus har legat på energieffektivt byggande och
hållbara lösningar, t ex solceller, individuell mätning, mekanisk till- och frånluft med tillhörande
värmeåtervinning samt bergvärme. Miljövänliga materiel har använts enligt BASTA. Bidrag har erhållits
från Boverket, dels ett investeringsstöd och dels ett energistöd som utbetalas under våren 2020. I samråd
med ”Offentliga rummet” vad gäller projektets utemiljö, har resurser lagts ned på kanalstråket för att
kunna erbjuda kommunens innevånare ett sammanhängande promenadstråk utefter Byälven. 
 
Den tillgänglighetsplan som tagits fram efter tillgänglighetsinventeringen 2015 av flerbostadshusen, har
följts. Alla planerade åtgärder för 2019 är utförda av bolagets personal.
 
Totala investeringar i byggnader och markanläggningar har under året skett med 56 823 tkr, varav
nyproduktionen i kv Bryggaren på 47 890 tkr. 
 
Totalt har underhållsåtgärder utförts för 9 341 tkr, varav sedvanligt lägenhetsunderhåll runt om i hela
bolagets bestånd på 5 804 tkr. 
 
Väsentliga händelser 2019, förvaltade fastigheter
När det gäller de förvaltade fastigheterna har under perioden ”lokalkuggen” genomförts tillsammans med
representanter ute på varje förvaltning. Mötena i år har varit konstruktiva och förvaltningarna är till stor
del positiva till de åtgärder vi gör på fastigheterna. Behoven som framkommer i kuggen ligger sedan till
delvis grund för det fortsatta arbetet med bolagets plan för vilka verksamhetsfastigheter som ska
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delvis grund för det fortsatta arbetet med bolagets plan för vilka verksamhetsfastigheter som ska

prioriteras i det planerade underhållet. På de förvaltade fastigheterna har följande större
underhållsåtgärder utförts; Tegnérhallen/underhåll i samband med investering, Tingvallaskolan/matsalen,
Botilsäters skola/omklädningsrum, Värmlandsbro skola/belysning, 31:an/tak. Underhållsåtgärder har
även utförts på specifika objekt som framkommit på ”lokalkuggen”. Dessutom utförs underhållsåtgärder
kontinuerligt på olika projekt och översyn av lekplatser sker regelbundet.
 
Totalt har underhållsåtgärder utförs för 15 971 tkr under året.
 
SäBo leder följande projekt, på beställning av kommunen och enligt den av fullmäktige beslutade
arbetsgången vad gäller kommunala investeringar. Ny simhall, ny restaurang Ekenäs och bollhall mm. 
 
Representanter från bolaget ingår i ledningsgruppen och styrgruppen vad gäller ny simhall. I styrgruppen
ingår både politiker och tjänstemän. Efter flera års planering togs det första spadtaget i januari 2018,
processen har avlöpt väl enligt plan trots en stor påverkan på närliggande skola och bostadsområde. Den
nya simhallen är certifierad som ”Miljöbyggnad Guld” vad gäller byggnaden. Som ett led i
kommunkoncernens intention att våga leda hållbar utveckling, där det är möjligt och ekonomiskt
försvarbart, har den nya simhallen försetts med solceller på taket samt energieffektiv vattenrening. Den
nya simhallen invigdes på luciadagen 2019.     
 
Kunder och marknad, ägda fastigheter
Vid årets slut var 100 lägenheter vakanta, exkl Vegagatan 2 och Vintergatan 11. Migrationsverket
avvecklade hela sin verksamhet i Säffle under våren. Andelen avflyttningar har varit 25 % (30 %) under
året som gått. Arbete pågår ständigt med att skapa och utveckla våra kundrelationer, bli bättre på
säljteknik och marknadsföring. På Hermes är Vegagatan 2 (40 lägenheter) tomställt då bolaget förbereder
en avveckling av delar på Hermes. Vidare är även Vintergatan 11 (60 lägenheter) tomställt på grund av
Migrationsverkets avveckling.
 
Av bolagets ägda lokaler, omfattande totalt 16 147 kvm, var 5 436 kvm ej uthyrda vid årsskiftet. Bland
annat är det lokaler på Hermes, Saturnus och i Värmlands Nysäter som är vakanta.
 
Hyresreglering
Vid hyresförhandling om hyrorna för år 2019 träffades överenskommelse med Hyresgästföreningen i
Värmland om att hyrorna i samtliga bostäder och lokaler med förhandlingsklausul höjs med 1,7 %.
 
Uppdrag
Sedan 2008 förvaltar SäBo en stor del av kommunens fastigheter i form av en samordnad
fastighetsförvaltning. Vidare utför bolaget fastighetsskötsel och förvaltning av bolagen Forskningen i
Säffle AB och Säffle Kedjan 2 AB.
 
Miljö och energi
Under året har bolaget fortlöpande arbetat med att optimera energiförbrukningen. Bolaget har även
arbetat med vatteneffektiviserande åtgärder samt kontinuerligt utbyte till modernare och energieffektivare
belysningsanläggningar på både ägda och förvaltade fastigheter. Bolaget följer månadsvis upp samtliga
förbrukningar på alla fastigheter, detta ger oss ett effektivt sätt att kunna energioptimera och samtidigt
snabbt få indikationer vid driftsstörningar. Man kan konstatera att bolaget har lyckats väl i sin strävan att
energieffektivera verksamheten, både i ägda och förvaltade fastigheter. I projekteringar finns energi- och
miljötänk med och avvägning för solceller och miljökriterier. Den nybyggda simhallen är certifierad
enligt miljöbyggnad guld och det nybyggda flerfamiljshuset på Brucegatan 4 är byggd enligt kriterierna
för miljöbyggnad silver men utan certifiering.
 
Klimat och vädermässigt var Säffle ca 10,6 % varmare år 2019 jämfört med ett normalår. Det milda året



Kommunföretag i Säffle AB
Org.nr 556555-2295

5 (34)
 

   
 

Klimat och vädermässigt var Säffle ca 10,6 % varmare år 2019 jämfört med ett normalår. Det milda året

har bidragit till att värme-, el- och vattenförbrukningen har minskat jämfört med föregående år . På ägda
fastigheter har vattenanvändningen minskat med 2,9 %, total värme har minskat med 3,9 % och elen har
minskat med hela 7,8 %, jämfört med föregående år. De förvaltade fastigheterna har även de visat en fin
trend, värmeanvändningen har minskat med 1 %, elen har minskat med 4,6 % samt  vattenförbrukningen
har minskat med 2,8 %.Under året har solcellerna på Stenhusallén 2, producerat 15 800 kWh el, varav 8
317,71 kWh har sålts ut på nätet. Solcellerna har minskat behovet av inköpt el med 19 400 kr och de har
stått för cirka 40 % av det totala elbehovet i byggnaden. Solcellerna på LSS-boendet Olstorp har
producerat närmare 4 850 kWh under 2019 och där har 297,8 kWh sålts ut på nätet, vilket har genererat
en besparing på lite drygt 4 600kr i inköpt el då de har stått för 10 % av byggnadens totala elbehov.
 
Under senhösten har solceller driftsatts på nybyggnationen av Brucegatan 4 samt på den nya simhallen.
Brucegatan 4 beräknas producera 18 000 kWh per år och den nybyggda simhallen beräknas ge ungefär 24
000 kWh el per år.
 
Det nya överordnade styrsystemet, Citect har driftsatts under året och börjat rulla igång. Detta system har
ett öppet gränssnitt och ger bolaget ytterligare möjligheter att optimera och effektivisera förbrukningarna
på respektive fastighet. I detta system kan man övervaka allt från temperaturer i lägenheterna till att följa
vattenförbrukning och el i realtid. De fastigheter som anslutits först är nybygget på Brucegatan 4, samt
nya simhallen inklusive delar av Tegnérhallen. Därefter kommer stambyteslägenheterna på Gläntstigen 2
och 8 att läggas in, sedan fortsätter arbetet med bl.a. kvarteret Vallen och de övriga fastigheterna som har
möjlighet att anslutas.
 
Radonmätningar i flerbostadshus är utförda och fler mätningar fortlöper där misstanke om radon
förekommit. Åtgärder kommer att slutföras under kommande år. 
 
Personal
SäBo har en låg personalomsättning och detta innebär att bolaget med tillförsikt kan se positivt på
framtiden. Sjukskrivningstalen har under året minskat något 3,92 % (4,09 %). Bolaget erbjuder sedan
några år tillbaka ett friskvårdsbidrag på 3 000 kr för samtliga tillsvidareanställda.  70 % av personalen
har utnyttjat friskvårdsbidraget i någon form, som t ex massage, gymkort mm. 42 % av personalen har
utnyttjat hela bidraget på 3 000 kronor. Styrelsen antog år 2014 en ny jämställdhetsplan. Denna har till
ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor
samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Jämställdhetsplanen har ett antal mål uppställda som ska följas upp
i samband med årsredovisningen.
 
Ägardirektiv 
Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv för bolaget; ekonomiska mål samt uppdrag för år 2019.
När det gäller ekonomiska mål så har bolaget ett avkastningskrav på ägda fastigheter på 2,5 % räntabilitet
på totalt kapital, utfallet blev 2,0 %, om hänsyn tas till nedskrivningar blev utfallet 2,7 %. Bolaget
uppfyller därmed ägarens krav.
 
I ägardirektivet för år 2018 fick bolaget i uppdrag att genomföra nyproduktion i kv Bryggaren. Projektet
var färdigt för inflyttning i december 2019, totalt 25 lägenheter. Kommunfullmäktiges uppdrag är därmed
uppfyllt.  
 
Framtid
Säfflebostäder AB ser positivt på framtiden men vi måste vara beredda att möta upp till de höga krav som
ställs av både nya och gamla kunder på bland annat standard och attraktiva lägen och minst tillgänglighet.
Bolaget satsar även på hållbart byggande. Vid ombyggnationer och renoveringar görs energieffektiva
lösningar och förbättringar. Vidare används där det är möjligt, miljöklassade materiel typ BASTA och
Svanen. Vi bedriver en kostnadseffektiv förvaltning utifrån de resurser som finns.
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Svanen. Vi bedriver en kostnadseffektiv förvaltning utifrån de resurser som finns.

SäBo har utarbetat en ”Vision 2020” som ska vara en plattform för vårt fortsatta arbete med att driva
bolaget framåt. Följande punkter är våra ledstjärnor;
 
*Bostäder och lokaler med kvalitet
*God service
*Trygghet och omtanke
*Levande och hållbart samhälle
*Prisvärt
*Personligt hem och lokaler med egen prägel
 
Forskningen i Säffle AB
 
Måluppfyllelse
 
Mål: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra
tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter/verksamheter. 
Måluppfyllelse: Normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning har minskat med 12 % på Hus 5 och ökat
med 5 % på Forskningen.     
     
Mål: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart
byggande och förvaltning.
Måluppfyllelse: I ombyggnaden har miljövänliga materiel använts där det är möjligt. Vidare har utbyte
av radiatorer skett vilket kommer att ge energibesparing.   
     
Mål: Bolaget stödjer i samverkan/avtal med olika samarbetspartners människor och deras behov.
Måluppfyllelse: Ny uthyrning på 1 145 kvm.    
     
Mål: Bolaget medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler.
Måluppfyllelse: Ständig dialog med befintliga och potentiella hyresgäster.  
     
Mål: Bolaget utvecklas så att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och
sjukvård.
Måluppfyllelse: Ständig dialog med befintliga och potentiella hyresgäster. 
    
Väsentliga händelser 2019
Stenhuset 18 (Säffle Hälsocenter, "Hus 5")   
Den nya förskolan, Månstenen, var klar för invigning i augusti. Förskolan innehåller fyra avdelningar för
totalt ca 80 barn, och ytan är på 1 145 kvm. Betydande satsningar har även gjorts på utemiljön, två 
förskolegårdar, separat entré till förskolan samt även separat yta för hämta/lämna och en ny parkering.
Cirka 1 000 kvm är efter förskolans etablering på plan 4 kvar som vakant yta. De övriga lokaler som
fortfarande  är vakanta i huset går att anpassa för olika verksamheter på ett flexibelt sätt. Tingvallaskolan
är nu fullt etablerad med sin verksamhet och den fungerar väl, dock återstår utveckling av utemiljön mot
den andra skolan. 
     
Roten 2  
Hyresgästen är fullt etablerad med sin verksamhet.  
  
Säffle 4:20 (fd Säffle 4:1, "Forskningen")   
Under året som gått har det varit några förändringar/omteckningar av ett antal mindre hyresavtal.
Nästan samtliga uthyrningsbara ytor är i dagsläget uthyrda. Fastigheten har ett stort antal besökare
varje dag. För att underlätta logistiken för gångtrafikanter har en ny trottoar fram till byggnaden byggts
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varje dag. För att underlätta logistiken för gångtrafikanter har en ny trottoar fram till byggnaden byggts

samt även en ny busshållsplats.  Bidrag har sökts och blivit beviljad för denna åtgärd. Vidare har man
gjort en konvertering från högspänning till lågspänning, även konvertering till vattenburna radiatorer har
utförts. 
     
Miljö/energi
Under året har bolaget fortlöpande arbetat med att optimera energiförbrukningen på fastigheterna. På
"Forskningen" har man bytt ut värmesystemet från luft- till vattenburna radiatorer. Dock har
normalårskorrigerad värmeförbrukning ökat med 5 % jämfört med föregående år, elförbrukningen har
minskat med 6 % och vattenförbrukningen har minskat med 23 %. Minskningen beror till stor del på
utbyte av ett flertal toalettgrupper samt något färre elever.    
     
På "Hus 5" har värmeförbrukningen minskat med 12 %, elförbrukningen har ökat med 1 % och vatten-
förbrukningen med 14 %. Samtliga ökningar kan förklaras med den nya verksamheten på plan 4. 
När det gäller Roten 2 ansvarar och  bekostar hyresgästen själv energieffektiviseringar.  
 
Ägardirektiv
Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv för bolaget; ekonomiska mål samt uppdrag för år 2018.
När det gäller ekonomiska mål så har bolaget ett avkastningskrav på 200 tkr i resultat efter finansiella
poster. Resultatet efter finansiella poster blev 1 113 tkr. Bolaget klarar därmed avkastningskravet.
Uppdraget för år 2019 var att fortsätta utvecklingen av Säffle hälsocenter. Bolaget har under året arbetat
aktivt med bearbetning av potentiella kunder både till Säffle hälsocenter och till de andra fastigheterna
som ingår i bolaget. Uppdraget har utförts under året.   
   
Framtid
Bolaget ser positivt på framtiden och bolaget ska vara ett stöd till nyetableringar i kommunen
tillsammans med kommunens näringslivsenhet. Det bör dock poängteras att det hela tiden krävs en aktiv
förvaltning och bearbetning av kunder för att bibehålla bolagets utveckling framåt. Vidare finns det ett
stort underhållsbehov, framförallt yttre, såsom fönster. 
 
Säffle Kedjan 2 AB
 
Måluppfyllelse
 
Mål: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra
tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter/verksamheter.   

Måluppfyllelse: Normalårskorrigerad fjärrvärmeförbrukning har minskat med 9 %.
Fjärrvärmeförbrukningen (normalårskorrigerad) var under året 1 729 MWh (2018, 1 902 MWh) en
minskning med 173 MWh jämfört med föregående år. Minskningen beror till viss del på ökad
värmealstrande verksamhet.     
     
Mål: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart
byggande och förvaltning.   
Måluppfyllelse: I tillbyggnaden har miljövänliga materiel använts där det är möjligt. 
     
Mål: Bolaget stödjer i samverkan/avtal med olika samarbetspartners människor och deras behov. 
Måluppfyllelse: tillbyggnad för befintlig hyresgäst.   
     
Mål: Bolaget medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler.
Måluppfyllelse: tillbyggnad för befintlig hyresgäst.
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Väsentliga händelser 2019
Fastigheten är till stora delar fylld med hyresgäster. Fokus under året har lagts på stöd till de befintliga
hyresgästerna, avgivande av offerter och att se över driften av själva fastigheten. Dialog pågår
kontinuerligt med befintliga och potentiella hyresgäster, detta bedrivs i nära samarbete med kommunens
näringslivsenhet. Under året har en tillbyggnad gjorts för en befintlig hyresgäst som således har utökat
sin hyrda yta. Tillbyggnaden stödjer hyresgästens expansion, vilket är mycket positivt för kommunen. I
slutet på året tecknades avtal med ytterligare en befintlig hyresgäst om utökad yta. Detta innebär att
nästan alla uthyrningsbara ytor är uthyrda i fastigheten. 
 
Miljö/energi
Under året som gått har bolaget fortlöpande arbetat med att optimera energiförbrukningen med
månadsvisa uppföljningar och analyser. Fjärrvärmeförbrukningen (normalårskorrigerad) var under året 1
729 MWh (2018, 1 902 MWh) en minskning med 173 MWh, 9 %,  jämfört med föregående år.
Minskningen beror  till viss del på ökad värmealstrande verksamhet men även ett mildare 2019. Dock har
el- och vattenförbrukning ökat med 3 % respektive 6 % vilket till största delen beror på utökad
verksamhet i fastigheten.   
     
Ägardirektiv
Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv för bolaget; ekonomiska mål samt uppdrag för år 2019.
När det gäller ekonomiska mål så har bolaget ett avkastningskrav på att bolagets intäkter ska täcka
kapitalkostnaderna. För året erhöll bolaget 9 029 tkr i intäkter och kapitalkostnaderna var 2 447 tkr.
Bolaget klarar därmed avkastningskravet. Fullmäktiges uppdrag är att, fortsätta utvecklingen av
"Karossen". Det pågår kontinuerligt dialog med potentiella hyresgäster i nära samarbete med kommunens
näringslivsenhet. Dialog förs även med befintliga hyresgäster om deras verksamheter och eventuella
utökningar. 
     
Framtid
Bolaget ser positivt på framtiden och ser även fram emot att utveckla lokaliteter för befintliga
verksamheter. Och därmed stödja utvecklingen av det lokala näringslivet. Det bör dock poängteras att det
hela tiden krävs aktiv förvaltning och bearbetning av kunder för att behålla bolagets utveckling framåt.
Vidare bör man ta i beaktande nuvarande och framtida underhållsbehov, såväl inre som yttre behov.
 
Säffle Kommunikation AB
 
Måluppfyllelse
Internt perspektiv
Mål 1: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
Mått: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra
tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter.
Måluppfyllelse: Bolaget har under året genomfört månadsvisa uppföljningar och analyser av bolagets
redovisning för att säkerställa ekonomisk balans. Verksamheten strävar efter att uppnå så effektiva
lösningar som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån situation. Bolaget har under det gångna
året haft fokus på de löpande driftkostnaderna och sett över vissa avtal gällande
förbrukningsmaterial/tjänster.
 
Mål 2: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare. 
Mått: Fortsatta satsningar på friskvård.
Måluppfyllelse: Personalen erbjuds friskvårdsbidrag på 3000 kr per år som också har utnyttjats i stor
utsträckning under året. 
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Mål 3: Säffle kommun har hög kvalitet med fokus på hållbar utveckling. 
Mått: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart
byggande och förvaltning.
Mål: I den dagliga förvaltningen är hållbarhets och miljöfrågor en naturlig del. Bolaget investerar och
utvecklar fortlöpande det befintliga nätet för att trygga driftsäkerhet och motståndskraft i fibernätet.
Möjlighet för samförläggning utvärderas alltid vid schaktprojektering och har skett under året på flera
platser. Bolaget har genomfört flertalet möten med leverantörer för att prata produktutveckling,
resursmaximering och har stärkt upp ett antal nodhus under året.
 
Extern Perspektiv
Mål 1 Säffle kommun är en plats för alla. 
Mått: Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder, erbjudas möjlighet att ansluta
sig till Säffle Fibernät.
Måluppfyllelse: Antal nyanslutningar var vid periodens slut var 192st och därmed uppfylldes årets mål
på 100st med marginal. 
 
Mål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet.
Mått: Bolaget möjliggör digitalisering av lärmiljöer. 
Måluppfyllelse: Bolaget har fortsatt samarbetet med IT-enheten för att koppla upp de lokaler/lärmiljöer
som kommunen driver. Parterna har även startat upp ett översynsarbete för ökad driftsäkerheten i
kommunnätet.
 
Mål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig.
Mått: Bolaget erbjuder alla sina kunder en kostnadsfri delbetalning.
Måluppfyllelse: Bolaget erbjuder samtliga kunder som tecknar ett anslutningsavtal möjligheten att
delbetala sin fiberanslutning kostnadsfritt i 12 månader vilket har nyttjats av ca 30 % av
nyanslutningarna under året.
 
Mål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet.
Mått: Bolaget skapar möjligheter för att leva och arbeta på den plats de befinner sig.
Måluppfyllelse: Bolaget har under året jobbat vidare på det goda samarbetet med sin
kommunikationsoperatör. Detta har dels skett i dialoger kring upplevda problem från kunder och
leverantörer samt driftstärkande åtgärder på både stamledningar och nodhus.

Väsentliga händelser 2019
Året har inneburit av en fortsatt utbyggnad av stadsnätet i Säffle Tätort. Under det gångna året har
samförläggning skett i samarbete med andra ledningsägare i Säffle Kommun så som Vattenfall och
gatuenhetens belysning. 
 
Under stora delar av våren och sommaren ingick bolaget i den rekryteringsprocess som Säffle Kommun
ansvarade för med anledning av att VD skulle gå i pension. Ny VD tillträdde 1 oktober genom
internrekrytering i bolaget.
 
Under hela hösten har en ny externwebb arbetats fram i samarbete med Säffle Kommun. Webbsidan
kommer att lanseras i början av 2020 och kommer att bli ett bra lyft i bolagets externa kommunikation.
 
Personal
Under året har personalstyrkan minskat från fyra till tre personer pga. egen uppsägning och
ingen nyrekrytering genomfördes. Delar av året har extern hjälp tagits in för att hantera
arbetsbelastningen. Personalen har möjlighet att nyttja friskvårdsbidrag upp till 3 000kr per år.
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Ägardirektiv
Kommunfullmäktige har beslutat om ägardirektiv för bolaget; ekonomiska mål samt uppdrag för år 2018.
När det gäller ekonomiska mål så har bolaget ett avkastningskrav på en räntabilitet på 4 % på totalt
kapital. Uppdraget innebär att öka täckningsgraden i tätorten och på landsbygden. Under 2019 har Säffle
Kommunikation AB beställt och verkställt 192st portar i samband med fiberanslutningar till villor,
bostadsrätter och företag. Målet för 2019 var 100 portar. Antal anslutningar totalt i nätet är 6479st, att
jämföra med målet om 6385st. Årets räntabilitet på totalt kapital uppgår till 5,5 %, vilket överstiger
kravet på 4 % avkastning.
 
Ägarförhållanden
Kommunföretag i Säffle AB är moderbolag i en av Säffle kommun helägd koncern. I koncernen ingår
dotterbolagen Säfflebostäder AB, org.nr 556499-8697, Säffle kommunikation AB, org. nr 556716-9841, 
Säffle Kedjan 2 AB, org. nr 556946-6955 samt Forskningen i Säffle AB, org. nr 556570-9192, samtliga
med säte i Säffle.
 
Flerårsöversikt (Tkr)      
Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 194 592 200 143 204 331 190 436 180 374
Resultat efter finansiella poster 13 915 11 542 17 378 11 342 7 085
Balansomslutning 694 573 612 601 563 074 548 968 483 565
Antal anställda 42 44 43 42 40
Soliditet (%) 16,40 16,70 16,12 14,00 13,60
Avkastning på totalt kap. (%) 2,60 2,56 3,48 2,70 2,80
Avkastning på eget kap. (%) 12,20 11,26 19,10 19,40 10,70
      
Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 333 200 190 190 119
Resultat efter finansiella poster 45 24 49 19 -3
Balansomslutning 18 922 18 838 18 881 18 814 18 766
Antal anställda 1 1 1 1 1
      

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Förändring av eget kapital

Koncernen 
Aktie-

kapital
Övrigt tillskjutet

kapital
Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

     
Belopp vid årets ingång 100 000 234 618 102 132 804 102 467 422
Period resultat   11 577 210 11 577 210
Belopp vid årets utgång 100 000 234 618 113 710 014 114 044 632
     

Moderbolaget 
Aktie-

kapital
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
     
Belopp vid årets ingång 100 000 6 546 046 21 135 6 667 181
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:  21 135 -21 135 0
Period resultat   35 687 35 687
Belopp vid årets utgång 100 000 6 567 181 35 687 6 702 868
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 6 567 181
årets vinst 35 687
 6 602 868
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 6 602 868
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning

Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 
 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

      
Nettoomsättning 2 194 591 605  200 143 015  
Övriga rörelseintäkter  8 452 184  0  
  203 043 789  200 143 015  
Rörelsens kostnader 2, 3, 4, 5     
Övriga externa kostnader  -141 314 030  -140 575 795  
Personalkostnader 6 -24 185 570  -24 370 357  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -19 582 581  -19 779 491  
  -185 082 181  -184 725 643  
Rörelseresultat  17 961 608  15 417 372  
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 254 395  253 756  
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -4 301 389  -4 129 046  
  -4 046 994  -3 875 290  
Resultat efter finansiella poster  13 914 614  11 542 082  
      
Resultat före skatt  13 914 614  11 542 082  
Skatt på årets resultat 9, 10 -120 373  8 525  
Uppskjuten skatt 9, 10 -2 217 031  15 523  
Årets resultat  11 577 210  11 566 130  
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Koncernens
Balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 11 530 925 353  448 371 849  
Maskiner och iInventarier 12 53 588 662  57 752 578  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 13 4 310 492  19 240 971  
  588 824 507  525 365 398  
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 40 000  40 000  
  40 000  40 000  
Summa anläggningstillgångar  588 864 507  525 405 398  
Omsättningstillgångar      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  440 147  383 134  
  440 147  383 134  
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  4 608 592  5 558 976  
Fordringar hos koncernföretag  86 290 740  75 497 344  
Aktuella skattefordringar  976 518  1 714 118  
Övriga fordringar  11 550 829  1 727 177  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 449 583  2 041 953  
  104 876 262  86 539 568  
      
Kassa och bank  391 788  272 746  
  391 788  272 746  
Summa omsättningstillgångar  105 708 197  87 195 448  
SUMMA TILLGÅNGAR  694 572 704  612 600 846  



Kommunföretag i Säffle AB
Org.nr 556555-2295   

14 (34)
 

     
Koncernens
Balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Aktiekapital  100 000  100 000  
Bundna reserver  234 618  234 618  
Fria reserver  102 132 804  90 566 674  
Årets resultat  11 577 210  11 566 130  
Summa eget kapital  114 044 632  102 467 422  
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och liknande  förpliktelser 15 552 728  565 037  
Uppskjuten skatteskuld  6 627 794  4 410 764  
  7 180 522  4 975 801  
Långfristiga skulder 16     
Skulder till kreditinstitut 17 347 172 825  291 382 949  
Skulder till moderföretag 17 150 538 314  121 191 028  
  497 711 139  412 573 977  
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 17 2 996 691  2 783 258  
Leverantörsskulder  23 953 034  21 637 703  
Skulder till moderföretag 17 26 004 468  45 533 813  
Aktuella skatteskulder  0  59 822  
Övriga skulder  1 100 452  1 229 620  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 21 581 766  21 339 430  
  75 636 411  92 583 646  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  694 572 704  612 600 846  
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Koncernens
Kassaflödesanalys

Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  13 914 614  11 542 082  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 19 22 448 686  19 779 491  
Betald skatt  557 405  -93 324  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital  36 920 705  31 228 249  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager och pågående arbeten  -57 013  350 028  
Förändring kundfordringar  950 384  0  
Förändring av kortfristiga fordringar  -20 024 678  -9 998 562  
Förändring leverantörsskulder  2 315 331  0  
Förändring av kortfristiga skulder  -19 428 487  22 638 202  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  676 242  44 217 917  
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -85 907 795  -60 013 996  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -85 907 795  -60 013 996  
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån  89 288 000  20 000 000  
Amortering av lån  -3 937 405  -4 255 089  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  85 350 595  15 744 911  
Årets kassaflöde  119 042  -51 168  
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  272 746  323 914  
Likvida medel vid årets slut  391 788  272 746  
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Moderbolagets
Resultaträkning

Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 
 

Nettoomsättning 2 332 568  200 000  
  332 568  200 000  
      
Rörelsens kostnader 2, 4     
Övriga externa kostnader  -208 294  -68 598  
Personalkostnader 6 -46 752  -78 852  
  -255 046  -147 450  
Rörelseresultat  77 522  52 550  
      
Resultat från finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -32 120  -28 263  
  -32 120  -28 263  
Resultat efter finansiella poster  45 402  24 287  
      
Resultat före skatt  45 402  24 287  
      
Skatt på årets resultat 9, 10 -9 715  -3 152  
Årets resultat  35 687  21 135  
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Moderbolagets
Balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 20, 21 16 565 000  16 565 000  
  16 565 000  16 565 000  
Summa anläggningstillgångar  16 565 000  16 565 000  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Fordringar hos moderföretag  1 966 040  2 003 472  
Övriga fordringar  3 310  124  
  1 969 350  2 003 596  
      
Kassa och bank  387 674  269 591  
Summa omsättningstillgångar  2 357 024  2 273 187  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  18 922 024  18 838 187  
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Moderbolagets
Balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 22, 23     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  100 000  100 000  
  100 000  100 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  6 567 181  6 546 046  
Årets resultat  35 687  21 135  
  6 602 868  6 567 181  
Summa eget kapital  6 702 868  6 667 181  
      
Långfristiga skulder 16     
Skulder till moderföretag 16, 17 10 215 000  10 215 000  
Summa långfristiga skulder  10 215 000  10 215 000  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till moderföretag 17 1 623 639  1 623 639  
Övriga skulder  57 927  38 784  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 322 590  293 583  
Summa kortfristiga skulder  2 004 156  1 956 006  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  18 922 024  18 838 187  
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys

Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  45 402  24 287  
Betald skatt  -9 715  -3 152  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  35 687  21 135  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av kortfristiga fordringar  34 246  0  
Förändring av kortfristiga skulder  48 150  -63 563  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  118 083  -42 428  
      
Årets kassaflöde  118 083  -42 428  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  269 591  312 019  
Likvida medel vid årets slut  387 674  269 591  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.
 
Intäktsredovisning
Koncernens huvudsakliga intäkter kommer från uthyrning av bostäder och lokaler och redovisas löpande
i takt med att bostäderna och lokalerna hyrs och disponeras av hyresgästerna. Intäkterna från försäljning
av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Anslutningavgifterna är engångsersättningar från
kunder i samband med anslutningarna, vilka intäktsförs i samband med leverans av anslutningen
samtidigt som utgiften för anslutningen bokförs som en anläggningstillgång och skrivs av enligt plan.
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
 
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar.
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
 
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
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Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Materiella anläggningstillgångar
Stommar 1-2 %  
Fasad, yttertak, fönster 2-2,5 %  
Hissar, ledningssystem 2-4 %  
Övrigt 2-6 %  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4-33 %  
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 %  
   

Låneutgifter
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
 
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
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och det belopp som ska återbetalas.

 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till
leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en
fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella
leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den
finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.
 
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till
leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare
av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden
förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
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Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna.
 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer
som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).
 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som
avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som
förmånsbestämd.
 
Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
 
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten. 
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver( med avdrag för
uppskjuten skatt)
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet. 
 
 
Not 2 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Koncernen
 2019 2018  
    
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen 3,29 % 3,16 %  
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen 2,41 % 2,62 %  
    

Moderbolaget
 2019 2018  
    
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen 88,70 % 53,50 %  
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen 100,00 % 100,00 %  
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Not 3 Leasingavtal leasegivare
Koncernen
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 80 607 000 kronor.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2019 2018  
    
Inom ett år 102 288 083 98 435 521  
Senare än ett år men inom fem år 156 101 984 178 613 272  
Senare än fem år 44 233 908 55 609 320  
 302 623 975 332 658 113  
    

 
Not 4 Arvode till revisorer
Koncernen
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2019 2018  
    
KPMG    
Revisionsuppdrag 110 000 105 000  
Övriga tjänster 13 000 0  
 123 000 105 000  
    

Moderbolaget
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2019 2018  
    
KPMG    
Revisionsuppdrag 15 000 15 000  
Övriga tjänster 13 000 0  
 28 000 15 000  
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Not 5 Leasing, leastagaren
Koncernen
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 29 413 150 kronor.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2019 2018  
    
Inom ett år 29 670 711 29 397 308  
Senare än ett år men inom fem år 39 323 775 37 908 818  
Senare än fem år 14 580 336 17 722 605  
 83 574 822 85 028 731  
    

 
Not 6 Anställda och personalkostnader
Koncernen
 2019 2018  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 9 9  
Män 33 35  
 42 44  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 1 533 313 1 353 321  
Övriga anställda 14 540 936 13 459 539  
 16 074 249 14 812 860  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 276 250 428 899  
Pensionskostnader för övriga anställda 920 498 864 621  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 340 369 5 119 423  
 6 537 117 6 412 943  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 22 611 366 21 225 803  
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 18 % 19 %  
Andel män i styrelsen 82 % 81 %  
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Moderbolaget
 2019 2018  
    
Medelantalet anställda    
Män 1 1  
 1 1  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 38 784 60 000  
 38 784 60 000  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 7 458 18 852  
 7 458 18 852  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 46 242 78 852  
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 17 % 50 %  
Andel män i styrelsen 83 % 50 %  
    

 
Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
 2019 2018  
    
Övriga ränteintäkter 254 395 253 756  
 254 395 253 756  
    

 
Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
 2019 2018  
    
    
Räntekostnader till koncernföretag 4 290 616 4 129 046  
Övriga räntekostnader 10 773 0  
 4 301 389 4 129 046  
    

Moderbolaget
 2019 2018  
    
    
Övriga räntekostnader 32 120 28 263  
 32 120 28 263  
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Not 9 Skatt på årets resultat
Koncernen
 2019 2018  
    
Aktuell skatt -120 373 8 525  
Uppskjuten skatt -2 217 031 15 523  
 -2 337 404 24 048  
    

Moderbolaget
 2019 2018  
    
Aktuell skatt -9 715 -3 152  
 -9 715 -3 152  
    

 
Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
 2019 2018  
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt -120 373 8 525
Uppskjuten skatt -2 217 031 15 523
Totalt redovisad skatt -2 337 404 24 048
   

Avstämning av effektiv skatt
  2019  2018
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  13 914 614  11 542 082
     
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -2 977 727 22,00 -1 824 344
Ej avdragsgilla kostnader  1 294 974  -5 029
Under året utnyttjande av tidigare års
underskottsavdrag vars skattevärde ej
redovisats som tillgång  1 084 565  1 719 120
Skillnad mellan bokförda och
skattemässiga avskrivningar  362 465  0
Effekt av ändrade skattesatser  115 350  118 778
Redovisad effektiv skatt 0,87 -120 373 0,00 8 525
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Moderbolaget
 2019 2018  
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt -9 715 -3 152
Totalt redovisad skatt -9 715 -3 152
   

Avstämning av effektiv skatt
  2019  2018
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  45 402  24 287
     
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -9 716 22,00 -5 343
Redovisning av tillgång avseende tidigare
års underskottsavdrag    2 191
Redovisad effektiv skatt 21,40 -9 716 12,98 -3 152
     

 
Not 11 Byggnader och mark
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 640 331 791 610 926 516  
Inköp 79 192 737 29 405 275  
Omklassificeringar 19 240 971 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 738 765 499 640 331 791  
    
Ingående avskrivningar -126 559 024 -114 928 541  
Årets avskrivningar -12 538 346 -11 630 483  
Utgående ackumulerade avskrivningar -139 097 370 -126 559 024  
    
Ingående nedskrivningar -65 400 917 -60 574 924  
Återförda nedskrivningar 18 032 409 4 300 000  
Årets nedskrivningar -21 374 268 -9 125 993  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -68 742 776 -65 400 917  
    
Utgående redovisat värde 530 925 353 448 371 850  
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Not 12 Maskiner och inventarier
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 109 529 867 98 162 117  
Inköp 2 404 566 11 367 750  
Försäljningar/utrangeringar -2 857 636 0  
Investeringsbidrag -29 758 280 -29 758 280  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 318 517 79 771 587  
    
Ingående avskrivningar -22 019 009 -18 695 995  
Årets avskrivningar -3 710 846 -3 323 014  
Utgående ackumulerade avskrivningar -25 729 855 -22 019 009  
    
Utgående redovisat värde 53 588 662 57 752 578  
    

 
Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 19 240 971 0  
Inköp 4 310 492 19 240 971  
Omklassificeringar -19 240 971 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 310 492 19 240 971  
    
Utgående redovisat värde 4 310 492 19 240 971  
    

 
Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 40 000 40 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 000 40 000  
    
Utgående redovisat värde 40 000 40 000  
    

 
Not 15 Avsättningar
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Pensioner och liknande förpliktelser    
Belopp vid årets ingång 565 037 529 685  
Årets avsättningar 0 35 352  
Under året återförda belopp -12 309 0  
 552 728 565 037  
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Not 16 Långfristiga skulder
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Förfaller senare än fem år efter balansdagen    
Skulder till moderföretag 51 454 003 45 512 002  
 51 454 003 45 512 002  
    

Moderbolaget
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Förfaller senare än fem år efter balansdagen    
Skulder till moderföretag 10 215 000 10 215 000  
 10 215 000 10 215 000  
    

 
Not 17 Skulder som avser flera poster
Koncernen
 
Företagets lån om 526 712 298 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.
 
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 347 172 825 291 382 949  
Skulder till moderföretag 150 538 314 121 191 028  
 497 711 139 412 573 977  
    
Kortfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 2 996 691 2 783 258  
Skulder till moderföretag 26 004 468 45 533 813  
 29 001 159 48 317 071  
    

Moderbolaget
 
Företagets lån om 11 838 639 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.
 
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Långfristiga skulder    
Skulder till moderföretag 10 215 000 10 215 000  
 10 215 000 10 215 000  
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till moderföretag 1 623 639 1 882 222  
 1 623 639 1 882 222  
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Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Upplupna räntekostnader 271 349 272 739  
Upplupna semesterlöner 2 004 790 1 894 260  
Förutbetalda hyror 7 309 087 7 888 823  
Övriga poster 11 996 540 11 283 608  
 21 581 766 21 339 430  
    

Moderbolaget
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Övriga poster 322 590 293 583  
 322 590 293 583  
    

 
Not 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Avskrivningar 16 249 191 14 953 497  
Nedskrivningar av anläggningstillgångar 21 374 268 9 125 993  
Återföring nedskrivning av anläggningstillgångar -18 032 409 -4 300 000  
Utrangering anläggningstillgångar 2 857 636 0  
 22 448 686 19 779 490  
    

 
Not 20 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 16 565 000 16 565 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 565 000 16 565 000  
    
Utgående redovisat värde 16 565 000 16 565 000  
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Not 21 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde  

Forskning i Säffle AB 100 100 1 000 450 000  
Säfflebostäder AB 100 100 1 515 1 515 000  
Säfflekedjan 2 AB 100 100 100 6 100 000  
Säffle Kommunikation AB 100 100 1 000 8 500 000  
    16 565 000  
      
 Org.nr Säte  
Forskning i Säffle AB 556570-9192 Säffle  
Säfflebostäder AB 556499-8697 Säffle  
Säfflekedjan 2 AB 556946-6955 Säffle  
Säffle Kommunikation AB 556716-9841 Säffle  
    

 
Not 22 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde  

Kommunföretag i Säffle AB 100 1 000  
 100  
    

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 14 750 tkr (14 750 tkr).
 
 
Not 23 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget
 2019-12-31   
    
Förslag till vinstdisposition    
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:    
    
balanserad vinst 6 567 181   
årets vinst 35 687   
 6 602 868   
    
disponeras så att    
i ny räkning överföres 6 602 868   

 
Not 24 Eventualförpliktelser
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
    
Garantiförbindelser (Fastigo) 286 757 273 328  
 286 757 273 328  
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Not 25 Ställda säkerheter
Koncernen
 2019-12-31 2018-12-31  
    
För skulder till kreditinstitut:    
Fastighetsinteckningar 81 417 640 81 417 640  
 81 417 640 81 417 640  
    

Av ovanstående fastighetsinteckningar finns i eget förvar 24 640 697 kr.
 
 
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
 
 
Säffle 2020-
 
 
 
  
Dag Rogne Gustaf Andersson
Ordförande Verkställande direktör
  
  
  
Ann Björkqvist Mlakar Ola Johansson
  
  
  
  
Markus Bäckström Stellan Herbertsson
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Styrelsen och verkställande direktören för Säffle kommunikation AB får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Säffle Kommunikation AB tillhandahåller tillsammans med partners en neutral, fiberoptisk
plattform och skapar därmed förutsättningar för kostnadseffektiva kommunikationslösningar
för kommunens näringsliv, offentliga sektor och kommunmedborgare på ett långsiktigt
värdeskapande sätt
 
Företaget har sitt säte i Säffle.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Året har inneburit av en fortsatt utbyggnad av stadsnätet i Säffle Tätort. Under det gångna året
har samförläggning skett i samarbete med andra ledningsägare i Säffle Kommun så som
Vattenfall och gatuenhetens belysning. 
 
Under stora delar av våren och sommaren ingick bolaget i den rekryteringsprocess som Säffle
Kommun ansvarade för med anledning av att VD skulle gå i pension. Ny VD tillträdde 1 oktober
genom internrekrytering i bolaget.

Under hela hösten har en ny externwebb arbetats fram i samarbete med Säffle Kommun.
Webbsidan kommer att lanseras i början av 2020 och kommer att bli ett bra lyft i bolagets
externa kommunikation.
 
Utbyggnad tätort
Utbyggnadsprojekt i tätorten har bedrivits i bostadsområdet Ljungsberg och delar av Tuva.
Tuva-projektet har bedrivits i samförläggning med Vattenfall för att uppnå  kostnadseffektivitet.
Efteranslutningskampanjer har bedrivits i Sund, Sundstorp, Treabackarna och den del av Tuva
som inte ingick i samförläggningsprojektet. Kampanjen innebar att de fastighetsägare som
tackat nej till en anslutning erbjöds en ny möjlighet till ett något rabatterat pris än en ”vanlig”
efteranslutning. 

Under året har även ett antal flerfamiljshus anslutits då vi märkt av ett ökat intresse från dessa
fastighetsägare. Totalt anslöts 47st villor och 6st flerfamiljshus med 58st portar. Under året har
samtliga av de samförläggningsprojekt som bedrevs under 2018 och över årsskiftet till 2019
kunnat stängas och kostnadsfördelas.
 
Företagsanslutningar
Under året har 4 konto, 4 affärslokaler och 1 industrilokal anslutits till fibernätet i tätorten.
Någon riktat marknadsbearbetning mot företag har dock inte skett i något aktiv grand. Ett
samförläggningsprojekt i sydvästra delen av tätorten genomfördes under hösten och
möjliggjorde ett flertal nya svartfiberanslutningar och nya företagsanslutningar till tätortsnätet.
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Landsbygdsnätet
Under året har ett flertal samförläggningar för utbyggnad i landsbygdsnätet pågått. På
Mulviksudden byggdes en ny stamledning som också möjliggjorde nyanslutning av 15-talet
fritidshus på udden. Även i området kring Villa Billerud genomfördes samförläggning och
nyanslutning samt en anslutning av Östby miljöstation kunde genomföras med viss del i
samförläggning. Utbyggnaden av antalet anslutningar på landsbygden har varit ett fortlöpande
intresse under året, totalt har 78st nya anslutningar driftsatts i landsbygdsnätet i samarbete
med landsbygdens fiberföreningar.

Investering har gjorts på landsbygden i form utbyte av två nodhus i Lövenborg och Kärrholmen
till mer robusta nodhus i plåt för att öka driftsäkerheten. Arbete med att identifiera och
genomföra förstärkningsåtgärder i nätet har varit fortlöpande under 2019 med nodutbyten och
förändringar i nätstrukturen och kommer att fortsätta även under 2020.

Det kostnadsfria TV-utbudet från Serverado upphörde att gälla 1 mars och medförde en del
bryderier för våra kunder som inte fått information om förändringen från  tjänsteleverantören.
Ny leverantör av kostnadsfritt grundutbud på TV är Telia som leverarar detta till samtliga
anslutna kunder i fibernätet.
 
Totalt
Under 2019 har Säffle Kommunikation AB beställt och verkställt 192st portar i samband med
fiberanslutningar till villor, bostadsrätter och företag. Målet för 2019 var 100 portar. Antal
anslutningar totalt i nätet är 6479st, att jämföra med målet om 6385st. Årets räntabilitet på
totalt kapital uppgår till 5,5 %, vilket överstiger kravet på 4 % avkastning.
 
Personal
Under året har personalstyrkan minskat från fyra till tre personer pga. egen uppsägning och
ingen nyrekrytering genomfördes. Delar av året har extern hjälp tagits in för att hantera
arbetsbelastningen. Personalen har möjlighet att nyttja friskvårdsbidrag upp till 3000kr per år.
 
Ägardirektiv
Säffle Kommunikation stödjer Säffle kommuns fullmäktige mål både ur internt och externt
perspektiv. ommunfullmäktige har om ägardirektiv för Säffle Kommunikation AB där mål och
mått som ska uppfyllas återfinns. En uppföljning av de övergripande målen har gjorts vid årets
slut.
 
Internt perspektiv
Mål 1: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
Mått: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med
våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter 
Måluppfyllelse: Bolaget har under året genomfört månadsvisa uppföljningar och analyser av
bolagets redovisning för att säkerställa ekonomisk balans. Verksamheten strävar efter att uppnå
så effektiva lösningar som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån situation. Bolaget
har under det gångna året haft fokus på de löpande driftkostnaderna och sett över vissa avtal
gällande förbrukningsmaterial/tjänster.
 
Mål 2: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare. 
Mått: Fortsatta satsningar på friskvård
Måluppfyllelse: Personalen erbjuds friskvårdsbidrag på 3000 kr per år som också har utnyttjats
i stor utsträckning under året. 
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Mål 3: Säffle kommun har hög kvalitet med fokus på hållbar utveckling. 
Mått: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för
hållbart byggande och förvaltning 
Mål: I den dagliga förvaltningen är hållbarhets och miljöfrågor en naturlig del. Bolaget
investerar och utvecklar fortlöpande det befintliga nätet för att trygga driftsäkerhet och
motståndskraft i fibernätet. Möjlighet för samförläggning utvärderas alltid vid
schaktprojektering och har skett under året på flera platser. Bolaget har genomfört flertalet
möten med leverantörer för att prata produktutveckling, resursmaximering och har stärkt upp
ett antal nodhus under året.
 
Extern Perspektiv
Mål 1 Säffle kommun är en plats för alla. 
Mått: Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder, erbjudas möjlighet
att ansluta sig till Säffle Fibernät
Måluppfyllelse: Antal nyanslutningar var vid periodens slut var 192st och därmed uppfylldes
årets mål på 100st med marginal. 
 
Mål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
Mått: Bolaget möjliggör digitalisering av lärmiljöer 
Måluppfyllelse: Bolaget har fortsatt samarbetet med IT-enheten för att koppla upp de
lokaler/lärmiljöer som kommunen driver. Parterna har även startat upp ett översynsarbete för
ökad driftsäkerheten i kommunnätet.
 
Mål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 
Mått: Bolaget erbjuder alla sina kunder en kostnadsfri delbetalning 
Måluppfyllelse: Bolaget erbjuder samtliga kunder som tecknar ett anslutningsavtal möjligheten
att delbetala sin fiberanslutning kostnadsfritt i 12 månader vilket har nyttjats av ca 30 % av
nyanslutningarna under året.
 
Mål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 
Mått: Bolaget skapar möjligheter för att leva och arbeta på den plats de befinner sig 
Måluppfyllelse: Bolaget har under året jobbat vidare på det goda samarbetet med sin
kommunikationsoperatör. Detta har dels skett i dialoger kring upplevda problem från kunder
och leverantörer samt driftstärkande åtgärder på både stamledningar och nodhus.
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Ägarförhållanden
Säffle Kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Kommunföretag i Säffle AB,
556555-2795, med säte i Säffle.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016  
Nettoomsättning 15 649 14 817 24 185 12 964  
Resultat efter finansiella poster 2 972 3 524 9 512 2 454  
Balansomslutning 59 588 60 899 59 884 40 637  
Antal anställda 3 4 4 4  
Soliditet (%) 37,3 32,9 28,6 23,8  
Avkastning på totalt kap. (%) 5,5 6,3 16,1 6,5  
Avkastning på eget kap. (%) 13,4 19,1 55,6 29,4  
      

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Balanserat Årets Totalt
 kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 100 000 8 477 999 760 8 578 759
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:  760 -760 0
Årets resultat   441 441
Belopp vid årets utgång 100 000 8 478 759 441 8 579 200
     

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 8 400 tkr (8 400 tkr).
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 8 478 759
årets vinst 441
 8 479 200
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 8 479 200
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31  
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Nettoomsättning 2 15 649 336  14 816 524  
  15 649 336  14 816 524  
      
Rörelsens kostnader 3     
Övriga externa kostnader  -7 453 642  -6 606 775  
Personalkostnader 4 -1 807 725  -1 717 999  
Avskrivningar av materiella  anläggningstillgångar  -3 124 003  -2 675 711  
  -12 385 370  -11 000 485  
Rörelseresultat  3 263 966  3 816 039  
      
Resultat från finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -292 341  -291 925  
  -292 341  -291 925  
Resultat efter finansiella poster  2 971 625  3 524 114  
      
Bokslutsdispositioner  -2 971 000  -3 523 000  
Resultat före skatt  625  1 114  
      
Skatt på årets resultat  -184  -354  
Årets resultat  441  760  
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6, 7 51 821 591  55 293 733  
  51 821 591  55 293 733  
      
Summa anläggningstillgångar  51 821 591  55 293 733  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Färdiga varor och handelsvaror  342 142  262 779  
  342 142  262 779  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  902 571  3 040 107  
Fordringar hos koncernföretag  211 468  183 482  
Fordringar hos moderföretag  5 419 815  1 217 983  
Övriga fordringar  175 701  150 959  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 714 682  750 122  
  7 424 237  5 342 653  
      
Summa omsättningstillgångar  7 766 379  5 605 432  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  59 587 970  60 899 165  
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  100 000  100 000  
  100 000  100 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  8 478 759  8 477 999  
Årets resultat  441  760  
  8 479 200  8 478 759  
Summa eget kapital  8 579 200  8 578 759  
      
Obeskattade reserver  17 389 778  14 418 778  
      
Långfristiga skulder      
Skulder till moderföretag 9, 10 30 384 003  23 913 002  
Summa långfristiga skulder  30 384 003  23 913 002  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  851 851  1 034 876  
Skulder till koncernföretag  196 677  0  
Skulder till moderföretag 9 1 156 202  11 554 278  
Aktuella skatteskulder  184  354  
Övriga skulder  238 700  400 979  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 791 375  998 139  
Summa kortfristiga skulder  3 234 989  13 988 626  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  59 587 970  60 899 165  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Anslutningsavgifter är
engångsersättning från kunder i samband med anslutningar, vilka intäktsförs i samband med leverans av
anslutningen samtidigt som utgiften för anslutningen bokförs som en anläggningstillgång och skrivs av
enligt plan.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Materiella anläggningstillgångar
Europaprojekt landsbygd 25 år  
Tätortsnät 25 år  
Fastighetsnät Säbo 15 år  
Kabel-TV nät 3 år  
   

Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.



Säffle kommunikation AB
Org.nr 556716-9841

10 (14)
 

   
 

eget kapital.

 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).
 
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
 2019 2018  
    
    
Landsbygd 3 851 505 3 457 926  
Övriga Verksamheter 11 797 831 11 358 598  
 15 649 336 14 816 524  
    

Antal anslutningar
Landsbygd 78 st.
Övriga verksamheter 114 st.
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Not 3 Kostnadernas fördelning
 2019 2018  
    
Landsbygd    
Personalkostnader -605 073 -706 633  
Övriga externa kostnader -2 097 301 -2 025 720  
Avskrivningar -222 812 -209 025  
 -2 925 186 -2 941 378  
    
Övriga verksamheter    
Personalkostnader -1 202 652 -1 011 366  
Övriga externa kostnader -5 356 341 -4 581 055  
Avskrivningar -2 901 191 -2 466 686  
 -9 460 184 -8 059 107  
    

Resultat före räntekostnader 
Landsbygd 926 544 kr (516 548 kr)
Övriga verksamheter 2 337 422 kr ( 3 299 491 kr)
 
 
Not 4 Medelantalet anställda
 2019 2018  
    
Medelantalet anställda 3 4  
    

 
Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter
 2019 2018  
    
    
Räntekostnader till koncernföretag 281 682 269 865  
Övriga räntekostnader 10 659 22 060  
 292 341 291 925  
    

 
Not 6 Tekniska anläggningar landsbygdsnät
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 33 544 653 33 544 653  
Investeringsbidrag EU -15 936 280 -15 936 280  
Investeringsbidrag Säffle Kommun -13 822 000 -13 822 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 786 373 3 786 373  
    
Ingående avskrivningar -1 539 600 -1 330 575  
Årets avskrivningar -173 570 -209 025  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 713 170 -1 539 600  
    
Utgående redovisat värde 2 073 203 2 246 773  
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Not 7 Övriga tekniska anläggningar
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 68 334 964 58 005 339  
Inköp 2 517 966 10 329 625  
Försäljningar/utrangeringar -2 857 636 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 995 294 68 334 964  
    
Ingående avskrivningar -15 288 009 -12 821 323  
Årets avskrivningar -2 958 897 -2 466 686  
Utgående ackumulerade avskrivningar -18 246 906 -15 288 009  
    
Utgående redovisat värde 49 748 388 53 046 955  
    

 
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Förutbetalda kostnader 8 147 204 204  
Upplupna intäkter 706 535 545 918  
 714 682 750 122  
    

 
Not 9 Skulder som avser flera poster
Företagets koncernlån om 30 913 003 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.
 
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder till moderbolag 30 384 003 23 913 002  
 30 384 003 23 913 002  
    
Kortfristiga skulder    
Övriga skulder till moderbolag 529 000 529 000  
 529 000 529 000  
    

 
Not 10 Långfristiga skulder
 2019-12-31 2018-12-31  
    
    
Skulder som ska betalas fem år efter balansdagen 27 739 003 21 797 002  
 27 739 003 21 797 002  
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Upplupna löner 1 521 1 496  
Upplupna semesterlöner 50 109 13 025  
Upplupna sociala avgifter 20 224 19 415  
Förutbetald intäkt bredband Säbo 15 år from 2010-09-01 554 663 661 330  
Övriga poster 164 858 302 873  
 791 375 998 139  
    

 
Not 12 Uppgifter om moderföretag
 
Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Kommunföretag i Säffle AB med organisationsnummer 556555-2295 med säte i Säffle
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
 
 
Säffle 
 
 
 
 
Erik Evestam Britt-Marie Johansson
Ordförande  
  
  
  
Benny Larsson Crispin Hultkrantz
  
  
  
  
Svante Mlakar Margareta Bäckström
  
  
  
  
Urban Johansson Margareta Grahn
 Extern verkställande direktör
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 
 
KPMG AB 
 
 
 
Andreas Magnusson  
Auktoriserad revisor 























































1 

Uppföljning bokslut 2019 för Kommunstyrelsen 
Reviderad 10 mars 
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Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
Nämndmål Status Trend 

 1.1: Kommunstyrelsen ska utveckla den lokala demokratin 
 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Medborgarundersökning (NII) Helheten, fråga C5:1 - C5:3 (index) 47 40 50 

Kommuninvånare som deltagit i invånardialoger under året (antal) 3 750 4 000 3 750 
 

I arbetet med att utveckla den lokala demokratin har bland annat följande aktiviteter genomförts: 
• Stöd till verksamheterna att genomföra medborgardialoger och aktiviteter i samhället. 

• Genomförande av val till EU-parlamentet. 

• Aktiv kommunikation och ökad närvaro på sociala medier, i första hand på plattformarna Facebook och Instagram. 

• En ny webbplats för Säffle kommun har utvecklats i syfte att skapa en bättre informationsbank för kommuninvånarna, öka 
nyttjandet av digitala tjänster för att förenkla och erbjuda service för kommuninvånarna, och förmedla ett attraktivt skyltfönster 
för Säffle kommun som organisation och som plats att bo och verka på. 

• Producerat marknadsföringsfilmer för att publicera i sociala medier och på kommunens webbplats i syfte att stärka 
kommunens varumärke och informera om kommunens verksamheter. 

Effekter 
Som ett mått använder kommunen sig av Medborgarundersökningen och det aktuella värdet gällande hur medborgarna bedömer 
inflytandet har minskat med 7 enheter till 40 sedan mätningen 2018 och är 10 enheter lägre än målsättningen för 2019. Resultatet 
för 2018 var högt i jämförelse med andra kommuner och även med egna tidigare resultat. Resultatet för samtliga 135 kommuner 
som var med i undersökningen 2019 blev 39. 
Genom en aktiv kommunikation, invånardialog och ökad närvaro på sociala medier har kommunen under 2019 ökat antalet följare 
och läsare med över 50 procent. Målet om att nå över 2000 följare på Instagram under 2019 är uppnått. Som en följd av detta har 
kommunen mottagit pris för regionens bästa kommunikation i sociala medier. 
Under maj genomfördes medborgardialog med gott resultat och intresse tillsammans med polis och räddningstjänst gällande 
trygghetsfrågor och Medborgarlöftet. 
Antalet väljare till EU-parlamentet 2019 uppgick till 48,94% jämfört med 2014 då valdeltagandet var 44,47%. 
Kommunen vann marknadsföringspriset Guldvargen för andra året i rad för sin utformning av Sagabiografens grafiska profil. 
Sedan lanseringen av webbplatsen har antalet läsare som tar del av kommunens information ökat med 75 procent. 
Säffle kommun har producerat ett 25-tal marknadsföringsfilmer under 2019 som publicerats i sociala medier och på kommunens 
webbplats vilket stärker kommunens varumärke och information om kommunens verksamheter. 
Marknadsföringsfilmerna är mycket uppskattade och har visats närmare en miljon gånger. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020 

• Fortsatt stöd till verksamheter som önskar genomföra medborgardialog. 

• Fortsatt aktiv kommunikation på sociala medier. 

• Tydlig information om aktiviteter som genomförs i verksamheterna samt beslut som fattats där en hög grad av transparens 
eftersträvas. 

• Utveckla arbetet vidare med invånarnas möjligheter till insyn och inflytande avseende kommunens beslut och verksamheter. 

• Införande av e-arkiv. 
 

Nämndmål Status Trend 

1.2: Varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas 
 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Medborgarundersökning (NRI) Rekommendation, fråga A9:1 (index) 55 51 63 
 

I arbetet med att stärka Säffles varumärke som organisation har bland annat följande aktiviteter genomförts: 
• Artiklar i tidningar och sociala medier. 

• Utvecklat ny webbsida för Säffle kommun med lansering januari 2020. 

• Utvecklat digital marknadsföring. 

• Genomfört invånardialog tillsammans med kommunens verksamheter, bl.a. kring trygghet och Medborgarlöfte tillsammans 
med räddningstjänsten och polisen. 
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• Under perioden har filmer om kommunens utveckling i stort, besöksnärings- företag och föreningar tagits fram. Det filmades i 
tätorten, nya simhallen, Svanskog, Nysäter och Kila. 

Effekter 
Som ett mått använder kommunen sig av Medborgarundersökningen och det aktuella värdet gällande rekommendation så 
rekommenderar 27 procent av medborgarna i Säffle kommun starkt vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 
10-gradiga skalan) medan 34 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan). 
Utvecklingen och lanseringen av den nya webbplatsen har genomförts och tagits emot bra. 
Samarbetet med polisen kring trygghet och medborgarlöfte har genomförts men behöver utvecklas och formaliseras ytterligare. 
I arbetet med att samverka och medverka i olika nätverk med föreningar och företag har flera utvecklingsområden identifierats och 
diskuterats för vidare process. Nybildandet av centrumförening som är på gång är ett exempel. 
Utvecklingen av digital marknadsföring har medverkat till att evenemangsbladet finns på Facebook med mer inlägg om besöksmål, 
både företag och platser samt större arrangemang. Sökordsoptimeringen har medverkat till att synas bättre vid sökningar på nätet. 
Den egna webbsidan stödjer etableringsarbetet och marknadsföringen av destination Säffle. Nyhetsmail till företag och andra 
intressenter som har skickats ut under året har medverkat till bra information. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020 

• Färdigställ destinationsutvecklingsplan samt platsvarumärkesplan. 

• Utveckla ett bra samarbete med köpmannaförening samt centrumförening som är under bildande. 

• Synas och sprida en positiv bild av Säffle i/på sociala medier är en framgångsfaktor som fortsatt ska prioriteras. 

• Fortsätta med att medverka och stödja vid olika evenemang. 

• Fortsätta med utvecklandet av besöksnäringen - regelbundna träffar med företag, föreningar och Visit Värmland. 

• Produktionsbyrå utvecklas inom kanslienheten med uppgift att stödja verksamheter med grafisk produktion. 

• Marknadsföring av tomt- och markområden I kommunen. 

• Externa kommunikationstjänster upphandlas. 
 
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 

Nämndmål Status Trend 

2.1: Kommunstyrelsen skapar förutsättningar/medverkar till rätta vägval och utbildning 
 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Deltagardagar inom Näringslivsenheten, (antal)  223 200 

Personer utbildade i att förebygga/hantera bränder eller andra olyckor, (antal/1000 inv.) KKiK 
U07424 

 
100 

 
109 

 
100 

 
I arbetet med att medverka till rätta vägval och utbildning har bland annat följande aktiviteter planerats och genomförts: 

• Kommunstyrelsen har två ungdomsanställningar samt har under sommaren haft fyra praktikanter i verksamheten 

• Projektet Säffles samverkan i praktiken (NLE, AME, Lärcenter) 

• Platsvarumärkesutveckling 

• Räddningstjänsten har följt sin utbildningsplan i att förebygga och hantera olyckor 
Effekter 
Ungdomsanställningarna och praktiktjänster har medverkat till ökad insikt i vad en kommun jobbar med och kanske på sikt en bra 
rekrytering till kommunen. 
Inom projektet Säffles samverkan i praktiken (NLE, AME, Lärcenter) har flera studerande gått ut i jobb. Ett antal studerar vidare 
inom industriområdet. Ny utbildningsomgång planeras. Vidare har arrangerats workshop/möte med företag verksamma i Säffle kring 
framtida kompetens-, rekryterings- och utbildningsbehov. 
Näringslivsenheten har arbetat med att stärka de av enheten prioriterade områdena gröna näringar, tillverkningsindustri och 
besöksnäring (storytelling, film, sociala medier, nyhetsbrev osv). 
Räddningstjänstens utbildning är efterfrågad där bland annat utbildning av elever i åk 2 och 5 ingått. Efterfrågan bland företag är 
god och förståelsen för behovet av utbildning är stor. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020 

• Fortsätta att ta emot praktikanter. 

• Fortsatt samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, lärcenter och näringslivsenheten i arbetet med att skapa rätta vägval och 
utbildning. (Säffles samverkan i praktiken) 

• Fortsätta möta företagen i syfte att hitta aktiviteter och andra insatser som stärker deras kompetensförsörjning och kvalitet. 

• Fortsätta utbildning inom trygghets och säkerhetsfrågor. 
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Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 
Nämndmål Status Trend 

3.1: Kommunstyrelsen ökar förutsättningarna för invånarna i Säffle kommun att etablera sig på 
arbetsmarknaden 

 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studerat, (andel i %) KKiK U40455 

   
20% 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, (andel i 
%) KKiK N00973 

   
100% 

Kommunala arbetsmarknadsanställningar, (antal)   50 

Stegförflyttning från försörjningsstöd för ej inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF) till arbete, 
utbildning eller AF insatser (antal) 

   
30 

 
Arbetsmarknadsenheten ingår i BUN och redovisar sin måluppfyllelse för 2019 i den organisationen. 

 
Nämndmål Status Trend 

3.2: Kommunstyrelsen medverkar till ökat företagande 
 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Anställda inom kommunens gränser ska öka med 1 %, (antal) 5 366  5 419 

Näringslivsklimatet sammanfattande omdöme, (index) 3.9 4.1 4 

Omsättningsutveckling inom handel (Mkr) 832 850 876 

Svenskt näringslivs årliga ranking, (placering) 52 46 50 
 

I arbetet med att medverka till ökat företagande har bland annat följande aktiviteter planerats och genomförts : 
• Upphandlingsfunktionen har stärkts i syfte att stödja organisation vid upphandlingar, avtalsuppföljning och inköp. 

• Behovsstyrd kursverksamhet inom uppdragsutbildningen. 

• Samverkan med handlarna och andra aktörer för att stärka och utveckla centrum för framtiden. 

• Rådgivning digital synlighet - sälj - marknad - nya insikter - kartläggning av behov där rådgivningar åt både befintliga och nya 
företag. 

• Utveckla marknadsföringen för hela kommunen. 

• Utveckling och framtagande av ett Näringslivsprogram. 

Effekter 
Utvecklingen av upphandlingsfunktionen har medverkat till en utvecklande dialog med leverantörer med fokus på att hitta nya 
lösningar. Detta sker i marknadsundersökningsskedet i syfte att möjliggöra anbud från flera företag. Enskilda träffar har skett med 
företag för att informera om anbudsgivning. 
Uppdragsutbildningen har under året genomfört tretton kurser. Antal deltagare har varit totalt 127 vid 223 utbildningsdagar. 
I samverkan med handlarna och andra aktörer har olika evenemang för att stärka centrum genomförts och utvecklats för framtiden. 
En köpmannaförening har startats upp 
- Kompetensutveckling inom digital synlighet genom seminarier och rådgivning, specialanpassad för företag inom handel har 
genomförts. 
Handelsstatistiken visar att dagligvaruhandeln i Säffle ökade med 3% (från 536 mkr till 552 mkr) samt att sällanköpsvaruhandeln 
ökade med 0,7% (från 296 mkr till 298 mkr) jämfört med föregående år. Sammantaget ger det att total detaljhandel i Säffle ökade 
med 2,2% (från 832 mkr till 850 mkr). 
120 st. företagsrådgivningar till befintliga företag och personen som funderar på att strata upp har genomförts 
17 st. företagsrådgivningar till nyanlända företagare har genomförts 
I arbetet med digital synlighet och marknadsföring har 22 st. företag deltagit 
Sammanfattande omdömet för näringslivsklimatet pekar för femte året i rad i en positiv riktning för Säffle kommun från 3,95 till 4,08. 
I marknadsföringssyfte har kommunen tagit fram 2 st filmer. En för Krokstad/Duseområdet och en generell för hela Säffle kommun. 
I arbetet med att utveckla ett näringslivsprogram har en enkät skickats ut till företag via företagsregistret samt även via Facebook. 
Enkäten har legat öppen för svar under perioden juni- mitten augusti. 153 st. av 558 har svarat via maillänk, vilket ger en 
svarsfrekvens på ca 27%. Vidare har 9 st. svarat via öppen länk genom Facebook. Ett analysarbete av enkätsvaren har genomförts 
och ett förslag till näringslivsprogram 2020-2024 har färdigställts och kommer att tas politiskt under 2020. 
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Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020 
• Interimsstyrelse för ny centrumförening utarbetar stadgar och en hållbar organisation. 

• Näringslivsprogrammet 2020-2024 beslutas politiskt under 2020. 

• Fortsatt dialog i BID-projektet (samverkan mellan näringsliv, fastighetsägare och kommunen) projektansökan är framtagen 
och skall inlämnas till Region Värmland (RV) den 19 januari. Under 2019 har kommunen kommunicerat med RV, 
Interregsekretariatet och deltagande kommuner. 

• Utbildningsinsatser inom upphandling planeras och genomförs med lokala företag. 

• Fortsätta arbetet med marknadsföring av Säffle som etableringskommun. 

• Ständigt omvärldsspana och hitta möjliga samarbetspartners både regionalt och nationellt som gynnar näringsliv mm. 
 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

Nämndmål Status Trend 

4.1: Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för en god kommunal service till våra invånare och besökare 
 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Medborgarundersökningen (NMI) Helheten, fråga B14:1 - B14:3 (index) 57 53 60 

Medborgarundersökningen NMI Bemötande och tillgänglighet, fråga B15:1 - B15:4 (index) 59 55 65 
 

I arbetet med att uppnå en god kommunal service har bland annat följande aktiviteter planerats och genomförts: 
• Utveckla turisminformationen i syfte att skapa intresse för kommunen som besöksmål. 

• Genom Digitaliseringsgruppen utveckla; Digital delaktighet - Tillgänglighet - Effektiv organisation - Kompetensutveckling - 
Informationssäkerhet i syfte att öka kommunens service. 

• Utbildning i syfte att ge bra service. 
Effekter 
Som ett mått på vår service använder kommunen sig av Medborgarundersökningen och det aktuella värdet gällande helheten för 
hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter 2019 har sjunkit med 4 indexenheter till 53 sedan 2018 och är 7 indexenheter 
lägre än målsättningen för året. Gällande bemötande och tillgänglighet har det aktuella värdet 2019 har sjunkit till 55 med 4 
indexenheter sedan 2018 och är 10 indexenheter lägre än målsättningen för året. I jämförelse med kommungruppen 15 000 - 19 
999 invånare står sig kommunen bra. 
Utvecklat turisminformationen där evenemangsbladet numera finns på Webb och Facebook. Mer inlägg om besöksmål, både 
företag och platser samt större arrangemang. 
Digitaliseringsgruppen har jobbat kommunövergripande i syfte att öka kommunens service. Samtliga värmlandsgemensamma 
e-tjänster har hämtats hem, uppdaterats och anpassats för att kunna skötas och utvecklas på lokal nivå i Säffle. Detta med 
anledning av att alla värmlandsgemensamma gemensamma e-tjänster avvecklats och stängts ner per den sista januari 2020. 
Framöver ska alla e-tjänster hanteras lokalt, vilket innebär en ökad arbetsinsats. En del nya e-tjänster har utvecklats under 2019. 
Arbetet kommer att fortsätta under 2020 enligt Digitaliseringshandlingsplanen 2019-2022. 
Utbildning vad gäller telefoni, Outlook mm. De planerade utbildningsinsatserna håller för närvarande på att sättas samman. I vissa 
fall i form av guider som alla kan hitta på vårt intranät. Andra utbildningar ska efterhand erbjudas via ett kursverktyg på intranät. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020 

• Destinationsaffle.se kommer framöver att bli en del av nya saffle.se. Nya paketeringar av upplevelser framtagna - cykelguide, 
vandringsguide och paddelkartor mm. 

• Digitaliseringsgruppen leder och driver utvecklingen av e-tjänster vidare inom kommunkoncernen och nya e-tjänster kommer 
utvecklats men för att det ska ta riktig fart behöver vi ta reda på dels vad våra verksamheter/medarbetare ser för behov men 
också vad våra medborgare har för önskemål. 

• Utveckla och samordna grundläggande internutbildning inom Outlook, telefoni, mm. 

• Kommunens tjänster ska vara tillgängliga 24*7 
 

Nämndmål Status Trend 

4.2: Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att invånarnas upplevelse av en trygg kommun ska öka 
 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Medborgarundersökningen NRI Trygghet, fråga A7:1 - A7:2 (index) 49 48 58 

Medborgarundersökningen NMI Räddningstjänsten, fråga B6:1 (index) 81 83 82 

Larm, exklusive IVPA-larm och hjälp till ambulans (antal) 308 278 220 
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I arbetet med att medverka till en ökad upplevd trygghet i kommunen har bland annat följande aktiviteter planerats och 
genomförts: 

• Samverkan med kommunpolisen om Medborgarlöftet. 

• Identifiering av samarbetsgrupper inom trygghetsområdet. 

• Räddningstjänsten har genomfört utåtriktad och förebyggande verksamhet och har varit synliga vid olika evenemang. 

• Utveckla ett öppet internet på centrala platser i centrum. 

• Krisberedskapsveckan. 

• Räddningstjänstens tillsyn. 
Effekter 
Som ett mått använder kommunen sig av Medborgarundersökningen och det aktuella värdet gällande trygghet och hur 
medborgarna upplever den 2019 har sjunkit med 1 indexenhet till 48 sedan 2018 och är 10 indexenheter lägre än målsättningen för 
året. Gällande räddningstjänsten har det aktuella värdet 2019 ökat till 83 med 2 indexenheter sedan 2018 och är 1 indexenhet högre 
än målsättningen för året. I jämförelse med kommungruppen 15 000 - 19 999 invånare står vi oss inte bra gällande trygghet men 
gällande räddningstjänsten mycket bra. 
Ett långsiktigt och kontinuerligt arbete krävs för att öka den upplevda tryggheten. Samverkan med polis är en särskilt viktig del i 
detta. För att åstadkomma ett ökat tempo i arbetet krävs det bland annat att resurser tillsätts eller omdirigeras för att arbeta med 
kommunalt brottsförebyggande insatser. 
Räddningstjänsten har genomfört utåtriktad verksamhet och har varit synliga vid olika evenemang. Sociala medier använts för 
kommunikation med medborgare. I samband med bränder och olyckor har räddningstjänsten bedrivit ett aktivt arbetet gentemot 
media för att säkerställa att rätt information gått ut. 
Färre larm under året jämfört med föregående år. Fortsatt fokus på förebyggande arbete. 
Utvecklandet av ett öppet internet på centrala platser i centrum har genomförts vid Kanaltorget. 
Krisberedskapsveckan genomfördes under maj månad med gott resultat. 
Räddningstjänstens tillsyn har genomförts enligt plan. Antalet genomförda tillsyner ligger i linje med 2018. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020 

• Utvecklad samverkan med polisen i syfte att öka den upplevda tryggheten. 

• Skapa samarbetsgrupper inom trygghetsområdet med tydliga uppgifter och mandat. 

• Räddningstjänsten har ett stort förtroende hos allmänheten. Ett ständigt arbete med bemötande och aktiv information krävs för 
att hålla förtroendet på en fortsatt hög nivå. 

• Fortsatt utveckling av öppet internet bör genomföras på fler platser. 
 
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

Nämndmål Status Trend 

5.1: Kommunkoncernen har en effektiv och rättssäker förvaltning 
 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Överprövningar i koncernen (LOU) överklaganden (KL) överklagande allmän handling (TF) som 
inte bifallits, (andel i %) 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Kartlagda processer inom Kommunstyrelsen, (antal)  5 5 

Andel kompletta ärenden vid utskick till KSAU, (andel i %) 90% 93% 95% 

Väckta motioner/medborgarförslag som är obesvarade inom ett år (andel i %) 10% 33% 10% 

Prioriterade lokalbehov som är tillgodosedda, (andel i %)  92% 80% 

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl. MFS, (andel i %) KKiK U00437 47.6% 46.4% 50% 

Lokalärenden som genomgått fastställd process (andel i %)  95% 60% 
 

I arbetet med att uppnå en effektiv och rättssäker förvaltning har bland annat följande aktiviteter planerats och genomförts 
• Kartlagt arbetet avseende lokalförsörjning, verksamhetsstyrning, löneöversyn mm. 

• Projekt handla rätt. 

• Förstudie e-arkiv och säkerställande av arkivtjänster till kommunens verksamheter. 

• Förberedelser inför ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, nya rutiner och utbildning av nämndsekreterare, 
handläggare och förtroendevalda. 

• Implementering av lokalförsörjningsprocessen i organisationen. 
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Effekt 
I arbetet med processkartläggning har flera utvecklingsområden identifierats och vissa delar har förbättrats under året. Utvecklingen 
kommer fortsätta under 2020. Färdiga processkartor kommer att publiceras i nya IT-stödet Ensolution och utvecklas vidare under 
våren 2020. 
I projektet handla rätt har avtalsmallar utarbetats, utbildning genomförts och förstudie inköpsportal genomförts. 
Kommunen har under året haft två överprövningar enligt LOU som begärts av leverantörer. Bägge överprövningarna avslogs. Inget 
överklagande enligt kommunallagen eller begäran om utlämnande av allmän handling har inkommit under året. 
I arbetet med förstudie e-arkiv och säkerställande av arkivtjänster till kommunens verksamheter har konsultstöd för arkivtjänster 
upphandlats dels för förstudie och förberedelser för e-arkiv, dels för sedvanliga arkivtjänster. Arbetet med förstudien lokalt genom 
workshop är klar och rapport för förstudien förväntas bli färdigställd i februari 2020. 
Förberedelser inför ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, nya rutiner och utbildning av nämndsekreterare, handläggare 
och förtroendevalda har genomförts med bra resultat. 
Implementering av lokalförsörjningsprocessen i organisationen har påbörjats vilket medfört att anmälan av behov av lokalförändring 
numera följer processen I hög grad. Ökad kunskap om processen i förvaltningarna och hos SäBo. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020 

• Kartläggningsarbetet avseende verksamhetsstyrningsprocessen, lokalförsörjningsprocessen och löneöversynsprocessen 
inom ramen för ett projekt med representanter från olika förvaltningar övergår i implementering och beslutade 
förbättringsåtgärder. Processerna överlämnas till processägaren. 

• Fortsätta utveckla den nya verksamhetsstyrningsmodellen med stort fokus på uppföljning och analys. 

• Omsätta av kommunfullmäktige beslutad Digitaliseringsstrategi 2019-2022 till handlingsplaner. 

• Fortsätta se över och utveckla kommunens fordonsflotta utifrån ett hållbart miljöperspektiv (el, biogas osv). 

• Rutiner för besvarande av motioner ses över, avvikelserapportering vid sent besvarande. 

• Tidsplan för ärendegrupper med beslutsunderlag som är sena ses över. 

• Nämndadministrativa processen utvecklas. 

• Resultat från utredning av fastighetsfunktionen ska verkställas. 

• Digital inköpsportal införs i kommunen. 
 
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

Nämndmål Status Trend 

6.1: Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för en god ekonomisk hushållning 
 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Kommunens soliditet, Eget kapital dividerat med tillgångarna i balansräkningen, exkl. 
pensionsåtaganden intjänade föra 1998 (%) 

 
55.2% 

 
46.9% 

 
50% 

Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande, (%) 27.3% 23.4% 28% 

Kommunens resultat, (%) -1.5% 1.9% 1.04% 

Kommunens betalningsberedskap, (Mkr) 45 47 45 
 

I arbetet med att fortsatt ha en god ekonomisk hushållning har bland annat följande aktiviteter planerats och genomförts 
• Utveckla en kostnadseffektiv organisation. 

• Kommundirektörens ledningsgrupp har involverats mer i budgetprocessen. 

• Kartläggning av verksamhetstyrningsprocessen. 

• Översyn av fastighetsbudgeten 
• Utveckling av beslutstödet. 

Effekter 
Utvecklingen av en kostnadseffektiv organisation har bland annat medverkat till att Arbetsmarknadsenheten (AME) gått över till 
Barn- och utbildningsnämnden under 2019 vilket medverkat till ett mer sammanhållet arbete i dessa frågor. 
Årets resultat visar ett mycket tufft ekonomiskt läge för hela koncernen. Med stora investeringar, och därmed ökade lånebehov som 
är gjorda och som är planerade, minskar soliditeten under några år framöver. Ambitionen är dock att den ska återställas till 50 
procent över tid. 
Kommundirektörens ledningsgrupp har under året involverats mer påtagligt i budgetprocessen genom samordning och 
avstämningar angående tidplaner och investeringsplanering med mera. 
Kartläggningen av verksamhetsstyrnings- och lokalförsörjningsprocessen har medverkat till en positiv utveckling och ökad kvalitet 
gällande planering och uppföljning av arbetet. 
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Det nya styrmodellen med fullmäktigemål har provats för första gången år 2019. Beslutsstödet har uppdaterats för att följa modellen 
med gott resultat. Ett utvecklingsområde är att skapa en koncernövergripande analysgrupp som jobbar med uppföljningen av 
fullmäktigemålen då det är nämndernas och bolagens mål som utgör mått enligt beslutad modell. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020 

• Öka den ekonomiska prognossäkerheten inom hela koncernen. 

• Utveckla koncernens uppföljningsarbete i enlighet med beslutade riktlinjer för mål- och resultatstyrning 

• Över tid samverka och samarbeta avseende kostnadseffektiviseringar inom koncernen. 

• Fortsatt översyn av fastighetsbudgeten och ta fram ett underlag till beslut om försäljning av kommunala fastigheter. 

• Fortsätta utveckla systematik och styrning gällande underhållsplaneringen i samarbete med SäBo AB. 

• Implementera utvecklingsområdena som framkommit i kartläggningen av verksamhetstyrningsprocessen. 

• Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med IT som stöd, både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv genom 
införande av tjänstekatalog. 

 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Nämndmål Status Trend 

Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare trivs och gör ett bra jobb 
 

 

 

 
 

  Mått Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) sammantaget för hela koncernen (index) 76.2 76.2 80 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) sammantaget för KS (index) 75.6 75.6 85 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Motivation inom KS (index) 78.5 78.5 86 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Ledarskap inom KS (index) 76.3 76.3 87 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Styrning inom KS (index) 71.9 71.9 82 

Sjukfrånvaron inom KS, (andel i %) 4.48% 3.92% 3.8% 

Sjukfrånvaron inom kommunen, (andel i %) 6.58% 6.37% 6% 
 

I arbetet med att skapa förutsättningar för att koncernens medarbetare trivs och gör ett bra jobb har följande aktiviteter 
planeras och genomförts: 

• Enkätundersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) genomfördes hösten 2018 och har legat till grund för arbetet 
2019. 

• Arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

• Kommunen har anställt en rehabiliteringssamordnare. 

• Samverka med arbetstagarorganisationerna i enligt samverkansavtalet. 
Effekter 
Under perioden 2019 fram till nästa mätperiod 2020 pågår ett systematiskt arbete med att förbättra och utveckla verksamheterna 
inom prioriterade områden. 
Tack vare införandet av en rehabiliteringssamordnare har arbetet med rehab blivit mer metodiskt, tydligare och lättare för varje chef. 
Kommunledningskontoret har under 2019 arbetat mer metodiskt med det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket kan vara en 
anledning till att sjukskrivningstalen inom förvaltningen sjunkit. 
Samverkan enligt samverkansavtalet har fungerat friktionsfritt och på ett bra och utvecklande sätt i olika sakfrågor. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2020 

• Internutbildningar skapas och erbjuds regelbundet i ett årshjul. 

• Medverka till både extern och intern kompetensutveckling utifrån medarbetarsamtalen som genomförs varje höst. 

• Utbildning och kompetens registreras i kompetensverktyget. 

• För att matcha 2020 år HME undersökning måste enheterna jobba strukturerat med de utvecklingsområden som 
undersökningen. 2018 visar i syfte att ytterligare öka medarbetarnas trivsel och därigenom att de gör ett ännu bättre jobb. 

• Utveckla samverkan med arbetstagarorganisationerna vidare i syfte att nå ut till all personal i olika frågor. 

• Översyn av rekryteringsprocessen. 

• Översyn introduktionsprocessen där flera enheter inom KS måste ingå. I denna process ska även arbetet med att digitalisera 
introduktion av nyanställd. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

 Utfall Jan - 
Dec 2019 

Budget 
helår 2019 

Avvikelse 
ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 62 051 58 665 3 386 
 

 

Kommunbidrag 77 056 77 056 -0 
 

 

Kostnader -131 024 -127 502 -3 522 
 

 

Räntekostnader -6 991 -8 076 1 086 
 

 

Resultat 1 092 142 951 
 

 

 
Kommunstyrelsen gemensamt 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 86  86 
 

 

Kommunbidrag 7 012 7 012 -0 
 

 

Kostnader -5 879 -7 011 1 132 
 

 

Räntekostnader  -1 1 
 

 

Resultat 1 219 -0 1 219 
 

 

 
UTFALL 
Kommunstyrelsen gemensamt har ett kommunbidrag som uppgår till 7 012 tkr samt bruttokostnader med motsvarande belopp. Vid 
årets slut blev utfallet 1 219 tkr plus, vilket är ca 519 tkr högre än prognosen för november månad. Avvikelsen beror främst på ett 
överskott på 435 tkr på kontot föreningsbidrag. Föreningsbidragen som kommunen har ansvar för, betalades ut i mars för hela året 
till dem föreningar som fått sin ansökan godkänd vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2018. 435 tkr utav budgeten för 
föreningsbidrag är inte förbrukat varav 216 tkr tillhör reserven. Nämndens kostnader består främst av arvoden till de 
förtroendevalda. Kostnaderna för fasta arvoden är lägre än budgeterat. I kommunfullmäktige den 17 november 2018 togs nya 
arvodesbestämmelser, vilket innebär att månadsarvodena utbetalas en månad efter( tidigare år betalades arvodena innevarande 
månad). Detta leder till lägre kostnader för månadsarvoden år 2019. Även ersättningar på 86 tkr från tjänster till VA-kollektivet som 
inte var budgeterade står för en del. Av kommunens gemensamma reserver på 555 tkr är 513 tkr kvar, vilket används för att täcka 
underskotten på andra enheter. 

 
Kanslienheten 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 36 544 37 124 -580 
 

 

Kommunbidrag 11 365 11 365 0 
 

 

Kostnader -42 006 -40 899 -1 107 
 

 

Räntekostnader -6 566 -7 593 1 027 
 

 

Resultat -663 -3 -660 
 

 

 
UTFALL 
Kanslienheten exkl fastighetsförvaltningen hade ett kommunbidrag på 9 351 tkr och övriga intäkter på 489 tkr. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgick till 9 831 tkr och 9 tkr i räntekostnader. Det bokförda resultatet vid årets slut blev positivt med ett 
överskott på 563 tkr. Dock ligger ca 209 tkr förskottsbetalda kostnader på det gamla vaktmästeriet under personalenheten men hör 
till kanslienheten. Detta gör att det faktiska resultatet blir 354 tkr. Överskottet på intäktssidan beror främst på att ca 60 tkr intäkter 
betalda av kommunföretag gällde för 2018 men betaldes i slutet av året 2019. Dessa intäkter fanns inte med i budgeten. 
Kostnadssidan visar en positiv avvikelse med 548 tkr. Kostnadssidans avvikelse beror främst på minskade personalkostnader pga 
att två anställda slutade sina tjänster under året och att budget för konsulttjänster inte har utnyttjats fullt ut. Den positiva avvikelsen 
har till viss del använts för att täcka andra personalkostnader inom kanslienheten liksom till anställning av en ny medarbetare under 
hösten. På grund av vakanser under vissa perioder och olika lönebildningar när ny personal börjat på kanslienheten har inte 
budgeten för personalkostnader använts fullt ut. Dessutom återstår 242 tkr av en reserv på 300 tkr. Även på vaktmästeriet som 
flyttades till kanslienheten i juli 2019 finns ett överskott på ca 80 tkr, vilket beror på att lokalhyran för vaktmästeriet betalades i 
förskott av gamla vaktmästeriet under AME. 
Fastighetsverksamheten hade ett kommunbidrag på 1 073 tkr, hyresintäkter på 36 456 tkr och därmed bruttokostnader till 30 105 tkr 
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samt 7 584 tkr i interna räntor. Fastighetsverksamhetens resultat eller nettoavvikelse blev minus 1 226 tkr. Hyresintäkterna uppgick 
till 35 013 tkr, vilket var 1 443 tkr lägre än budgeterat. Huvudanledningen var att hyresintäkterna och hyreskostnaderna för de 
externt inhyrda omsorgslokalerna vid Merkurius och Vallen var budgeterade att gå via kommunstyrelsens fastighetsverksamhet till 
socialförvaltningen. En förändring av hanteringen medförde att hyresavierna från den externa uthyraren har gått direkt till 
socialförvaltningen varför hyresintäkterna för fastighetsverksamheten blev 2 460 tkr lägre än budgeterat. Samtidigt blev hyres-och 
arrendeintäkterna för exploateringsfastigheterna 405 tkr högre än budgeterat för de kommersiella hyresfastigheterna, vilket var 240 
tkr högre än budgeterat. Kostnaderna uppgick till 31 760 tkr, vilket var 1 654 tkr mer än budgeterat. Samtidigt blev kostnaderna för 
internräntor 1 039 tkr lägre än budgeterat. Huvudorsaken till de ökade kostnaderna var att rivningen av den gamla simhallen 
kostade 5 440 tkr istället för budgeterade 2 630 tkr, till följd av ändrade regler kring deponering av betongen. Därtill kom en kostnad 
på 499 tkr för slutreglering av den omläggning av VA-ledning som genomfördes 2018. Den budgeterade flytten av 
återvinningsanläggning om 440 tkr har inte genomförts. Till följd av att socialförvaltningen har fått externa hyresavier direkt tillsända, 
istället för via fastighetsverksamheten, blev de externa hyreskostnaderna 2 400 lägre än budgeterat. I övrigt är det ett antal mindre 
avvikelse för fastighetsobjekten. Sammantaget visar kanslienheten tillsammans med fastighetsverksamheten och vaktmästerier ett 
resultat på -663 tkr vid årets slut för år 2019. 

 
Ekonomienheten 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 1 616 1 118 498 
 

 

Kommunbidrag 7 694 7 694 0 
 

 

Kostnader -9 821 -8 772 -1 050 
 

 

Räntekostnader -44 -40 -4 
 

 

Resultat -556 0 -556 
 

 

 
UTFALL 
Ekonomienheten hade 7 694 tkr i kommunbidrag och 1 118 tkr i övriga intäkter budgeterat för år 2019. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgick därmed till 8 772 tkr samt 40 tkr i räntekostnader. Ekonomienhetens resultat eller nettoavvikelse blev 
minus 556 tkr. Intäkterna blev 498 tkr högre än budgeterat samtidigt som kostnaderna blev 1 050 tkr högre än budgeterat. 
Kommunens gemensamma försäkringskostnader blev med 921 tkr högre än de budgeterade 195 tkr. Efter fördelning till 
förvaltningarna återstod 333 tkr hos ekonomienheten, vilket innebar ett överskridande med 138 tkr. Rekryteringen av ny 
ekonomichef kostade 120 tkr. I och med att arbetsmarknadsenheten och ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna flyttade från 
kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden den 1 juli upphörde försäljningen av en halvtids ekonomitjänst. Förändringen 
medförde ett intäktsbortfall på 104 tkr för sista halvåret. Lagstiftningen om obligatorisk e-faktura till offentliga myndigheter från den 1 
april medförde att kostnaderna för mottagning av elektronisk faktura översteg budget med hela 115 tkr samtidigt som kostnaderna 
för skannade fakturor minskade med 16 tkr. Kostnaderna för inkasso ökade under året. 
Ekonomienheten hade 84 tkr i investeringsbudget för ekonomisystemet efter det att överskridandet från uppgraderingen år 2018 om 
166 tkr dragits ifrån ordinarie budget på 250 tkr. Medlen har endast i liten grad använts till kompletterande konsultinsatser under 
året. För det fortsatta införandet av beslutsstödet användes 157 tkr av budgeterade 496 tkr. Främst för anpassningar i 
verksamhetsplansmodulen till kommunens nya styrmodell. Kommunen avvaktar att det nya skolsystemet testas fullt ut mot 
beslutsstödet i andra kommuner innan det införs här i Säffle. 

 
Personalenheten 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 10 695 8 158 2 537 
 

 

Kommunbidrag 16 362 16 362 -0 
 

 

Kostnader -27 644 -24 356 -3 288 
 

 

Räntekostnader -11 -20 9 
 

 

Resultat -598 144 -742 
 

 

 
UTFALL 
Personalenheten exklusive löneenheten och fordoncentralen hade under år 2019 ett kommunbidrag som uppgick till 7 599 tkr och 
övriga intäkter till 500 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgick till 8 098 tkr. Vid årets slut blev resultatet minus 598 tkr. Utav 
dessa är ca 209 tkr kostnader betalda i förskott som hör till det nya vaktmästeriet under kanslienheten men ligger på det gamla 
vaktmästeriet under personalenheten. Detta gör att det faktiska resultatet på personalenheten blir minus 389 tkr. Avvikelsen på 
kostnadssidan är störst på kontot fackliga kostnader med ca 537 tkr. Detta beror främst på lågt budgeterade fackliga lönekostnader, 
dels för en facklig anställd, dels för förhandlade timmar avseende kommunals förtroendevalda. Personalenheten förhandlar varje år 
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för nya timmar. Dessa timmar är baserade på antal medlemmar som kommunal har och kostnaderna för timmarna baseras på 
förtroendevaldas månadslöner och eventuella tillägg. Dessa kostnader är svåra att förutse när man lägger in budgeten. 
Personalenheten jobbar med två projekt. Ersättningen för dessa projekt eftersläpar. Även licenskostnader visar negativ avvikelse. 
Licenskostnader kommer att ses över under 2020. Hälso-och friskvårdrelaterade kostnader visar en positiv avvikelse med 467 tkr, 
vilket till visst del har använts för att täcka underskottet på andra ansvar. Att detta konto visar överskott beror på att dem centrala 
medlet inte har utnyttjats fullt ut. Detta beror bl a på att vissa enhetschefer har bekostat företagshälsovården själva. Fordoncentralen 
som tidigare legat under AME har flyttats till personalenheten. Fordoncentralen hade ett kommunbidrag på 406 tkr samt övriga 
intäkter på 1 526 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgick till 1 927 tkr. Utfallet efter december månad blev 84 tkr plus. Detta 
beror främst på att budgeten för kapitalkostnader på 60 tkr för tidigare investering av bilar har legat kvar under 2019 men inget utfall 
har bokförts på grund av att bilarna hade blivit färdigavskrivna under tidigare år. Löneenheten hade ett kommunbidrag som uppgick 
till 4 336 tkr och övriga intäkter till 197 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgick till 4 530 tkr. Utfallet vid årets slut blev minus 
224 tkr. Utav dessa beror 169 tkr på ökade lönekostnader samt övertidskostnader och 55 tkr gäller ersättningar för lån av 
förmånscyklar som eftersläpar. 

 
Näringslivsenheten 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 5 050 5 812 -761 
 

 

Kommunbidrag 7 523 7 523 -0 
 

 

Kostnader -12 233 -13 250 1 016 
 

 

Räntekostnader -81 -85 4 
 

 

Resultat 259 0 259 
 

 

 
UTFALL 
Näringslivsenheten med turistbyrån, landsbygdsutvecklingen och kollektivtrafikfrågorna visar ett positivt utfall om 259 tkr för 2019. 
Kommunbidrag för året uppgår till 7 523 Mnkr, vilket motsvarar en budget på kostnadssidan om 13 335 Mnkr och på intäktssidan 5 
812 Mnkr. Intäkterna uppgår till 5 050 tkr för 2019 vilket är 762 tkr lägre än budget för perioden. Kostnaderna (inkl. räntekostnader) 
uppgår till 12 314 tkr, vilket är 1 021 tkr lägre än budget. Intäkterna för projekten betalas ofta ut långt i efterhand och baseras på vad 
kostnaderna för projekten hamnar på. I nuläget avspeglar projektintäkterna ungefär vad vi har att förvänta oss vid ett bokslut. 
Historiskt sett så har projekten alltid genererat ett överskott för Näringslivsenheten, så är även fallet för 2019. I huvudsak är det 
lägre kostnader än budgeterat som ligger till grund för det positiva utfallet 2019, bland annat har åtstramning gjorts på 
resekostnader, konsulttjänster och avgifter för kurser och konferenser. 

 
IT-enheten 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 5 725 4 815 910 
 

 

Kommunbidrag 9 199 9 199 0 
 

 

Kostnader -13 265 -13 923 658 
 

 

Räntekostnader -83 -91 8 
 

 

Resultat 1 576 -0 1 576 
 

 

 
UTFALL 
IT-enheten har haft ett kommunbidrag som uppgått till 9 199 tkr och övriga intäkter till 4 815 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna 
uppgått till 13 923 tkr och räntekostnaderna till 91 tkr. Vid årets slut visar IT-enheten ett resultat på 1 576 tkr plus, vilket är 376 tkr 
högre än prognosen för november. Intäkterna är 900 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 658 tkr lägre än budgeterat. De höga 
intäkter beror på att en del verksamheter främst BUN har skaffat fler klienter( PC, Chrome Books).Detta är svårt att beräkna exakt 
pga att IT-enheten fakturerar andra enheter två gånger om året och intäkterna för årets andra halva hade inte kommit IT-enheten 
tillhanda fullt ut när prognosen för november sattes. Anledningen till avvikelsen på kostnadssidan beror främst på överbudgetering 
av årets avskrivningskostnader med ca 540 tkr. Bredband och abonnemangskostnaderna har blivit 195 tkr lägre, vilket beror på 
periodisering av en del fakturor som sträcker sig över år 2020. 
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Räddningstjänst 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 2 335 1 638 697 
 

 

Kommunbidrag 17 900 17 900 0 
 

 

Kostnader -20 175 -19 291 -883 
 

 

Räntekostnader -206 -247 41 
 

 

Resultat -145 -0 -145 
 

 

 
UTFALL 
Räddningstjänsten har haft ett kommunbidrag på 17 900 tkr och övriga intäkter på 1 638 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna 
uppgått till 19 291 tkr och räntekostnaderna till 247 tkr. Vid årets slut har räddningstjänsten visat ett resultat på minus 145 tkr, vilket 
är ca 100 tkr lägre än november månadens prognos. Lönekostnaderna visar en negativ avvikelse på 298 tkr. Detta beror på ökade 
kostnader för utryckningar på grund av flera personalkrävande bränder i byggnader. Kostnader för reparation och underhåll har 
överstigit budgeten med 267 tkr på grund av ökade kostnader för reparation av bilar. Andra orsaker till minus resultatet på 
räddningstjänsten är högre lokalhyror än budgeterad, ökade drivmedel samt ökade försäkringskostnader som beror främst på 
betalda självrisker. Dessa underskott har till störst del täckts utav överskottet från intäkterna som främst beror på ökade intäkter 
inom kursverksamheten, dvs fler externa utbildningar. Nytt för i år har varit att Säffle finansierar en 
informationssäkerhetssamordnare tillsammans med Arvika och Eda kommuner. Samordnaren har varit placerad tillsammans med 
räddningsledningen i Arvika. 

 
Investeringsuppföljning (tkr) 
 Utfall Jan - 

Dec 
Budget - 

2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Ny hemsida -708 -700 -8 
 

 

Intranät 4  4 
 

 

Summa Kansli -705 -700 -5 
 

 

Detaljplaner -106 -567 461 
 

 

Förskola Plogvägen utökn 0 -6 000 6 000 
 

 

Lokalkuggen -418 -1 515 1 097 
 

 

Energisparåtgärder -82 -1 136 1 054 
 

 

Säffle hälsocent förskola -2 832 -3 000 168 
 

 

Lekplatser skolgårdar  -1 490 1 490 
 

 

Tegnerskolan P-plats -55 -396 341 
 

 

Tegnerskolan skolg m simh -648 -1 000 352 
 

 

Omb Kaptensgården äldreb -10 -2 000 1 990 
 

 

Tegnerhallen renov omkläd -7 117 -7 100 -17 
 

 

Ekenäs utveckling -7 712 -5 405 -2 307 
 

 

Utomhusmiljö Ungd. Hus -22 -926 904 
 

 

Krisledn central Trätälja  -1 000 1 000 
 

 

Slussvaktarbostad -41 -545 504 
 

 

Lurö, hamnanläggning  -974 974 
 

 

Ekenäs 2019 -3 547 -3 150 -397 
 

 

Fastighetsunderhåll K 3 -1 126 -1 798 672 
 

 

Marknadsbodar,div invest -386 -300 -86 
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 Utfall Jan - 
Dec 

Budget - 
2019 

Avvikelse 
ack 

 
Indikator 

Tingvallaskolan -490 -1 905 1 415 
 

 

Medborgarhus utemiljö -25 30 -55 
 

 

Simhall -119 458 -116 000 -3 458 
 

 

Bollhall -20 112 -21 480 1 368 
 

 

Ridhus -63 96 -159 
 

 

Summa B Fastighet -164 251 -177 561 13 310 
 

 

Ekonomisystem -2 -84 82 
 

 

Beslutsstöd -157 -496 339 
 

 

Summa Ekonomi -159 -580 421 
 

 

Data, ks-förfogande -2 209 -2 695 486 
 

 

Summa IT -2 209 -2 695 486 
 

 

Övningsanläggning 0  0 
 

 

Rtj, Släckbil Nysäter -97 -98 1 
 

 

Inventarier -293 -298 5 
 

 

Räddningstjst, Terrängbil -1 163 -1 274 111 
 

 

Rtj, tankbil -14 -14 0 
 

 

Summa Räddningstjänst -1 567 -1 684 117 
 

 

Summa 2 Kommunstyrelsen -168 890 -183 220 14 330 
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Uppföljning bokslut 2019 för Kulturnämnd 
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Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 1: KUN utmanar rådande normer genom ett öppet förhållningssätt och skapar förutsättningar för ett 
demokratiskt samhälle. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: Aktiviteter med fokus på demokrati, (antal) 0.0 29.0 27.0 

 
I enlighet med Bibliotekslagen arbetar biblioteket aktivt med sitt demokratiska uppdrag via t ex utbudet av medier, föreläsningar och 
utställningar i samhällsaktuella ämnen. Barnavdelningens ombyggnad har föregåtts av fokusgrupper med barn och unga. 
Ungdomens Hus bygger i grunden sin verksamhet på ungas delaktighet och initierar och uppmuntrar till samtal där det normkritiska 
förhållningssättet är viktigt. Samverkan med barn och unga ger dem förutsättningar att påverka sin livssituation, allt i enlighet med 
Barnkonventionen. Våra verksamheter skapar förutsättningar för gränsöverskridande möten. 

 
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 2: KUN bidrar aktivt till såväl det formella som det informella lärandet för alla. 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: Ungdomsdeltagande i intresseverksamhet på Ungdomens (antal from 2019)  2 996.0 2 500.0 

KUN 19: Vuxenprogrammen på biblioteket har fler än 15 besökare (andel i %) 80.00% 86.00% 80.00% 

KUN 19: Aktiviteter på biblioteket som bidrar till kompetensutveckling (antal)  12.0 15.0 

KUN 19: Klassbesök på bibliotek (antal) 132.0 145.0 65.0 

KUN 19: Besök av bokbuss på ytterskolor (antal) 79.0 76.0 56.0 

KUN 19: Aktiviteter på "Medis" som bidrar till kompetensutveckling (antal)  21.0 10.0 

 
KUN har ett uppdrag att arbeta med lärande på många nivåer. Våra verksamheter erbjuder tjänster och ändamålsenliga lokaler för 
föreläsningar, möten och studiecirklar. Bokbussens besök på landsbygdsskolor och på kommunens samtliga förskolor ger likvärdig 
tillgång till litteratur och upplevelser för kommunens barn. Allt detta sammantaget gör KUN till en viktig aktör i invånarnas livslånga 
lärande. Intresseverksamheten på Ungdomens Hus, dvs studiecirklar i olika ämnen, ökar kontinuerligt och de coachande 
förhållningssättet har stor betydelse för social inkludering. Fr o m 1 juli 2019 ingår Kulturskolan i KUN verksamhet vilket förstärker 
fortsatt måluppfyllelse och KUN bidrar ytterligare till det informella lärandet. 

 
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 3: KUN samverkar med andra aktörer för att ge unga ökade möjligheter att påverka sin egen livssituation 
och sin framtid. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: Praktikanter (antal)  5.0 4.0 

KUN 19: Nätverk med externa aktörer där Ungdomens Hus deltar (antal)  7.0 6.0 
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Verksamheterna tar emot praktikanter och andra anställningsstöd vilket bidrar till att stegförflytta människor i riktning mot den öppna 
arbetsmarknaden. Genom sina dagliga och nära kontakter med unga i utanförskap ser Ungdomens hus det som viktigt att vara 
representerad i de nätverk som samverkar kring ungas livssituation. 

 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 4: KUN väcker intresse för ett rikt och varierat kulturliv för barn och unga. 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: Arrangemang för åldersgruppen 13-20 år (antal) 21.0 26.0 30.0 

KUN 19: Arrangemang för åldersgruppen 3-12 år (antal) 22.0 40.0 20.0 

KUN 19: Aktivitetstillfällen för barn och unga (antal) 268.0 173.0 150.0 

KUN 19: Studiecirklar, intresseverksamhet mm på Ungdomens Hus (antal) 20.0 30.0 15.0 

KUN 19: Besök på Ungdomens Hus (antal) 14 019.0 18 083.0 12 000.0 

KUN 19: Öppna kvällar på Ungdomens Hus (antal) 240.0 337.0 220.0 

KUN 19: Biblioteksutlån/barn (antal)  24.6 20.0 

KUN 19: Bioföreställningar för barn och unga (antal)  117.0 80.0 

 
Barn och unga ges möjlighet till aktiviteter och upplevelser under hela året, även under sommarmånaderna. Street art- dagen i 
Furuskogsparken lockade många barn och inför kommande år ser vi vikten av att inkludera unga i planeringsfasen för att nå en 
ännu bredare målgrupp. Säffle kommun var för andra året i rad värd för UKM regionfestival vilket är en inspirationskälla för olika 
kulturyttringar. KUN har ett ansvar för att möjliggöra kulturupplevelser för barn och unga i våra verksamheter med fokus på olika 
åldersgrupper och olika uttryck och vi ser vikten av samarbete med BUN och civilsamhället. Möjligheten till statliga bidrag möjliggör 
en breddning av kulturutbudet. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 5: KUN bidrar till utveckling av offentliga miljöer. 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: Arrangemang i offentliga miljöer (antal) 11.0 17.0 10.0 

 
För att Säffle kommun ska vara en levande och attraktiv kommun har konst och kultur en viktig roll att fylla. Genom egna 
arrangemang och genom att samverka kring publika evenemang och aktiviteter i det offentliga rummet bidrar vi till att skapa en god 
känsla och en stolthet i kommunen. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 6: KUN ger förutsättningar för ökad livskvalitet genom att medverka till ett rikt och mångfacetterat 
kulturutbud i hela kommunen. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: Arrangemang på Medborgarhuset (antal) 206.0 270.0 220.0 
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 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: Samarbetsarrangemang på "Medis" (andel i %) 95.00% 99.90% 80.00% 

KUN 19: Biljettförsålda arrangemang på "Medis" (antal) 63.0 71.0 80.0 

KUN 19: Lån per invånare (antal) 9.3 9.2 9.0 

KUN 19: Biblioteksbesök (antal) 87 000.0  89 000.0 

KUN 19: Nöjd Medborgarindex (NMI) Kultur fråga B10:1 - B10:3 (index) 73.0 72.0 74.0 

KUN 19: Biobesök totalt (antal)  7 067.0 9 000.0 

KUN 19: Bioföreställningar för vuxna (antal)  97.0 150.0 

 

Förutsättningarna för ett rikt och varierat kulturliv möjliggörs genom samverkan med kulturföreningarna och andra organisationer 
samt verksamheternas egna arrangemang. Många invånare väljer att ta del av kultur via digitala plattformar och i framtiden innebär 
det att vi i högre grad måste belysa mervärdet av publika arrangemang i realtid. Säffle har mycket hög nöjdhet i NMI avseende 
kultur långt över medelvärdet i Sverige. Vi ser att det är många i den äldre åldersgruppen som bidrar till nöjdhetsindex. KUN har 
fokus på kulturverksamhet för barn och unga för att skapa ett livslångt kulturintresse. Kulturskolans verksamhet, tillsammans med 
övriga verksamheter bidrar till eget kulturell skapande, förankring och ett ökat intresse. KUN bidrar till en ökad livskvalité där 
biblioteket och Ungdomens Hus med sin kravlösa verksamhet och generösa öppettider fyller viktiga funktioner. Vi ser ett ökat 
intresse för bioverksamheten på Sagabiografen vilket möjliggör ett breddat publikfokus såsom eftermiddagsbio, stickbio och annan 
riktad verksamhet. För att bidra till måluppfyllelse är dialog med invånarna viktig för att ge kulturupplevelser som efterfrågas 
samtidigt som KUN har ett uppdrag att utmana invånarna genom att erbjuda en bredd i utbudet. 

 
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 7: KUN har effektiva och hållbara arbetssätt och rutiner. 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: VP 2019 plans måttuppfyllnad (andel i %)  69.00% 80.00% 

KUN 19: Kompetensutveckling gällande miljömål, Agenda 2030, för KUN (tillfällen)  1.0 2.0 

 
KUN arbetar med kontinuerlig styrning och uppföljning. Genom ett effektivt och transparent arbetssätt medverkar alla anställda till 
hög måluppfyllelse och bra arbetsklimat. På så sätt säkerställs att KUN uppfyller sitt uppdrag. 

 
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 8: KUN har en god ekonomisk hushållning utifrån givna ramar. 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: Budgetavvikelse (%)  3,5% 0.00% 

 
KUN redovisar ett positivt bokslut. Medborgarhuset har haft ett framgångsrikt år vilket påverkar det positiva resultatet. Vidare ser vi 
positiva avvikelser som härrör sig till vissa personalvakanser och dessutom en god ekonomisk medvetenhet. Sedan 1 juli ingår 
Kulturskolan i KUN verksamhet och där finns ett negativt resultat vilket balanseras upp av övriga verksamheters positiva bokslut. 
Inför 2020 behöver vi göra en översyn av kostnader på kulturskolan. 
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Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 9: Inom KUN finns förutsättningar för ett gott ledar- och medarbetarskap vilket medför att medarbetarna 
trivs, utvecklas och gör ett bra arbete. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

KUN 19: Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) Sammantaget motivation, ledarskap och 

styrning för KUN (index) Mäts vart annat år. 
 

76.9 
 

76.9 
 

80.0 

KUN 19: Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Motivation inom KUN (index) 78.6 78.6 80.0 

KUN 19: Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Ledarskap inom KUN (index) 76.1 76.1 80.0 

KUN 19: Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Styrning inom KUN (index) 76.1 76.1 80.0 

 
KUN har målsättningen att skapa delaktighet och samhörighet där varje enskild medarbetare är betydelsefull. Detta gör vi genom 
förvaltningsgemensamma möten, 4 ggr/år, med föreläsningar kring aktuella ämnen samt fokus på arbetsmiljö genom gemensamma 
HLR- och brandskyddsutbildningar. Personalen har under året getts möjlighet till kompetensutveckling bl a bibliotekspersonalens 
deltagande på Bok- och biblioteksmässan och personal på UH som deltagit på MUCF nationella konferens. KUN har, genom att 
Kulturskolan ingår i verksamheten sedan juli 2019, lagt fokus på att stärka samhörigheten i förvaltningen. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 14 356 7 316 7 040 
 

 

Kommunbidrag 26 681 26 681 0 
 

 

Kostnader -40 035 -33 905 -6 130 
 

 

Räntekostnader -67 -92 25 
 

 

Resultat 935 0 935 
 

 

 
 
 
UTFALL 
Kulturnämnden har en budget om 26,7 Mnkr för 2019, där Kulturskolan budget för perioden juli-december motsvarar 2,6 Mnkr.  
Utfall för 2019 landar på 935 tkr. Intäkter har ett utfall om 14,4 Mnkr vilket är 7 Mnkr mer än budget för perioden. 
Kostnader har ett utfall om 40 Mnkr, vilket är 6,1 Mnkr mer än budget för perioden. 
ANALYS 
Utfallet för kulturnämnden 2019 är en positiv avvikelse mot budget med 935 tkr. Överskott visar kulturnämnden politik med 62 tkr, 
kultur gemensam med 307 tkr, biblioteket med 184 tkr och Medborgarhuset med 661 tkr. 
Ungdomens hus visar en negativ budgetavvikelse med 13 tkr, Sagabiografen visar en negativ budgetavvikelse med 12 tkr och 
Kulturskolan med 254 tkr. 

 
Kultur gemensam 
Utfall för kultur gemensam 2019 var 307 tkr. 
Överskottet beror till stor del på den positiva budgetavvikelsen på kostnadssidan, vilken kan förklaras med minskade 
personalkostnader än budgeterat.  
Biblioteket 
Utfallet för intäkter är ett överskott med 1 473 tkr. Utfallet för kostnaderna innebär en negativ budgetavvikelse på 1 298 tkr. 
Förklaringen ligger i att de bidrag som inkommit även genererat en kostnadspost. Detta ger sammantaget en positiv avvikelse mot 
budget med 184 tkr. 
Ungdomens Hus 
Utfallet 2019 blev -13 tkr. Ökningen på intäktssidan beror till stor del på bidrag för lovaktiviteter som inkommit under året men som inte 
var med i budgetarbetet. Dessa intäkter har sedan även motsvarande kostnadsposter som väger upp resultatmässigt. 
Medborgarhuset 
Utfallet för året landade på 661 tkr, vilket till stor del beror på ökad pausförsäljning i samband med arrangemang. De intäkter som tas 
emot för externa arrangemang skickas vidare till arrangörer och finns därför som kostnadspost med motsvarande belopp.  
Sagabiografen 
Utfall på intäktssidan är med sina 492 tkr drygt 30 tkr bättre än budget. På kostnadssidan landar det på 43 tkr lägre än budget vilket 
sammantaget ger en negativ avvikelse mot budgeterat resultat med 12 tkr. 
Kulturskolan 
Kulturskolan har en budget om 2 634 tkr för perioden juli-december 2019. Verksamheten flyttades under året från Barn- och 
utbildningsförvaltningen till Kulturförvaltningen, vilket medför en halvårseffekt på både budget och utfall. Utfall på intäktssidan är med 
sina 563 tkr drygt 200 tkr lägre än budget. På kostnadssidan landar det på 43 tkr lägre än budget vilket sammantaget ger en negativ 
avvikelse mot budgeterat resultat med 254 tkr. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 
Kulturnämnden politik 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 0 
 

0 
 

 

Kommunbidrag 571 571   0 
 

 

Kostnader -509 -571 62 
 

 

Resultat 62 0 62 
 

 

 
UTFALL 
Kulturnämnden politik har en budget om 571 tkr vilket är 1 tkr mer än 2018. Utfallet 2019 innebär ett överskott 
med 62 tkr. 
ANALYS 
Överskottet beror till största del på nämndsinitierade medel som inte förbrukats full ut.  
 
 
Kultur gemensam 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 71 200 -129 
 

 

Kommunbidrag 6 859 6 859 -0 
 

 

Kostnader -6 623 -7 057 434 
 

 

Räntekostnader 0 -2 2 
 

 

Resultat 307 0 307 
 

 

 
UTFALL 
Kultur gemensam har en budget om 6,9 Mnkr 2019. Utfall 2019 var 307 tkr. 
ANALYS 
Överskottet beror till stor del på den positiva budgetavvikelsen på kostnadssidan, vilken kan förklaras med minskade 
personalkostnader än budgeterat.  
 
 

 
Biblioteket 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 2 005 532 1 473 
 

 

Kommunbidrag 7 549 7 549 -0 
 

 

Kostnader -9 344 -8 046 -1 298 
 

 

Räntekostnader -27 -35 8 
 

 

Resultat 184 0 184 
 

 

 
UTFALL 
Biblioteket har en budget om 7 549 tkr för 2019. Utfallet för intäkter är ett överskott med 1 473 tkr. Utfallet för kostnaderna innebär en 
negativ budgetavvikelse på 1 298 tkr. Förklaringen ligger i att de bidrag som inkommit även genererat en kostnadspost. Detta ger 
sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 184 tkr. 
ANALYS 
Överskottet för intäkter beror till stor del på bidrag för lovaktiviteter samt bidrag för att utveckla barn- och ungdomsavdelningen. 
Dessa projekt innebär också att kostnader ökar i motsvarande omfattning. Det positiva resultatet förklaras också av vakant tjänst som 
inte har kunnat tillsättas under året. Övriga poster inom biblioteket visar mindre avvikelser mot budget. 
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Ungdomens Hus 
 

 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 875 780 95 
 

 

Kommunbidrag 4 877 4 877 0 
 

 

Kostnader -5 759 -5 652 -107 
 

 

Räntekostnader -5 -5 0 
 

 

Resultat -13 0 -13 
 

 

 
UTFALL 
Ungdomens Hus har en budget om 5 mnkr för 2019, vilket är i samma nivå som 2018. Utfallet 2019 blev -13 tkr. Ökningen på 
intäktssidan beror till stor del på bidrag för lovaktiviteter som inkommit under året men som inte var med i budgetarbetet. Dessa 
intäkter har sedan även motsvarande kostnadsposter som väger upp resultatmässigt.  
 
ANALYS 
Intäkter har ett överskott med 95 tkr. Kostnader har ett underskott med 107 tkr där största underskotten återfinns under 
personalkostnader och i övrigt matchar kostnadsavvikelserna bidragen på intäktssidan. 
 

 
Medborgarhuset 
 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 10 349 4 570 5 779 
 

 

Kommunbidrag 3 583 3 583 0 
 

 

Kostnader -13 238 -8 103 -5 135 
 

 

Räntekostnader -34 -50 16 
 

 

Resultat 661 0 661 
 

 

 
UTFALL 
Medborgarhuset har en budget om 3,6 mnkr för 2019. Utfallet för året landade på 661 tkr, vilket till stor del beror på ökad 
pausförsäljning i samband med arrangemang. De intäkter som tas emot för externa arrangemang skickas vidare till arrangörer och 
finns därför som kostnadspost med motsvarande belopp.  
 
ANALYS 
Utfallet för 2019 var 661 tkr. Sedan 2018 pågår ett aktivt arbete för att hålla prislistor uppdaterade samt att effektivisera antalet 
anställda utifrån storlek på arrangemang så mycket som möjligt. Jämfört med 2018 har de totala personalkostnaderna 
ökat, vilket dels förklaras av nytillsättning av vakanta tjänster. 
 

Sagabiografen 
 

 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 492 460 32 
 

 

Kommunbidrag 608 608 0 
 

 

Kostnader -1 111 -1 068 -43 
 

 

Resultat -12 0 -12 
 

 

 
UTFALL 
Sagabiografen har en budget om 608 tkr för 2019. Utfall på intäktssidan är med 
sina 492 tkr drygt 30 tkr bättre än budget. På kostnadssidan landar det på 43 tkr lägre än budget vilket sammantaget ger en negativ 
avvikelse mot budgeterat resultat med 12 tkr. 
ANALYS 
Det är nu andra året som kommunen driver Sagabiografen och jämfört med fjolåret ses en positiv trend i antal biobesökare vilket 
skapar en tro på bättre resultat kommande år. 
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Kulturskolan 
 

 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 563 774 -211 
 

 

Kommunbidrag 2 634 2 634 0 
 

 

Kostnader -3 451 -3 408 -43 
 

 

Räntekostnader 0 0 0 
 

 

Resultat -254 0 -254 
 

 

 
UTFALL 
Kulturskolan har en budget om 2 634 tkr för perioden juli-december 2019. Verksamheten flyttades under året från Barn- och 
utbildningsförvaltningen till Kulturförvaltningen, vilket medför en halvårseffekt på både budget och utfall. Utfall på intäktssidan är med 
sina 563 tkr drygt 200 tkr lägre än budget. På kostnadssidan landar det på 43 tkr lägre än budget vilket sammantaget ger en negativ 
avvikelse mot budgeterat resultat med 254 tkr. 
ANALYS 
Då detta är första året i Kulturförvaltningens regi, med endast en halvårseffekt av budget och utfall är det inte helt okomplicerat att 
göra en rättvis bedömning av läget. Arbete pågår för att öka intäktssidan från musikskoleverksamheten samt att se över efterfrågan 
när det gäller utveckling av andra verksamheter inom kulturskolan.  
 
Investeringsuppföljning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 

Budget - 

2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Ej spec investeringar  
-211 211 

 

 

Inventarier Ungdomens hus     

Inventarier bibliotek     

Inventarier medborgarhus -156 
 

-156 
 

 

Inventarier Sagabiografen -57 
 

-57 
 

 

Summa Kultur -213 -211 -2 
 

 

Summa 6 Kulturnämnd -213 -211 -2 
 

 

 
 
För 2019 har kulturnämnden en rambudget om 200 tkr i ospecificerade medel. Dessutom har det i över- och underskottshanteringen 
flyttats med 11 tkr från 2018, vilket beslutades i kommunfullmäktige den 11 mars 2019. Den totala investeringsbudgeten om 211 tkr 
har vid årets utgång överskridits med 2 tkr. 
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Uppföljning bokslut 2019 för Miljö- och byggnadsnämnd 
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Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 1: God bebyggelseutveckling 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 

 
Mål 2019 

MBN 19: FÖP 100.00% 80.00% 100.00% 

 
Under året har nämnden arbetat med en revidering av kommunens översiktsplan avseende Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(LIS). Säffle stads gestaltningsprogram har reviderats och arbetet med ett kulturmiljöprogram för del av Säffle stad har påbörjats. 

Nämnden har jobbat med 4-5 detaljplaner under året, främst för verksamhetsmark. Bygglovverksamheten har varit relativt hög med 

bl a ett 30-tal nya bostads-/fritidshus inom kommunen. Nämnden verkar kontinuerligt för att intentionerna i FÖP för Säffle stad ska 

följas vid bygglovgivning, investeringar och i det löpande arbetet med fysiska miljön i staden. 

 
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 2: God skolmiljö 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 

 
Mål 2019 

MBN 19: Inspektioner i skolan (andel i %) 100.00% 100.00% 100.00% 

MBN 19: Inspektioner rökfri skola (andel i %) 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Förvaltningen har medverkat i planeringsarbete för framtida ombyggnad av Tingvalla- och Höglundaskolan samt för utemiljön vid 

Tegnerskolan. 

Miljötillsyn har gjorts på kommunens grundskolor under året. 

 
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 3: Effektivt detaljplanearbete 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 

 
Mål 2019 

MBN 19: Detaljplaner påbörjade inom en månad (andel i %) 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Fyra detaljplaneuppdrag har påbörjats. Arbetet påbörjades inom rätt tid. 
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Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Nämndmål : God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inkl livsmedel) 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 

 
Mål 2019 

MBN 19: Utförda inspektioner inom livsmedelstillsynen (andel i %) 100.00% 100.00% 100.00% 

MBN 19: Tjänliga badvattenprover (andel i %) 100.00% 90.00% 100.00% 

MBN 19: Utförda hälsoskyddsinspektioner (andel i %) 100.00% 100.00% 100.00% 

MBN 19: Beviljade tillstånd för jord-/vatten-/bergvärme (antal) 86.0 89.0 86.0 

MBN 19: Beviljade tillstånd för små avlopp (antal) 60.0 42.0 60.0 

 

Den totala bedömningen av området är att arbetet ligger i fas, enligt tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. 

Tillsyn har bl a gjorts på kommunens samtliga grundskolor och för samtliga livsmedelsobjekt enligt 2019-års kontrollplan. 

 
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 5: God service i myndighetsutövning 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 

 
Mål 2019 

MBN 19: Nöjda kunder inom bygglov (andel i %) 93.00% 93.00% 94.00% 

MBN 19: Nöjda kunder inom miljöskydd (andel i %) 89.00% 91.00% 85.00% 

MBN 19: Färdigbehandlade bygglov inom 3 veckor (deleg.) (andel i %) 60.00% 70.00% 100.00% 

MBN 19: Färdigbehandlade bygglov inom 5 veckor (nämnd) (andel i %) 100.00% 70.00% 100.00% 

 
Årets enkätundersökningar för bygglovhandläggning och miljötillsyn visar att drygt 90% av kunderna är mycket nöjda med 

förvaltningens handläggning och service. Handläggningstiderna för bygglovsprövning är korta, f n 3-5 veckor. 

 
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 6: God och ekonomisk hushållning 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 

 
Mål 2019 

MBN 19: Hålla budget (%) 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Verksamhetens budget följs kontinuerligt upp varje månad på nämndsammanträde. Nämnden redovisar ett resultat mycket nära 

budget. 
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Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 7: God arbetsmiljö 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 

Utfall 

Dec 2019 

 
Mål 2019 

MBN 19: Uppföljning på arbetsplatsträffar (antal)  5.0 6.0 

MBN 19: Friskvårdsaktiviteter (gemensamma) (antal) 2.0 2.0 2.0 

 

Arbetsplatsträffar på förvaltningen genomförs kontinuerligt, där bl a arbetsmiljöfrågor följs upp. Förvaltningen har genomfört de två 

planerade gemensamma friskvårdsaktiviteter för 2019. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 3 069 2 915 154 
 

 

Kommunbidrag 9 260 9 260 0 
 

 

Kostnader -12 361 -12 128 -233 
 

 

Räntekostnader -31 -47 16 
 

 

Resultat -63 -0 -63 
 

 

 
UTFALL 

Miljö- och byggnadsnämndens kostnadsbudget uppgår till 12,2 Mnkr för 2019. Kommunbidraget uppgår till 9,3 Mnkr och övrig 

intäktsbudget till 2,9 Mnkr. Årets resultat för Miljö- och byggnadsnämnden är -63 tkr. Kostnaderna för året uppgick till 12,4 mnkr 

vilket är 0,2 mnkr högre än budgeterade. Övriga intäkter uppgick till 3 mnkr vilket är 0,2 mnkr bättre än budget. Bostadsanpassning 

har ett överskott på 389 tkr, fysiskplanering ett överskott på 149 tkr och den politiska verksamheten ett överskott på 128 tkr, medan 

miljöenheten har ett underskott på -557 tkr och miljö- och bygg gemensamt ett underskott på -173 tkr. 

ANALYS 

Miljö- och bygg gemensamt  

Orsakerna till underskottet på -173 tkr är extra kostnader vid personalbyte, byte av ventilationsaggregat och ny skyltning. 

Miljöenhet  

Orsaken till underskottet på -557 tkr är lönekostnader för en extra tjänst på hälsoskydd tillsatt från november för inventering av 

avlopp och personaländringar under året. Personaländringar bidrar till lägre intäkter och extra konsultkostnader. 

Fysisk planering  

Huvudorsaker till överskottet på 149 tkr är att fler bygglovsansökningar och detaljplaneuppdrag behandlats än budgeterat, 

samt lägre löner på mätningssidan. Konsultkostnader för kulturmiljöinventering och fler detaljplanuppdrag än budgeterade har 

dragit ned överskottet. 

Bostadsanpassning  

Orsaken till överskottet på 389 tkr är färre bidragsansökningar än budgeterade under perioden. 

INVESTERINGAR 

Miljö- och byggnadsnämnden har 200 tkr i investeringsanslag i 2019 års budget. Dessutom har Kommunfullmäktige beslutat att 

nämnden tar med hela överskottet på 553 tkr från år 2018 för uppgradering av system och utbyte av mätutrustning som inte 

förbrukades under året. Ett nytt ärendehanteringssystem, ECOS, är upphandlat för miljöenheten för 92 tkr. Under våren 2020 

tillkommer uppstartskostnader. Ny mätutrustning är inhandlat för 345 tkr. Miljö- och bygg äskar att ej utnyttjade medel på 192 tkr 

flyttas till år 2020 för slutförande av de påbörjade projekten. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 
Miljö- o bygg.nämnd 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Kommunbidrag 464 464 0 
 

 

Kostnader -336 -464 128 
 

 

Resultat 128 0 128 
 

 

 
UTFALL 

Miljö- och byggnadsnämnden har en budget om 464 tkr för 2019 för att täcka arvoden och andra kostnader knutna till nämndens 

sammanträden. Vid årets slut har 336 tkr förbrukats. 314 tkr gäller arvoden och 22 tkr gäller representation samt telekostnader. 

Detta ger ett överskott på 128 tkr för året. 

ANALYS 

Anledningen till överskottet är att arvodena numera betalas ut i efterskott och att augusti mötet blev inställd samt att budgeten för 

kurser och läsplattor inte utnyttjats. 

 

 
Miljö och bygg gemensamt 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 6 0 6 
 

 

Kommunbidrag 1 153 1 153 0 
 

 

Kostnader -1 331 -1 151 -180 
 

 

Räntekostnader -1 -2 1 
 

 

Resultat -173 0 -173 
 

 

 
UTFALL 

Kommunbidraget för Miljö- och byggnadsnämnden gemensamt är 1 153 tkr för 2019. Här finns kostnaderna för nämndens 

energirådgivning och samt administrativa stöd från kommunledningskontoret samt från teknik- och fritidsförvaltningen. 

Kostnadsbudgeten uppgår till 1 153 tkr. Inga intäkter utöver kommunbidraget är budgeterade eftersom energirådgivaren är numera 

anställd av Årjängs kommun. Säffle betalar endast nettokostnaden för energirådgivning. Vid årets slut har Miljö- och bygg 

gemensamt haft driftskostnader på 1 331 tkr och 1 tkr i räntekostnader vilket ger ett underskott på -173 tkr. 

ANALYS 

Orsakerna till underskottet är extra kostnader vid personalbyte, byte av ventilationsaggregat och ny skyltning. 

 
 

  



7  

Miljöenhet 
 

 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 1 195 1 390 -195 
 

 

Kommunbidrag 2 329 2 329 0 
 

 

Kostnader -4 080 -3 719 -361 
 

 

Resultat -557 -0 -556 
 

 

 
UTFALL 

Miljöenhetens del av kommunbidraget är 2 329 tkr för 2019. Intäkterna för taxor och avgifter är budgeterade till 1 390 tkr och 

kostnaderna till 3 719 tkr. Här återfinns kostnaderna och intäkterna för miljö-, hälso- och livsmedelsinspektörerna. Miljöenheten 

redovisar ett underskott på -557 tkr. Kostnaderna uppgår till 4 080 tkr vilket är 361 tkr högre än budget. Intäkterna är 195 tkr lägre 

än budgeterade. 

ANALYS 

Orsaken till de högre kostnaderna är personaländringar under året och en extra tjänst på miljöskydd tillsatt från november för 

inventering av avlopp. Den extra tjänsten är nödvändigt för att kunna utnyttja erhållet LOVA bidrag. Personaländringar bidrar även 

till lägre intäkter och extra kostnad för NOMOR konsult. 

 

 
Fysisk planering 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Övriga Intäkter 1 868 1 525 343 
 

 

Kommunbidrag 2 933 2 933 -0 
 

 

Kostnader -4 622 -4 413 -209 
 

 

Räntekostnader -30 -45 15 
 

 

Resultat 149 0 149 
 

 

 
UTFALL 

Den fysiska planeringen har en bruttobudget på 4 413 tkr plus 45 tkr i räntekostnader på kostnadssidan för 2019. Kommunbidraget 

är budgeterat till 2 933 tkr och övriga intäkter till 1 525 tkr. Här finns såväl personalkostnader som upphandlade planuppdrag 

samlade. Detaljplaneuppdrag för kommunal mark beställs och finansieras av Kommunstyrelsen. Detaljplaneuppdrag för privat mark 

betalas av fastighetsägaren. Fysisk planering har ett överskott på 149 tkr för året. Kostnader på 4 622 tkr plus 30 tkr i räntor har 

bokförts, vilket är 209 tkr högre än årets budget. Intäkterna för taxor och avgifter uppgår till 1 868 tkr och kommunbidraget till 2 933 

tkr. Intäkterna är 343 tkr högre än budgeterat. 

ANALYS 

Huvudorsaker till överskottet är att fler bygglovsansökningar och detaljplaneuppdrag behandlats än budgeterat, samt lägre löner på 

mätningssidan p.g.a. en vakans på mätningssidan som tillsattes först i september. Konsultkostnader för kulturmiljöinventering och 

fler detaljplaneuppdrag än budgeterat har dragit ned överskottet till 149 tkr. 
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Bostadsanpassning 
 

 Utfall Jan - 

Dec 2019 

Budget 

helår 2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Kommunbidrag 2 381 2 381 0 
 

 

Kostnader -1 992 -2 381 389 
 

 

Resultat 389 -0 389 
 

 

 
UTFALL 

Kostnaderna för bostadsanpassning är budgeterade till 2 381 tkr år 2019. 2 058 tkr är budgeterade för bostadsanpassningsbidragen 

och 323 tkr för lön och lokalkostnader. Under året är kostnader på 1 992 tkr bokförda. 1 631 tkr gäller utbetalning av bidrag. För 

bostadsanpassning redovisas ett överskott på 389 tkr. 

ANALYS 

Orsaken till överskottet är färre bidragsansökningar än budgeterat under perioden. 

 
 

Investeringsuppföljning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 

Budget - 

2019 

Avvikelse 

ack 

 

Indikator 

Systembyte miljö -92 -200 108 
 

 

Systembyte fysisk planeri -124 -53 -71 
 

 

Ram nämndsbeslut mob  
-500 500 

 

 

Mätinstrument MBN -345 
 

-345 
 

 

Summa Miljö- och byggnadsnämnd -561 -753 192 
 

 

Summa 4 Miljö- och byggnadsnämnd -561 -753 192 
 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har 200 tkr i investeringsanslag i 2019 års budget. Dessutom har Kommunfullmäktige beslutat att nämnden tar med 

hela överskottet på 553 tkr från år 2018 för uppgradering av system och utbyte av mätutrustning som inte förbrukades under året. Ett nytt 

ärendehanteringssystem, ECOS, är upphandlat för miljöenheten för 92 tkr. Under våren 2020 tillkommer uppstartskostnader. Ny mätutrustning är 

inhandlat för 345 tkr. Miljö- och bygg äskar att ej utnyttjade medel på 192 tkr flyttas till år 2020 för slutförande av de påbörjade projekten. 
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Uppföljning bokslut 2019 för Socialnämnd
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Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 4.1.1: Att klagomål som medför förbättringar i verksamheten ska öka. (ingångsvärde 138 dokumenterade
åtgärder)

Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Klagomål som medför förbättringar i verksamheten (andel i %) 40.58% 40.40% 41.00%

Under 2019 har totalt 186 förbättringar genomförts av totalt 460 avvikelser och klagomål. Det vill säga 40,4 % har medfört
förbättringar i verksamheten. Antalet förbättringar som genomförts har ökat men inte relaterat till antalet avvikelser och klagomål.

Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 4.2.1: Erbjuda brukare fler tjänster via digital teknik. (ingångsvärde 8)

Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Tjänster via digital teknik (antal) 8.0 11.0 9.0

Utvecklingen med digital teknik fortsätter med brukaren i fokus. Målet för 2019 är uppfyllt och följande tjänster är i bruk; Lifecare,
Cosmic Link, Skypemöten, medborgartjänst inom IFO, dokumenterar digitalt, e-ansökan försörjningsstöd, APPVA digital signering,
läkemedelsfördelare, trygghetskameror, digitala lås och appar inom funktionshinderomsorgen.

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 4.2.2: Enheter med nyanlända praktikanter ska öka till 50 %. (ingångsvärde 19 %)

Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Nyanlända praktikanter (andel i %) 19.00% 90.50% 50.00%

Av förvaltningens 21 enheter har 19 enheter haft praktikanter under året. I detta mått har alla praktikanter inkluderats inte bara
nyanlända.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 4.3.1: Att implementera evidensbaserat arbetsätt för handläggning av försörjningsstöd
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Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Evidensbaserat arbetsätt för handläggning av försörjningsstöd (0/1) 0.0 2.0 1.0

Instrument X och FIA inom försörjningsstöd finns nu som aktiva evidensbaserade arbetsmetoder. Instrument X har använts vid 90 %
av alla nybesök. FIA kan användas i fler ärenden. Audit används i alla ärenden enligt plan.

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 4.3.2: Andelen heltidsarbetande ska öka inom äldre och funktionshinderomsorgen. (ingångsvärde 50,12 %)

Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Heltidsarbetande inom äldre och funktionshinderomsorgen (andel i %) 50.12% 68.34% 51.00%

Antalet heltidsanställda inom vård och omsorg har under 2019 ökat från 50,12 % till 68,34 %. Vilket kan anses som en mycket bra
måluppfyllelse.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 4.4.1: Antalet genomförda samordnade individuella planer (SIP) ska öka. (ingångsvärde 90)

Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Samordnade individuella planer (SIP) (antal) 90.0 175.0 91.0

Under 2019 rapporterades 175 samordnade individuella planer. Dessa planer skall ge den enskilde bra och samordnad vård enligt
fastställd planering.

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 4.4.2: Andelen barn och unga 0-20 år som ej återaktualiseras ska vara minst 92 % för åldersgruppen 0-12
år respektive minst 82 % för åldersgruppen 13-20 år. (ingångsvärde 0-12 år 77 % och 13-20 år 90 %)

Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Andelen barn och unga 0-12 år som ej återaktualiseras (andel i %) 77.00% 84.00% 92.00%

SN 19: Andelen barn och unga 13-20 år som ej återaktualiseras (andel i %) 90.00% 90.00% 82.00%

Färre barn än tidigare återkommer till socialtjänsten och får nya insatser medan unga återkommer till socialtjänsten och får nya
insatser i samma utsträckning som 2018.

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 4.4.3: Antal personal per brukare i hemtjänsten träffar på 14 dagar ska minska med 25 %. (ingångsvärde 19)
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Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Antal personal per brukare i hemtjänsten (antal/brukare) 19.0 13.8 14.3

Införande av heltid och bättre planering påverkar kontinuiteten positivt det vill säga mindre antal medarbetare hos enskild brukare.
Likaså kan införandet av larmcentral positivt påverka kontinuiteten då antalet larm som besvaras av larmcentralen vid sista
mätningen var 60,3 % detta innebär ett minskat antal samtal och larmbesök för de ordinarie hemtjänstgrupperna. Vi mäter måttet
varje vecka och detta mått avser mätning vecka 52.

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 3.3.1: Andelen barn som tar del av förebyggande arbete ska öka. (ingångsvärde 92 %)

Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Andelen barn som tar del av förebyggande arbete (andel i %) 92.00% 71.00% 93.00%

Andelen som tar del av förebyggande insatser har minskat till förmån för familjebehandling via biståndsbedömning.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 3.1.1: Att sänka kostnaderna för hemtjänsttimmen med minst 5 procent. (Ingångsvärde 458,50 kr)

Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: Sänkta kostnader inom hemtjänsten (kr) 458 454 436

Hemtjänsttimmen har reducerats med en procent.

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

Nämndmål 3.2.1: Indikatorn arbetstakt i Hållbart Medarbetarengagemang (HME) ska öka. (ingångsvärde index 3,3)

Utfall

Dec 2018

Utfall

Dec 2019 Mål 2019

SN 19: HME 3.3 3.2 3.4

Medarbetarundersökningen visar att 54 % av medarbetarna upplever att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress och
känner att de kan påverka arbetssituationen. Dessa medarbetare är harmoniska och upplever att de har kontroll över sin
arbetssituation. I nuläget upplever 8 % av medarbetarna att de kan påverka sin arbetssituation, men att det inte finns tid för
återhämtning. För dessa medarbetare behöver tid skapas för återhämtning. Inom vård- och omsorg där upplevelsen av att det ej
finns tid för återhämtning har åtgärder såsom införande av larmcentral och bättre schemaläggning genomförts. Införandet av
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månadstaxa för hemsjukvård kommer innebära mindre administration för såväl medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård och
administration. Idag bedöms 21 % av medarbetarna inom riskzonen för att deras arbete ska påverka deras hälsa negativt.
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Driftsredovisning (tkr)

Utfall Jan -

Dec 2019

Budget

helår 2019

Avvikelse

ack Indikator

Övriga Intäkter 63 565 60 588 2 977

Kommunbidrag 377 287 377 287 -0

Kostnader -453 287 -437 783 -15 504

Räntekostnader -45 -92 47

Resultat -12 480 -0 -12 479

RESULTAT

I bokslutet redovisar socialnämnden ett underskott på 12 479 tkr, efter justering gällande demografi blir underskottet 1 899 tkr. Detta
innebär en avvikelse på 0,5 procent från budget inklusive demografijustering.

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen sjunker och var under året 8,30 % av den totala arbetade tiden. År 2017 var motsvarande
mått 9,70 % och 2018 var den 8,49 %.

Socialnämndens verksamheter fortsätter att vara kostnadseffektiva. Nettokostnadsavvikelse för 2018 visar att nämnden förbrukade
totalt 40 300 tkr mindre än förväntat i jämförelse med liknande kommuner. Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) visar att
socialnämndens verksamhet är bland de 25 % bästa kommunerna i landet när det gäller att ej åter bli aktuell för försörjningsstöd,
brukarnöjdheten gällande daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen och brukarbedömning av helheten på särskilt boende
inom äldreomsorgen.

Administration och ledning redovisar ett överskott då personalkostnaderna varit lägre till följd av föräldraledighet och att
nämndsekreterare arbetat 20 procent för kommunstyrelsen. Lägre kostnader för leasingbilar till följd av ökat användande av
kollektivtrafik till Karlstad. Lägre kostnader för utbildning än budgeterat och lägre kostnader i samband med flytten till Järnvägsgatan
än beräknat.

Äldreomsorgen visar ett nollresultat för år 2019 efter tilldelning enligt demografimodellen med 10 580 tkr. Budgetavvikelserna beror
på hög personalkostnad. Arbetsbelastning har krävt extrapersonal. Svårt sjuka vårdas idag i hemmet och på boenden. Åtgärder
som vidtagits för att sänka kostnaderna innebär bättre kontroll av insatser, schemaläggning samt snabbare omställning vid
förändrade behov. Ekonomimodellen Jotib tillämpas och ger cheferna verktyg att jobba effektivare genom en digitaliserad enkel och
strukturerad process i det ekonomiska arbetet, tillsammans med medarbetarna. Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Arbete pågår för att
öka frisknärvaron i nära samarbete med personalenheten.

Funktionshinderomsorgens resultat visar ett underskott. Orsaken är ökade kostnader för externa placeringar inom socialpsykiatrin,
ökade kostnader för elevboenden samt högre kostnader inom personlig assistans. Heltidsinförandet har inneburit ökade kostnader
då tillgänglig tid inte kunnat disponeras fullt ut. Totalt visar dock personalkostnaderna på ett överskott till följd av vakanta tjänster
inte tillsatts. Såväl enhetscheftjänst som tjänster gällande vård- och omsorgspersonal har kunnat vakanshållas.

Individ och familjeomsorgen visar ett underskott. Detta beror på försörjningsstödskostnader, återkrav från Migrationsverket samt
lägre bidrag för ensamkommandeplaceringar. Försörjningsstödskostnaderna är fortsatt höga och utvecklingsarbete pågår med
Sveriges kommuner och regioner med syfte att fler ska komma i sysselsättning och att långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd
ska minska. Samverkan med arbetsmarknadsenheten med samma syfte håller på att utvecklas. Resultat i form av minskat antal
personer i försörjningsstöd kan ännu ej noteras. Det är problematiskt att försöka lösa strukturella problem med individuella insatser.
Arbetet förväntas dock ge effekt på längre sikt. E-ansökan har införts under hösten, vilket ska göra försörjningsstödsansökan
användarvänlig samt underlätta socialsekreterarnas arbete. Intäkter på Grändens stödboende har minskat under andra halvåret till
följd av lägre intäkter då exempelvis personer ej varit berättigade till studiemedel. Stödboendet tar nu även emot ungdomar som inte
är ensamkommande men som har liknande behov. Placeringskostnaderna har varit lägre totalt bland annat till följd av
behandlingsgruppens arbete under året. Beslut finns nu även att arbeta med insatser utan biståndsbeslut för att göra behandling
mera lättillgänglig. Fortsatt arbete avseende familjevåldsärenden och personer i behov av skydd och placering, genom
behandlingsgruppens arbete, föräldrautbildningar via Hörnan och föräldrautbildning för nyanlända. Mittpunkt i Säffle upphörde under
senhösten.

Hemsjukvården har haft svårigheter att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal under året vilket innebär att ett ej önskvärt överskott
uppstått. Flera av tjänsterna tillsattes under hösten och verksamheten har fungerat tillfredställande. På materialsidan noteras högre
kostnader främst beroende på ny upphandling av sjukvårdsmaterial. Läkemedelsrobotar har under året införts och mer än tjugo är i
bruk. Detta innebär en högre kostnad för hemsjukvården och lägre kostnad för hemtjänsten på sikt.
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Driftsredovisning (tkr)

Socialförvaltning gem

Utfall Jan -

Dec 2019

Budget

helår 2019

Avvikelse

ack Indikator

Övriga Intäkter 305 0 305

Kommunbidrag 18 449 18 449 -0

Kostnader -15 087 -18 440 3 353

Räntekostnader -8 -9 1

Resultat 3 659 -0 3 659

RESULTAT

Ett överskott redovisas vid årets slut. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av föräldraledighet och fördelning av
nämndsekreterare 20 procent till kommunstyrelsen. Här finns också medel centralt budgeterade för hela förvaltningens
semesterlöneskuld, men kostnaderna redovisas på respektive enhet.

Lägre kostnader för leasingbilar och annan leasing till följd av ökat användande av kollektivtrafik till Karlstad. Lägre kostnader för
utbildning än budgeterat och lägre kostnader i samband med flytten till Järnvägsgatan än beräknat.

Äldreomsorg

Utfall Jan -

Dec 2019

Budget

helår 2019

Avvikelse

ack Indikator

Övriga Intäkter 32 181 28 444 3 737

Kommunbidrag 179 487 179 487 -0

Kostnader -222 245 -207 894 -14 351

Räntekostnader -15 -37 21

Resultat -10 593 -0 -10 593

RESULTAT

Äldreomsorgen visar ett nollresultat för år 2019 efter tilldelning enligt demografimodellen med 10 580 tkr. Budgetavvikelserna beror
på hög personalkostnad. Arbetsbelastning har krävt extrapersonal. Svåra och tunga ärenden kräver dels utifrån arbetsmiljöansvar
och vårdtyngd dubbelbemanning och i vissa ärenden tillkallande av vaktbolag. Svårt sjuka vårdas i dag i hemmet och på boenden.

Åtgärder som vidtagits för att sänka kostnaderna innebär bättre kontroll på insatser och schemaläggning inklusive hälso- och
sjukvårdsåtgärder samt att ständigt jobba för att kunna ställa om snabbare med personal och scheman när behoven i områdena
ändras.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Arbete pågår för att öka frisknärvaron, nära samarbete med personalenheten.

Medarbetare har fått mer inblick i ekonomin genom utbildning av ekonomerna och är nu medvetna om att vi tillsammans har ett stort
ansvar för att minska våra kostnader. En ekonomimodell vid namn Jotibmodellen tillämpas som ska ge enhetscheferna ett verktyg
att jobba effektivare genom digitalisering, med enkelhet och struktur i det ekonomiska arbetet, tillsammans med medarbetarna.

Funktionshinderomsorg

Utfall Jan -

Dec 2019

Budget

helår 2019

Avvikelse

ack Indikator

Övriga Intäkter 13 577 12 615 962

Kommunbidrag 89 890 89 890 0

Kostnader -105 189 -102 483 -2 706
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Utfall Jan -

Dec 2019

Budget

helår 2019

Avvikelse

ack Indikator

Räntekostnader -10 -22 12

Resultat -1 732 0 -1 732

RESULTAT

Resultatet visar på ett underskott. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för externa placeringar inom socialpsykiatrin, ökade
kostnader för elevboenden samt högre kostnader inom personlig assistans.

Heltidsinförandet inom verksamheten har inneburit ökade kostnader då tillgänglig tid inte kunnat disponeras fullt ut. Totalt har
personalkostnaderna inom funktionshinderomsorgen visat ett överskott till följd av vakanta tjänster som inte tillsatts. Såväl
enhetschef som vård och omsorgspersonal har kunnat vakanshållas.

Under året har den statliga habiliteringsersättningen använts till extra utbetalningar till brukare inom dagligverksamhet.

Individ- o familjeomsorg

Utfall Jan -

Dec 2019

Budget

helår 2019

Avvikelse

ack Indikator

Övriga Intäkter 16 174 18 420 -2 246

Kommunbidrag 58 721 58 721 -0

Kostnader -80 388 -77 131 -3 257

Räntekostnader -7 -10 3

Resultat -5 500 -0 -5 500

RESULTAT

Individ och familjeomsorgen visar ett underskott. Detta beror på försörjningsstödskostnader samt återkrav från Migrationsverket
samt lägre bidrag för ensamkommandeplaceringar.

Försörjningsstödskostnaderna är fortsatt höga detta beror liksom tidigare på att nyanlända lämnar etableringen och inte har egen
försörjning, hög ungdomsarbetslöshet, en hög andel personer som har psykisk ohälsa och därmed svårigheter att långsiktigt försörja
sig. Svårighet finns att hitta lämplig sysselsättning och egen försörjning för målgrupperna. Utvecklingsarbete pågår med Sveriges
kommuner och regioner med syfte att fler ska komma i sysselsättning och att långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska
minska. Samverkan med arbetsmarknadsenheten med samma syfte håller på att utvecklas. Resultat i form av minskat antal
personer i försörjningsstöd kan ännu ej noteras. Det är problematiskt att försöka lösa strukturella problem med individuella insatser.
Arbetet förväntas dock ge effekt på längre sikt. E-ansökan har införts under hösten, vilket ska göra försörjningsstödsansökan
användarvänlig samt underlätta socialsekreterarnas arbete.

Intäkter på Grändens stödboende har minskat under andra halvåret till följd av lägre intäkter då exempelvis personer ej varit
berättigade till studiemedel. Stödboendet tar nu även emot ungdomar som inte är ensamkommande men har liknande behov.

Placeringskostnaderna har varit lägre inom barn och unga, vuxna bland annat till följd av behandlingsgruppens arbete under året.
Beslut finns nu även att arbeta med insatser utan biståndsbeslut för att göra behandling mera lättillgänglig.

Fortsatt arbete avseende familjevåldsärenden och personer i behov av skydd och placering, genom behandlingsgruppens arbete,
föräldrautbildningar via Hörnan och föräldrautbildning för nyanlända.

Samverkan mellan Värmlandskommunerna kring kvinnojoursplaceringar och bostäder finns men har inte lösts. Samverkan med
andra kommuner i området finns för att se över om man kan driva gemensamma familjehem.

Mittpunkt i Säffle upphörde under senhösten, två tjänster reduceras. Boendestödet vid alkoholpolikliniken kommer att samordnas
med boendestödet inom funktionshinderomsorgen och en tjänst reduceras.

Hälso- och sjukvård

Utfall Jan -

Dec 2019

Budget

helår 2019

Avvikelse

ack Indikator

Övriga Intäkter 1 328 1 109 219

Kommunbidrag 30 740 30 740 -0
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Utfall Jan -

Dec 2019

Budget

helår 2019

Avvikelse

ack Indikator

Kostnader -30 377 -31 835 1 458

Räntekostnader -4 -14 9

Resultat 1 686 0 1 686

RESULTAT

Svårigheter att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal under året innebär att ett litet ej önskvärt överskott uppstått. Flera av
tjänsterna besattes under hösten och verksamheten har fungerat tillfylles. Svårt sjuka vårdas nu ofta i hemmet av vår personal.

På materialsidan har vi högre kostnader främst beroende på ny upphandling. Läkemedelsrobotar har under året införts och tjugo är
nu i bruk. Detta innebär en högre kostnad för hemsjukvården och lägre kostnad för hemtjänsten på sikt.

Investeringsuppföljning (tkr)

Utfall Jan -

Dec

Budget -

2019

Avvikelse

ack Indikator

Ram nämndsbeslut -1 115 1 115

Inventarier öppen service -125 125

Inventarier gruppbostad

Invent. soc inkl Ifo -177 -125 -52

Summa Nämnd, LSS -177 -1 365 1 188

Äldreomsorg

Summa 5 Socialnämnd -177 -1 365 1 188

Årets investeringar består av markiser till Björkbacken och korttiden, samt en presentationsskärm till konferenslokal på Härden.
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Uppföljning bokslut 2019 för Teknik- o fritidsnämnden 
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Säffle 
Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1. Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjandet verksamhet 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: NMI=60 (medel Sverige) eller motsvarande i egen mätning (index) 58.0 59.0 60.0 

TFN19: Bokade tider/nyttjandegrad hallar (timmar)    

 
En aktiv fritid är en skyddsfaktor mot ohälsa. 2/3 av alla barn och unga rör sig för lite. Förvaltningen är fortsatt en aktiv part i projekt 
för att uppmuntra till rörelse och motverka övervikt hos barn och unga. Genom externa projektmedel och samverkan med 
föreningslivet har arbetet med idrottsskolor och prova-på-verksamhet kunnat fortsätta med många deltagande barn under 
sommarlovet. 
Kommunen har ett stort antal idrotts-och fritids/friluftsanläggningar samt lekplatser. Den 13 december 2019 invigdes Säffles nya 
simhall - en av de modernaste i Sverige. Simhallen är den enda i Värmland med 50-metersbassäng, och här finns också 
relaxavdelning, varmpool och mycket mer. Simhallen har ett strategiskt läge och i omgivningarna finns motions- och skidspår, 
bowlinghall, idrottshall och gym. Simhallen har väckt stort intresse runt om i landet och flera kommuner har kommit på studiebesök 
till vår anläggning. 
Den nya bollhallen närmar sig färdigställande och det som återstår är slutbesiktning av anläggning och konstgräs. Den beräknas att 
tas i drift under februari månad år 2020. 
Att öka tillgängligheten för alla målgrupper, till våra frilufts- och idrottsanläggningar är ett viktigt arbete. Underhållsplaner samt 
tillgänglighetsinventering av fritids- och friluftsanläggningar samt lekplatser pågår och kommer att ligga till grund för kommande års 
planering. Arbetet sker med perspektiven tillgänglighet, trygghet och jämställdhet. 
Under våren har arbetet med motionsspåren på Tegner färdigställts. De är nu tillgänglighetsanpassade och trygghetsröjda samt har 
dikats ur för att säkra hållbarhet. Ett första utkast till lekplatsutredningen har kommit och ska bearbetas. Arbetet med nya riktlinjer för 
föreningsbidrag pågår. 
Det nya bokningssystemet har nu tagits i drift och det kommer att vara gemensamt för både Säffle och Åmåls idrottsanläggningar. 
NMI-undersökningen visar en marginell ökning och positivt är att resultatet ligger på medel bland deltagande kommuner. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

2. Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: Statistik från bl.a. felanmälansystemet (antal) 1 100.0 1 100.0  

 
Felanmälan för nämndens verksamheter kan göras digitalt av kommuninvånarna sedan fem år tillbaka. Ett projekt för 
felanmälansystemet Infracontrol har pågått under 2019. Intervjuer och kartläggning av hur verksamhetssystemet fungerar är klart. 
Ärendestruktur har setts över och utbildning av nya medarbetare samt uppdatering för de som jobbat ett tag har gjorts. Arbete med 
att kompetensutveckla medarbetarna är en arbetsuppgift som kommer att fortsätta löpande framöver. Nya riktlinjer för hantering och 
återkoppling av ärenden håller på att tas fram och planeras vara klart under våren 2020. 
Antalet avslutade ärenden i Infracontrol ligger på samma nivå mellan 2018 och 2019, ca 1100 stycken. 
Det kom fram vid en planeringsdag under våren 2019 att det registrerades in ärenden som egentligen inte skulle vara infracontrol 
ärenden. Under hösten så har kundtjänst arbetat med att få rätt sorts ärenden in i systemet. 
Statistiken visar att gata och fritid minskat antalet ärenden mellan 2018 och 2019, medan park och VA(vatten och avlopp) har ökat 
sina antal. 
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Genomsnittstiden för ärendena kan bara tas ut på årsbasis och den visar att både 2018 och 2019 har en alldeles för lång 
handläggningstid mellan registrering till avslut. Tyvärr har det inte gått att få fram genomsnittstid som bara avser tid efter förändring i 
struktur och kompetensutveckling. 
Vi kan konstatera att efter genomförd utveckling har flera ärendetyper handläggs på ett bättre sätt, med mer återkoppling till kund 
och ett snabbare avslut. Vi kommer dock att ha fortsatt fokus på ärendesystemet nästa år. 

 
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

3. Teknik- och fritidsnämnden ska medverka till att antalet kvinnor som deltar i arbetsmarknadsinsatser inom nämndens 
verksamhetsområden ökar 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 
Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

TFN19: Antal personer i arbetsmarknadsinsatser inom nämndens verksamhetsområden (antal)    

 
Teknik- och fritid har under flera år samarbetat med arbetsmarknadsenheterna i kommunerna vid extraanställningar av olika slag. 
Detta för att stärka och göra människor som står utanför arbetsmarknaden anställningsbara. Då arbetsförmedlingen inte längre 
kommer att ge ekonomiskt stöd till den här typen av anställningar så råder oklarheter kring vidare hantering. Klart är att det kommer 
att märkas inom nämndens verksamhetsområden då arbetsuppgifterna i mångt och mycket varit inriktade på att hålla rent och 
snyggt i det offentliga rummet. 
Positivt är att städenheten medverkar som utbildare inom komvux i Åmål där en medarbetare utbildar elever i städningens grunder. 
Eleverna gör då samtidigt gör praktik hos städenheten ett par dagar i veckan. 
Under hösten har städenheten deltagit i ett projekt kring språkpraktik i samverkan med AME(arbetsmarknadsenheten) och 
AF(arbetsförmedlingen). 

 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4. Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för 
alla 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 
Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

TFN19: NMI park, grönområden och natur 88% (%) 79.00% 78.00% 88.00% 

TFN19: NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv, föreningsliv 83% (%) 74.00% 73.00% 83.00% 

 
Kommunerna har tillsammans många idrotts-och fritids/friluftsanläggningar och lekplatser. Att öka tillgängligheten för alla 
målgrupper, till våra frilufts- och idrottsanläggningar är viktigt. Den största upprustningen sedan spåren anlades har gjorts av 
motionsspåren vid Tegnerområdet. Spåren har breddats, dikats, fått nya trummor för avledning av vatten samt trygghetsröjts. 
Underlaget har tillgänglighetsanpassats hela sträckan; 10 km, vilket även innebär tillgänglighet på sträckan 5 km, 3 km samt 1,5 km. 
Friluftsområdet med motionsspåren är en viktig del i området kring simhallen och är nu i mycket bra skick i helheten med den nya 
simhallen. 
Underhållsplaner samt tillgänglighetsinventering av fritids- och friluftsanläggningar samt lekplatser pågår och kommer att ligga till 
grund för kommande års planering. Arbetet sker med perspektiven tillgänglighet, trygghet och jämställdhet. Ett ökat fokus ligger på 
cykel och mountainbike där det finns ett växande intresse. Intresset för cykel och mountainbike växer. Förvaltningen är med i Biking 
Värmland-projektet och har anlagt tre nya mountainbikeslingor på Tegner och Duse. 

 
 
 
 



4 
 

 
Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

5. Årets friluftskommun 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: Förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" till plats 25 (index) 33.0 89.0 25.0 
 

Kommunerna har ett stort utbud av aktiviteter och har något för de flesta natur-, frilufts- och sportintresserade, både sommar och 
vinter. Kommunerna har en nyckelroll för friluftslivet och arbetet med detta ger möjligheter för människor att ta sig ut i naturen och 
må bra. Gröna områden ger möjlighet till rekreation och upplevelser för människor samt har betydelse för livskvalitet och hälsa. 
Nära och lättillgängliga grön- och naturområden ger möjlighet till spontan fysisk aktivitet och motion för alla. Undersökningen "årets 
friluftskommun" genomförs varje år och totalt deltar ca 230 av Sveriges kommuner i enkäten. Områden som ingår i undersökningen 
är: planer för friluftsliv, information och samarbete, aktiviteter inom friluftsliv samt att man tittar på goda exempel. 
För 2019 är resultatet plats 89 och 23,5 poäng, vilket kan jämföras med 33 för år 2018. Efter analys av 2018-års resultat har felkällor 
upptäckts, vilket innebar ett lite för "bra" resultat. För 2019 ligger det i paritet med 2017. Säffle ligger hamnar på en 6:e plats bland 
15 deltagande Värmlandskommuner. Ett antal aktiviteter har gjorts under året där det stora som kan nämnas är upprustningen av 
motionsspåren vid Tegnerområdet som tillgänglighetsanpassats och trygghetsröjts. Det som återstår kring förbättrad placering 
innebär ett arbete med att ta fram handlingsplan för friluftsliv, att ett friluftsråd inrättas och utökad information kring friluftsliv. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

6. Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla. 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: NMI gator och vägar 55 (index) 52.0 51.0 55.0 

TFN19: Kritik på teknik 46% ska uppleva bra standard på gator och vägar (%)   46.00% 

TFN19: Kritik på teknik, 30% ska uppleva bra trafiksäkerhet (%)   30.00% 

TFN19: Kritik på teknik, 68% ska uppleva det rent och snyggt på gator i centrum (%)  74.00% 68.00% 

 
Totalt har 20 600 kvm ny beläggning lagts på följande körbanor: Säterivägen, Villagatan, Billerudsgatan, Frejavägen, Tuvagatan, 
Östra storgatan, Fabriksgatan, Gamla Åmålsvägen samt Järnbruksgatan i Svaneholm. 10 300 kvm ny beläggning har lagts på gång- 
och cykelvägar till: By kyrka, Fabriksgatan-Villagatan. 
Återställning efter kabelschakter för fiber, el och gatubelysning samt efter fiberarbeten har genomförts. 
Trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts genom: förhöjt övergångsställe på Vintergatan, ITC Forskningen har i samarbete med 
gatuenheten anlagt busshållplats, gång-och cykelbana och övergångsställen på Forskningsvägen. I Värmlands Nysäter har ett 
övergångsställe över väg 175 vid ICA fått belysning och på Östra Storgatan vid Persons gränd har övergångsstället renoverats. 
Trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts kring nya simhallen i samarbete med Säfflebostäder och inkluderar bl a förbättrad gång och 
cykelbana mellan simhall, förskola och fotbollsplaner. 
Tillgänglighetsåtgärder har under året utförts för ca 100 tkr i enlighet med prioriteringslista från rådet för funktionshinder. Det har 
också utförts tillgänglighetsanpassningar i samband med trafiksäkerhetsåtgärderna vid Vintergatan, Forskningsvägen och Östra 
Storgatan/Persons gränd. 
Under helger i maj-september städas centrum med hjälp av idrottsföreningen SK Sifhälla. Under hela året samfinansierar gatuenhet, 
park och fritidsenhet ihop med AME(arbetsmarknadsenhet) en tjänst för daglig städning av områden kring absoluta centrum. 
Ogräsbekämpning med het ånga har genomförts under en provperiod kring Stortorget och Persons gränd med lyckat resultat. 
Förstärkning för ogräsrensning i centrum har gjorts från både AME och sommarens feriearbetare. I enkätundersökningen "Kritik på 
teknik" har nöjdheten kring upplevelsen av rent och snyggt i centrum ökat från 61% 2016 till 74% 2019. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsanpassning i nära samverkan med handikapprådet. En prioriteringslista över 
åtgärder är framtagen och kommer att utföras under hösten. 
I enkätundersökningen "Kritik på teknik" så har frågeställningarna i 2019-års undersökning ändrats så det är endast målet kring rent 
och snyggt i centrum som finns kvar sedan förra undersökningstillfället. 
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Det är något minskad nöjdhet med gator och vägar i årets NMI. Gator och vägar är ett av de områden som i slutrapporten bedöms 
bör prioriteras. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7. Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändning 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: NMI gång- o cykelvägar ska vara minst 55 (index) 53.0  55.0 

TFN19: Kritik på teknik: 47% ska uppleva bra standard på gc-vägar (%)  39.00% 47.00% 

TFN19: Kritik på teknik: 32% ska uppleva bra vinterväg.hålln av gc-vägar (%)   32.00% 

 
För att uppnå gatuenhetens mål har bl.a. följande åtgärder genomförts: 
Gång- och cykelvägen mellan Olstorp och By kyrka med en sträcka av 1,1 km har röjts, dikats och punktvis förstärkts. Stråket är en 
mycket populär och välanvänd sträcka och arbetet har fått ett lyckat resultat. Ca 100 m gång-och cykelbana längs Fabriksgatan 
(Kungsg-Frejav) har asfalterats om efter ledningsarbeten inom vatten och avlopp samt 170 m gång och cykelväg vid simhallen. 
Förhöjt övergångsställe har anlagts på Vintergatan i anslutning till viadukt Lugnadalskolan, för att förenkla för korsande gång- o 
cykeltrafik samt för att sänka hastigheten. ITC Forskningen har i samarbete med Nordic Paper och gatuenheten anlagt ca 120 m ny 
gång- och cykelbana längs Forskningsvägen med busshållplats och förhöjt övergångsställe. 
Medverkan har skett i Trafikkalendern som delger skolorna ett undervisningsmaterial om skolvägar och trafiksäkerhet. Vi deltar 
också i Momentas kampanjer med reflexer, västar och cykelhjälmar till mindre skolbarn. 
Trafikens dag genomfördes vid Medborgarhuset i maj och i oktober delades reflexer ut på Kanalbron. 
Ett arbete med framtagande av en cykelplan för kommunen pågår och ett första utkast finns som resultat efter workshops som 
hållits under året. 

 
Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

8. För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten utan anmärkning enligt 
livsmedelsverkets krav. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 
Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

TFN19: Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (antal)    

TFN19: Utbytestakten för renvattenledningar uppnår >0,7%=141 år 0.40% 0.60% 0.70% 

 
Säffle vattenverk: 
Vattnet från Säffle vattenverk som levereras till anslutna abonnenter klarar fortsatt med god marginal Livsmedelsverkets krav. För 
att säkerställa tryggad drift och god vattenkvalitet har verkets installationer för förvaring och dosering av fällningskemikalien PAX 
XL100 byggts om. I åtgärden har även ingått att ersätta all ledningsdragning och att samtliga pumpar bytts ut. Även styrningen av 
aktuellt processteg har uppgraderats. I samtliga åtgärder hålls högt fokus på driftsäkerhet och god arbetsmiljö. 
Nysäter vattenverk: 
Inga avvikelser noteras på utgående vatten från verk. 
Svaneholm vattenverk: 
Totalt tre avvikelser i form av tjänligt med anmärkning har registrerats på vattnet i Svanholm. Ett på prov taget på vatten från verk, 
och två på vatten hos användare. Samtliga omprov gav negativt resultat. 
Hög turbiditet (grumlighet) på vattnet levererat från vattenverket i Svaneholm är fortsatt ett problem även om det, inom ramarna för 
ackrediterad provtagning, enligt upprättat provtagningsprogram, ej förekommit några avvikelser 2019. Aktuella resultat uppnås med 
hjälp av ett kompletterande patronfiltersteg. Aktuell lösning är att anse vara en nödåtgärd med dålig driftekonomi då behov av 
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frekventa filterbyten medför tillkommande driftkostnader på storleksordningen 100-150 tkr per år. Som tidigare redovisats påvisar 
genomförda utredningar att aktuell täkt kommer att behöva ersättas. Ny täkt kommer sannolikt att utgöras av ytvatten taget från sjön 
Väster- eller Mellansvan. En utredning för identifiering av lämpliga nya intagspunkter har genomförts. Genomförd utredning har 
resulterat i att två möjliga intagspunkter identifierats. Ett provtagningsprogram för 1-2 års råvattenanalyser har tagits fram och har 
varit i drift under större delen av året. Aktuella vattenanalyser innebär ökade kostnader på ca 600 tkr per år. Utredningarna avses 
fortgå minst två år till för att etablera ett erforderligt underlag för fortsatt utredning och projektering. En kommande övergång till en 
sjövattentäkt förväntas medföra ett investeringsbehov i storleksordningen 10-15 miljoner. Åtgärd är nödvändig inom 4-5 år. Åtgärd 
ligger inlagd i beslutad långsiktig investeringsplan. 
Ett arbete uppstartades 2018 med en uppdatering av egenkontrollprogrammen för samtliga vattenverk. Detta för att säkerställa att 
alla rutiner är tillfredsställande och uppdaterade till aktuella myndighetskrav. I arbetet ingår att uppdatera aktuella riskanalyser för att 
säkerställa fullgod mikrobiologisk barriärverkan i samtliga verk. Vidare pågår uppdatering av rutiner i alla led i vattenberedningen 
och vattendistributionen i syfte att minimera riskerna för kontaminering av levererat vatten hela vägen fram till kund. Aktuellt arbete 
avses färdigställas 2020. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

9. Avloppsvattnet ska renas till en nivå som uppfyller krav enligt erhållna tillstånd 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: Inga gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärden ska överskridas (index)    

 
För Säffle reningsverk uppfylls aktuella begränsningsvärden för kvartal 1 och 2 med undantag för reningsgraden för BOD7 KV1 och 
2, och fosfor KV1. Samtliga krav förutom haltkravet på kväve uppfylls dock KV3. Resultaten har därmed i regel förbättrats gradvis 
under året, med undantag för kvävereningen. Helårsresultaten är ännu ej redovisade. Redovisning av dessa sker i miljörapport för 
verket, 31 Mars 2020. 
Reningsgraden för BOD är fortsatt, givet aktuella resultat för halvåret 2019, för dålig. Detta är dock normalt fallet efter att biosteget 
nedtappas för rutinmässigt underhåll på våren. Dessa resultat förbättras sedan gradvis under året. Aktuell parameter är dock fortsatt 
en utmaning att uppnå villkoret för. 2018 uppnåddes en reningsgrad på 94%. 2017 tangerades precis aktuellt begränsningsvärde på 
93%. En oerhört "blöt" höst har gett upphov till onormalt stora tillskottsvattenmängder. Dessa förväntas negativt påverka höstens, 
och därmed helårets, resultat. 
Verkets kväverening, som tidigare varit behäftad med problem, har blivit betydligt stabilare i och med de åtgärder som genomförts 
på verket de senaste tre åren. 
Nysäter och Svaneholms reningsverk uppfyller med mycket god marginal aktuella begränsningsvärden 2019. 
En mycket "blöt" höst med stora nederbördsmängder har inverkat negativt på tillskottsvattenmängden tillika resultaten på 
reningsverken. 2019 har tillskottsvattenmängden ökat med 7% till 75%, jämfört med 2018 då ett resultat på 68% uppnåddes. 
Systematisk identifiering av tillskottsvatten inkl. inventering av felkopplade fastigheter avses tas fram och driftsättas för att minska 
aktuell problematik. Driftsättning av aktuella planer är försenade då infrastruktur för hantering av spolslam saknas. Driftsättning 
planeras nu kunna ske tidigast 2020. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

10. Bibehålla/öka nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: SCB:s NMI: >/=86 85.0 86.0 86.0 

TFN19: Kritik på teknik :>/= 92% (%)  96.00% 92.00% 

 
Beviljad ramförstärkning för investering i ledningsombyggnad från 4 till 5 miljoner avses fortsatt användas för att nå en ökad 
utbytestakt, färre antal driftstörningar, och ökad kundnöjdhet. 
VA-planarbetet pågår och avses färdigställas 2020. Inom ramarna för aktuellt arbete har samtliga fasta VA-anläggningar 
inventerats. Aktuell inventering utgör underlag till upprättandet av en kostnadssatt handlingsplan för de drift- och investeringsbehov 
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som anses vara nödvändiga för att säkerställa en stabil och bekymmersfri drift i samtliga VA-anläggningar. 
För att vidare trygga upp systemen kompletteras löpande alla kritiska anläggningar (vattenverk, avloppsreningsverk, 
råvattenpumpstationer, huvudspillstationer och vattentorn) med kombinerade fiber- och 4G-modem. Aktuell åtgärd medger att 
kommunikation upprätthålls även vid störningar i resp. kommunikationstyp (3G, 4G, fiber). Detta reducerar riskerna för långvariga 
avbrott vid störningar i IT-infrastrukturen hos tredje part. Uppgradering av batteribackuper (UPS:er) till samtliga VA-anläggningars 
styrdatorer är också en pågående åtgärd för att nå tryggad, problemfri drift. 
För att ytterligare förstärka verksamhetens kommunikationsinfrastruktur avses under 2019-2020 ett nytt smalbandsnät upprättas 
(LoraWAN). Detta innebär helt nya möjligheter att komplettera "off-grid" anordningar med trådlös kommunikation som medger att de 
kopplas upp till det övergripande driftövervakningssystemet (t.ex mätarbrunnar i dricksvattennätet för effektiviserad läcksökning). 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

11. Öka nöjdhet med Säffle renhållning och sophämtning 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: NMI: Öka till 67 (index) 59.0 60.0 67.0 

TFN19: Kritik på teknik, öka nöjdhet till 85% (%)  85.00% 85.00% 

 
Aktiviteterna i verksamhetsplanen är efterfrågade av kommunens invånare och kunder. Insamlad mängd kärl- och säckavfall är lika 
som motsvarande period 2018. En plockanalys av kärl- och säckavfallet visar på att liknande mängd återvinningsbart material 
fortfarande slängs i sopkärlet istället för på återvinningsstationerna. 
Insamling av textil för återbruk och återvinning startades upp under våren i enlighet med kommunen avfallsplan. Verksamheten har 
under första halvåret lagt fokus på extern information i syfte att belysa för hushållen vikten av att tänka hållbart när det gäller 
avfallshantering i hemmet. Resultat i form av minskad mängd avfall och bättre sortering av avfall har än så längs uteblivit. 
Beslut om att införa insamling av matavfall hos hushåll med början under år 2021 togs i september av teknik- och fritidsnämnden. 
Beslut togs även om att insamlingen av kärl- och säckavfall ska utföras i egenregi från och med 1 juli 2021. Beslut om ett förnyat 
miljötillstånd för avfallsverksamhet på fastigheten Östby 1:24 inkom i november. 
Resultat från undersökningen Kritik på teknik 2019 visar att nöjdheten (Mycket nöjd och Ganska nöjd) är 85% när det gäller 
sophämtningen i Säffle kommun, vilket är en ökning med 5% jämfört med 2016. 
I NMI-undersökningen har endast en marginell ökning skett. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

12. Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt  

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: Egen mätning av nöjd kundindex (NKI) Upplevd service >=4 (index)   4.0 

 
Städprodukterna som används är miljömärkta i så stor utsträckning som det är möjligt med det gällande ramavtal. Nytt avtal är 
under upphandling. Enheten arbetar aktivt med utbildning av medarbetarna för att minska användning av kemikalier. Under våren 
hölls en utbildning med fokus på de kemikalier som används och dosering av dessa högkoncentrerade produkter. 
Ingen kundenkät har gjorts under året 
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Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

13. Uppnå och bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens börvärde 
 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 
Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

TFN19: >0,7%(141 år) renvatten 0.40% 0.60% 0.70% 

TFN19: >0,6%(175 år) spillvatten 0.50% 0.70% 0.60% 
 

Måluppfyllnad: 
Under 2019 har ledningsomläggningarna genomförts i Annelund. Här har 375 meter ren, 340m spillvattenledningar samt 355 meter 
dagvattenledningar lagts om. Vidare har 40 meter spillvattenledning lagts om vid "Gjuteriet", samt 50m ren-, spill-, samt 
dagvattenledningar lagts om i samband med sanering av gamla serviser. 
Sammanfattningsvis innebär detta en utbytestakt på 0,6% eller 180 år för renvattenledningar och 0,7% eller 147 år för 
spillvattenledningar uppnås. För renvattenledningar är detta bättre än 2018 då motsvarande utbytestakt uppgick till 0,4%. För 
spillvattenledningar är utbytestakten också bättre då denna 2018 uppgick till 0,5%. För renvattenledningar uppnås dock ej av 
Svenskt Vatten rekommenderat börvärde för vatten (0,7% för vatten). För spillvattenledningar passeras dock Svenskt Vattens 
börvärde (0,6% för spillvatten). Inte i något fall uppnås dock utbytestakter som motsvarar aktuell avskrivningstid på 70 år. 
En fördjupad analys av förnyelsetakterna för berörda ledningstyper görs inom ramarna för pågående VA-planarbete. 
För vattenledningar kan förnyelsetakten konstateras fortsatt gradvis öka, även om variationerna mellan åren varierar stort. 
Om man bortser från en felaktigt genomförd re-lining av överföringsledningen mellan Säffle och Värmlandsbro 2011 (som avses 
göras om 2020) kan förnyelsetakten även av spillvattenledningar i Säffle Kommun konstateras gradvis öka. 
Spolplaner för återkommande underhållsspolning och filmning av spill- och dagvattenledningar är upprättade. Driftsättning av 
aktuella planer är försenade då infrastruktur för hantering av spolslam saknas. Driftsättning planeras nu kunna ske tidigast 2020. 
I kombination med förstärkta re-investeringsramar avser enheten fortsatt jobba mot att i så hög grad som möjligt säkerställa 
optimering av antalet lagda meter med investerad krona, t.ex genom tillämpning av ny teknik som schaktfri ledningsrenovering. 
 

  För vattenledningar kan förnyelsetakten konstateras fortsatt gradvis öka, även om variationerna mellan åren varierar stort. 

 
 
Om man bortser från en felaktigt genomförd re-lining av överföringsledningen mellan Säffle och Värmlandsbro 2011 (som avses göras 
om 2020) kan förnyelsetakten även av spillvattenledningar i Säffle Kommun konstateras gradvis öka.  
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Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

14. År 2021 ska mängden tidningar och förpackningar i kärl- och säckavfallet ha minskat med 10%, jämfört med 2014 
års nivå. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 
Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

TFN19: Plockanalyser av kärl- och säckavfall (antal)    

TFN19: Årsstatistik från FTI AB (%)    

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

15. År 2022 ska nedskräpningen utomhus på allmänna platser ha minskat med 30%, jämfört med 2017 års nivå.  

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: Mätning av nedskräpning via Håll Sverige Rent    

TFN19: Egen statistik    

 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

16. Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka 
 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 
Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

TFN19: NMI-undersökning    

TFN19: MMI=4,0 3.9  4.0 

TFN19: HME=75 73.9  75.0 
 

Förvaltningen har sedan snart 3 år tillbaka ett gemensamt fokusområde i arbetsmiljö, både den fysiska och psykosociala. Sedan 
förra undersökningen i NMI - nöjdmedarbetarindex har ett arbete med samverkansavtalet, ledarskapet och medarbetarskapet pågått 
i kommunen och i förvaltningen. Resultatet för förvaltningen har förbättrats rejält från 2016 och arbetet och analys av det pågår för 
att presenteras under 2:a kvartalet 2019. Värdet för MMI (motiverad medarbetarindex) har ökat från 3,5 till 3,9 och för HME (hållbart 
medarbetar engagemang) från 63,2 till 73,9. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

17. Minska sjukfrånvaron inom lokalvården med 5 procentenheter inom perioden 2019-2021. 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFN19: Mål=6,63% 9.76% 7.70% 6.63% 

 
Städenhetens sjukfrånvaro har minskat sedan 2018. Ett systematiskt och medvetet arbete med att sänka ohälsotalen har pågått 
inom städenheten de senaste åren. Sedan ett par år tillbaka har det fått ett rejält genomslag. 
Bland annat har satsningar under åren gjorts med fokus på medarbetarna genom: träning på arbetstid, föreläsningar om 
lokalvårdsarbetet och dess betydelse, städinstruktioner har setts över. Ergonomiutbilding, HLR(hjärt- och lungräddning) och 
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brandkunskap genomförs kontinuerligt. Städvagnar och arbetsredskap byts ut till mer ergonomiska och arbetsområden utrustas 
med maskiner. Detta har inneburit att tidigare långtidssjukskrivna medarbetare idag har kunnat gå till deltidssjuksrivning, eller åtegå 
helt i arbete. 
Översyn av gångtider mellan arbetsområden har också gjorts, något som tidigare var en stor källa till stress hos medarbetarna. Ett 
ständigt pågående arbete är att jobba med känslan av delaktighet något som städenheten lägger mycket fokus på. 
Handledarutbildning pågår kontinuerligt för alla medarbetare. Lönenivåerna inom städ ligger lägre än de flesta Värmländska 
kommuner. Under året har en första översyn gjorts för att justera lönenivåer för de som gått den certifierande städutbildningen SRY. 
Städenheten har under året ingått i ett projekt kring språkpraktik i samverkan med AME. 
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Åmål 
Strategiskt utvecklingsområde: Kultur och rekreation 
Strategiskt mål: Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 

Nämndmål 

 
 
 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: Bokade tider/nyttjandegrad hallar    

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Årets friluftskommuner 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: Förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun till plats 40 (index) 61.0 75.0 40.0 

 
Kommunen har ett stort utbud av aktiviteter, något för de flesta natur-, frilufts- och sportintresserade, både sommar och vinter. Kommunen har en 
nyckelroll för friluftslivet och arbetet med detta ger möjligheter för människor att ta sig ut i naturen och må bra. Gröna områden ger möjlighet till 
rekreation och upplevelser för människor samt har betydelse för livskvalitet och hälsa. Nära och lättillgängliga grön- och naturområden ger möjlighet 
till spontan fysisk aktivitet och motion för alla. Undersökningen "årets friluftskommun" genomförs varje år och totalt deltar ca 230 av Sveriges 
kommuner i enkäten. Områden som ingår i undersökningen är: planer för friluftsliv, information och samarbete, aktiviteter inom friluftsliv samt att man 
tittar på goda exempel. 
För 2019 är resultatet plats 75 och 24,5 poäng, vilket kan jämföras med 61 för år 2018 och 25 poäng. Åmål ligger bland de 9 främsta av 34 
deltagande kommuner i Västra Götaland. Ett antal aktiviteter har gjorts under året. Utegym har byggts på Hanebol och i Örnässkogen. 
Dieselhanteringen vid produktion av konstsnö är nu borttagen och istället kommer en elkompressor att användas. Det som återstår kring förbättrad 
placering innebär ett arbete med att ta fram handlingsplan för friluftsliv, att ett friluftsråd inrättasutöka information kring friluftsliv. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla  

 

 

 

 
Strategiskt utvecklingsområde: Livslång trygghet/Företagsamhet och kreativitet 
Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Nämndmål 

 
 
 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: Kritik på teknik :>/= 89% (%)  94.00% 89.00% 

 
Re-investeringsbudgeten för omläggning och duplicering 2019 har ökats från 4 till 5 mnkr per år. Beviljade medel avses användas för att nå en ökad 
utbytestakt, färre antal driftstörningar, och ökad kundnöjdhet. 
VA-planarbetet pågår och avses färdigställas 2020. Inom ramarna för aktuellt arbete har samtliga fasta VA-anläggningar inventerats. Aktuell 
inventering utgör underlag till upprättandet av en kostnadssatt handlingsplan för de drift- och investeringsbehov som anses vara nödvändiga för att 
säkerställa en stabil och bekymmersfri drift i samtliga VA-anläggningar. 

Nämndmål Status Trend 

Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet  

 

 

 
 

Nämndmål Status Trend 

Bibehålla/öka nöjdhet med Åmåls vatten- och avloppsverksamhet 
 

 

 

 
 



12 
 

För att säkerställa att samtliga VA-anläggningar fungerar tillfredsställande, och för att medge en så snabb respons som möjligt vid en eventuell 
störning, kräver verksamheten tillgång till en stabil, oavbruten driftövervakning och processtyrning. Fortsatta åtgärder har genomförts i aktuella 
system som inneburit att systemen nu avsevärt förbättrats med ett betydligt färre antal driftstörningar. 
För att vidare trygga upp systemen kompletteras löpande alla kritiska anläggningar (vattenverk, avloppsreningsverk, råvattenpumpstationer, 
huvudspillstationer och vattentorn) med kombinerade fiber- och 4G-modem. Aktuell åtgärd medger att kommunikation upprätthålls även vid 
störningar i respektive kommunikationstyp (3G, 4G, fiber). Detta reducerar riskerna för långvariga avbrott vid störningar i IT-infrastrukturen hos tredje 
part. Uppgradering av batteribackuper (UPS:er) till samtliga VA-anläggningars styrdatorer är också en pågående åtgärd för att nå tryggad, problemfri 
drift. 
Undersökning "Kritik på Teknik" har uppdaterats för 2019: 
94% är mycket/ganska nöjda med dricks vattenkvaliteten (medel 35 kommuner 94%). 2016 var motsvarande resultat 96% och 2013 89%. Nöjdheten 
har därmed minskat med 2% sedan föregående undersökning enligt aktuell studie. 
91% upplever att VA-enheten lever upp till målet att kontinuerligt leverera ett gott och rent dricksvatten. (medel 35 kommuner 88%). 2013 var 
motsvarande siffra 88% vilket alltså innebär en ökad nöjdhet med 3%. 
83% oroar sig sällan/aldrig för dricksvattenkvaliteten (medel 35 kommuner 83%). 2016 motsvarade denna siffra 86% och 2013 81%. Det medför 
alltså att andelen som oroar sig för vattnets kvalitet har ökat med 3%. 
84% har inte upplevt några störningar i vattenleveransen (medel 35 kommuner 76%). 2016 var motsvarande siffra 91%, och 2013 80%. Antalet 
personer som upplevt störningar har därmed ökat med 7%. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Öka nöjdheten med renhållningen kommande treårsperiod 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: Kritik på teknik: öka nöjdhet till 85% (%)  85.00% 85.00% 

 
Resultaten från Kritik på teknik 2019 indikerar att omkring är nio av tio invånare i Åmål är ganska eller mycket nöjda med hämtningen av 
hushållsavfall vid sin bostad. Åmål ligger därmed bättre än rikssnittet och bland de 10 främsta deltagande kommunerna i undersökningen Kritik på 
teknik. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

År 2021 ska mängden tidningar och förpackningar i kärl- och säckavfallet ha minskat med 10%, jämfört med 2014 års 
nivå. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 
Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

TFNÅ19: Plockanalyser av kärl- och säckavfall    

TFNÅ19: Årsstatistik från FTI AB    

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

År 2022 ska nedskräpningen utomhus på allmänna platser ha minskat med 30%, jämfört med 2017 års nivå.  

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: Mätning av nedskräpning via Håll Sverige Rent (%)    

TFNÅ19: Egen statistik (%)    

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla  
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 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: Kritik på teknik: 46% ska uppleva bra standard på större gator (%)   46.00% 

TFNÅ19: Kritik på teknik: 67% ska vara nöjda med vinterväghållning av större gator (%)   67.00% 

TFNÅ19: Kritik på teknik: 30% ska uppleva bra trafiksäkerhet. (%)   30.00% 
 

Under 2019 satsades merparten av budgetmedel på beläggningsåtgärder på Bondegatan(ca 2,6 Mnkr) från E45 till Betonggatan där körbanan 
omformades genom maskinjustering och toppbelades i samband med att gc-bana byggs (ca 2,1 km).Totalt har 25 200 m² ny beläggning lagts, varav 
Bondegatan (18 200 m²) .Beläggningsåtgärder har även utförts i stor omfattning på Norströmsgatan efter större va-arbete och förstärkning och 
toppbeläggning gjordes på Gullvivevägen i Edsleskog. Dessutom lades mindre asfaltbeläggningar på Lövåsvägen, Tydjevägen, Utsiktsvägen och 
Annebergsvägen. Snabelbilen har utfört underhållslagningar i april och augusti. 
Trafiksäkerhetsåtgärder som utförts är byggnation av 2,1 km ny gc-bana längs Bondegatan mellan E45 och Bondegatan. Den är försedd med 
vägräcke längs hela sträckan. Ett förhöjt övergångsställe har också anlagts på Drottninggatan vid Fryxellsgatan. Under perioden maj-oktober har ett 
flyttbart farthinder placerats på Näsgatan efter att mätningar påvisat höga hastigheter (fungerar ej vintertid). 
Tillgänglighetsåtgärder har utförts i enlighet med Handikapprådets prioriteringslista och det utfördes också tillgänglighetsanpassningar i samband 
med TS-åtgärden vid Drottninggatan/Fryxellsgatan. 
Under helger maj-september har centrum städats med hjälp av idrottsföreningen Åmåls IBK. Ogräsbekämpning har gjorts främst med hjälp av 
feriearbetare under sommaren och dikesslåtter har körts i nästan samma omfattning som 2018, men av ekonomiska skäl fått begränsas något. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändande 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: Kritik på teknik: 47% ska uppleva bra standard (%)  50.00% 47.00% 

 
2,1 km ny gång- och cykelväg har anlagts längs Bondegatan från Betonggatan och nästan till E45 och den är avdelad med vägräcke längs hela 
sträckan. Totalt har 7 200 m² ny beläggning lagts på följande gång- och cykelbanor; Bondegatan (7 100 m²) och Örnäs. 
Medverkan har skett i Trafikkalendern som delger skolorna ett undervisningsmaterial om skolvägar och trafiksäkerhet. Vi deltar också i Momentas 
kampanjer med reflexer, västar och cykelhjälmar till mindre skolbarn. Medverkan sker även inför och vid Cykelns dag i maj. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Öka utbytestakten av ledningsnätet enligt Svenskt Vattens rekommendationer, 0,7% för vatten, 0,6% för spill 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: VASS egen statistik vatten 0.80% 0.90% 0.50% 

TFNÅ19: VASS, egen statistik, spill 0.60% 0.10% 0.40% 

 
Investeringsmedel har utnyttjats för ledningsomläggningar på Järngatan samt för omläggning av gamla serviser. 
Genomförda ledningsomläggningar 2019 medför en utbytestakt på 0,9% eller 109 år för renvattenledningar, och 0,1% eller 812 år för 
spillvattenledningar. Detta innebär att av Svenskt Vatten rekommenderat börvärde (0,6% för spill och 0,7% för vatten), överstigs för 
renvattenledningar, men ej för spillvattenledningar. En omläggningstakt som motsvarar aktuell avskrivningstid på 70 år uppnås dock ej. 
Anledningen att utbytestakten på spillvattenledningar är så låg beror på att fokus 2019 har lagts på renvattenledningar, specifikt Järngatan som varit 
behäftad med stora problem med läckor under en lång tid. 
Genomförda ledningsomläggningar 2019 beräknas medföra en utbytestakt på 0,9% eller 115 år för renvattenledningar och 0,1% eller 1380 år för 
spillvattenledningar. Detta innebär att av Svenskt Vatten rekommenderat börvärde (0,6% för spill och 0,7% för vatten), uppfylls för 
renvattenledningar, men ej för spillvattenledningar. 
En omläggningstakt som motsvarar aktuell avskrivningstid på 70 år uppnås dock ej. Anledningen att utbytestakten på spillvattenledningar är så 
låg beror på att fokus 2019 har lagts på renvattenledningar, specifikt Järngatan som varit behäftad med stora problem med läckor under en lång 
tid. 
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Tidigare statistik har kompletterats med uppgifter för 2009 och 2010. För vattenledningar kan förnyelsetakterna konstateras följa en svagt 
nedåtgående trend för perioden 2009 – 2019. De senaste åren har dock omläggningen för vattenledningar ökats kraftigt vilket medför att trenden 
gradvis vänds uppåt.  

 
För spillvattenledningar är trenden nedåtgående. Detta förklaras av de senaste årens fokus på renovering av vattenledningar i syfte att minska 
andelen läckvatten och antalet störningar i vattenleveransen till abonnent.  
 

 
 
Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan 
anmärkning enligt livsmedelsverkets krav. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2018 
Utfall 

Dec 2019 
 

Mål 2019 

TFNÅ19: Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (%)    

 
Ett arbete med uppdatering av egenkontrollprogrammen för samtliga vattenverk pågår. Detta för att säkerställa att alla rutiner är tillfredsställande och 
uppdaterade till aktuella myndighetskrav. I arbetet ingår att uppdatera aktuella riskanalyser för att säkerställa fullgod mikrobiologisk barriärverkan i 
samtliga verk. Vidare pågår uppdatering av rutiner i alla led i vattenberedningen och vattendistributionen i syfte att minimera riskerna för 
kontaminering av levererat vatten hela vägen fram till kund. 
Åmåls vattenverk 
Inga avvikelser har hittills förekommit i år 2019. 
Edsleskog vattenverk: 
Har avvikelse i form av tjänligt med anmärkning på grund av förhöjda halter odlingsbara mikroorganismer förekommit vid ett tillfälle på prov taget på 
utgående vatten från verk. Aktuell avvikelse var tillfällig då efterföljande analyser varit utan anmärkning. 
Tösse vattenverk: 
I Tösse har avvikelser i form av tjänligt med anmärkning förekommit en gång på vatten från verk samt på vatten hos användare på grund av förhöjda 
halter odlingsbara mikroorganismer. Åtgärder har gjorts. Tösse har överskridande av Alfaaktivitet, individuella radionuklider och indikativ dos 
konstaterats kvarstå. Åtgärd i form av förstärkt rening för att aktuella gränsvärden uppfylls är således nödvändig. Investeringsmedel 2 000 tkr, ligger i 
budget 2021 för nödvändiga processtekniska åtgärder. 
Ånimskog vattenverk: 
Har avvikelse i form av tjänligt med anmärkning på grund av förhöjda halter odlingsbara mikroorganismer förekommit för prov taget hos användare 
vid två tillfällen, samt vid ett tillfälle i utgående vatten från verk. Avvikelsen på vattenkvalitén levererad från verket var tillfällig då efterföljande prov 
visar fullgoda resultat. Avvikelse förekommer fortsatt i en provtagningspunkt hos användare. I syfte att återställa fullgod kvalitet även i denna 
provpunkt har en dosering av klor driftsatts på verket. 
Fengersfors vattenverk: 
Inga avvikelser har förekommit. 
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Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Avloppsvattnet ska renas så att de av Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets uppsatta reningskraven uppfylls 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde (index)    

 
Helårsresultaten är ännu ej redovisade. Redovisning av dessa sker i miljörapport för verket, 31 mars 2020. 
Utifrån redovisade individuella resultatrapporter kan det bekräftas att Åmåls reningsverk gått mycket bra under året. För parametrarna BOD7, fosfor 
och kväve nås bra reningsgrader. En oerhört "blöt" höst har dock gett upphov till onormalt stora tillskottsvattenmängder. Dessa förväntas negativt 
påverka höstens, och därmed helårets, resultat. 
Tösse avloppsreningsverk: 
Anläggningen har varit behäftad med problem i och med ett haveri av verkets biorotor. BOD7 resultaten har i och med aktuellt haveri ej uppfyllts 
under perioden Maj-Juli. Aktuell biorotor är sedan juli åter i drift och halt-resultaten för både BOD och fosfor har därefter återigen uppfyllt aktuella 
villkor med god marginal. Reningsgraderna för båda dessa parametrar är negativt påverkade av stora tillskottsvattenmängder pga. den normalt 
"blöta" hösten. Aktuella reningsgrader förväntas dock återställas när normala nederbördsmängder inträder. 
Edsleskogs avloppsreningsverk: 
Enligt enskilda resultatrapporter så uppfyller parametern BOD7 gällande begränsningsvärden. Avseende totalfosfor är dock reningen behäftad med 
problem. Resultaten avseende både halt och reningsgrad är instabil. Utredning pågår i syfte att fastställa orsaken till aktuella problem och återställa 
stabil rening. 
Fengersfors och Ånimskogs avloppsreningsverk: 
Aktuella reningsanläggningar uppfyller likt tidigare ej aktuella utsläppskrav. Som ett led i pågående utredningsarbete har två pilotanläggningar 
testkörts i Fengersfors. Aktuella pilotkörningar är nu färdigställda och resultaten kommer att utnyttjas i kommande projektering av anpassade 
reningsanläggningar i Fengersfors och Ånimskog som enligt liggande investeringsbudget avses genomföras 2024 och 2025. 

 
Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna 
 

 

 

 
 

 Utfall 
Dec 2018 

Utfall 
Dec 2019 

 
Mål 2019 

TFNÅ19: Statistik från bl.a. felanmälansystemet (antal)    

 
Felanmälan för nämndens verksamheter kan göras digitalt av kommuninvånarna sedan fem år tillbaka. Ett projekt för felanmälansystemet 
Infracontrol har pågått under 2019. Intervjuer och kartläggning av hur verksamhetssystemet fungerar är klart. Ärendestruktur har setts över och 
utbildning av nya medarbetare samt uppdatering för de som jobbat ett tag har gjorts. Arbete med att kompetensutveckla medarbetarna är en 
arbetsuppgift som kommer att fortsätta löpande framöver. Nya riktlinjer för hantering och återkoppling av ärenden håller på att tas fram och planeras 
vara klart under våren 2020. 
Antalet avslutade ärenden i Infracontrol ligger på samma nivå mellan 2018 och 2019, ca 1100 stycken. 
Det kom fram vid en planeringsdag under våren 2019 att det registrerades in ärenden som egentligen inte skulle vara infracontrol ärenden. Under 
hösten så har kundtjänst arbetat med att få rätt sorts ärenden in i systemet. 
Statistiken visar att gata och fritid minskat antalet ärenden mellan 2018 och 2019, medan park och VA har ökat sina antal. 
Genomsnittstiden för ärendena kan bara tas ut på årsbasis och den visar att både 2018 och 2019 har en alldeles för lång handläggningstid mellan 
registrering till avslut. Tyvärr har det inte gått att få fram genomsnittstid som bara avser tid efter förändring i struktur och kompetensutveckling. 
Vi kan konstatera att efter genomförd utveckling har flera ärendetyper handläggs på ett bättre sätt, med mer återkoppling till kund och ett snabbare 
avslut. Vi kommer dock att ha fortsatt fokus på ärendesystemet nästa år. 
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Uppföljning bokslut 2019 för Teknik- o fritidsnämnden 

 

 
Driftsredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 218 000 209 728 8 272 
 

 

Kommunbidrag 48 599 48 599 -0 
 

 

Kostnader -263 614 -254 278 -9 336 
 

 

Räntekostnader -3 497 -4 050 552 
 

 

Resultat -512 -0 -512 
 

 

 
 

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. 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 2019 innebär en ramökning med 0,5 % för både Säffle och Åmål. Säffle 
har utöver den generella uppräkningen även fått ramförstärkning för drift av ny simhall och bollhall. Detta uppgår till 3 950 tkr år 
2019 men kommer att förstärkas ytterligare 2020 för helårseffekten när det gäller driften av anläggningarna. Åmåls kommun hade 
ett ettårigt anslag för 375-års jubileum 2018 vilket försvinner och reducerar driftsbudgeten för 2019. Totalt innebär detta en driftram 
på 48 599 tkr i Säffle och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 38 245 tkr. 
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Driftsredovisning 

Teknik- o fritidsn skattf 

Driftredovisning (tkr) 

 Utfall Jan - 
Dec 2019 

Budget 
helår 2019 

Avvikelse 
ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 120 641 117 747 2 894 
 

 

Kommunbidrag 48 599 48 599 -0 
 

 

Kostnader -167 925 -164 319 -3 605 
 

 

Räntekostnader -1 828 -2 028 200 
 

 

Resultat -512 -0 -512 
 

 

 
ANALYS: 
Skattefinansierad verksamhet: 
Den skattefinansierade verksamheten har totalt redovisat högre intäkter och högre kostnader än budget under 2019. Många av 
verksamheterna bygger på beställningsarbeten eller säsongsverksamheter (såsom vinterväghållning, parker m.m.). Den positiva 
avvikelsen på intäktssidan förklaras av att förvaltningen fått bidrag för personal i arbetsmarknadsåtgärder som även påverkat 
kostnaderna i motsvarande mån. Dessutom påverkar bidragen från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen budgetavvikelsen både på 
intäkt- och kostnadssidan, då förvaltningen inte budgeterar för sådana här aktiviteter som ligger utanför ordinarie uppdrag. Vad 
gällande omfördelning av GS-personal är utfallet lägre än budgeterat på både kostnad- och intäktssidan. Detta beror på att 
förvaltningen under 2019 har förändrat redovisningen när det gäller tidrapporter. Bättre specificering av timmar för personal 
respektive fordon har utformats. Detta gjordes dock efter detaljbudgeten registrerades vilket gör att budget inte är justerad. 
Komponentavskrivning: 
2016 infördes nya redovisningsregler avseende avskrivningar av anläggningstillgångar, där man delar upp inventarier i diverse olika 
komponenter med olika långa avskrivningstider. Tyvärr är inte konsekvenserna för den skattefinansierade verksamheten utredda 
fullt ut men förhoppningen är att detta kan ske kommunövergripande under 2020. 
UTFALL: 
Skattefinansierad verksamhet: 

Skattefinansierade verksamheter redovisar totalt ett underskott på -512 tkr, varav Säffle avser +1 190 tkr och Åmål -1 702 tkr. 
Nämnd/Administration/Teknisk planering redovisar ett överskott på 89 tkr. Tillsammans redovisar enheterna både högre intäkter och 
högre kostnader än budgeterat. På intäktssidan redovisar teknisk planering ett bidrag från Naturvårdsverket för projekt att minska 
utsläpp av mikroplaster. Projektet har även genererat kostnader i motsvarande mån vilket påverkar avvikelse på kostnadssidan. 
Administrationen redovisar ett plus på medel avsatta för kompetensutveckling och arbetsmiljösatsningar. 
Gatuenheten Säffle och Åmål redovisar efter årets slut ett överskott på 150 tkr. Den stora avvikelsen mellan utfall och budget vad 
gäller intäkter och kostnader, förklaras delvis av att rutinen för själva ombokningen av GS-personalen är förändrad. 
Personalkostnaden för gatuenheten är ca 900 tkr lägre mot budget och 225 tkr lägre jämfört med föregående år. Säffle gjorde ett 
överskott på ca 119 tkr; Vinterväghållningen gav ett underskott med knappt 375 tkr och det är säsongen i början av 2019 som 
överskred budget. Beläggning och enskilda vägar kostade mer än budget, medan trafikbelysning och gröna ytor använde mindre 
pengar än budget. I Åmål landade resultatet på +31 tkr; I Åmål kostade vinterväghållning 409 tkr mer än budgeterat och även 
beläggning och enskilda vägar kostade mer än budget. Återhållsamhet krävdes på andra verksamheter såsom gröna ytor, broar 
och barmark för att balansera budget. 
Park- och fritidsenheten visar ett underskott på 1 172 tkr för 2019. På intäkterna redovisas en positiv budgetavvikelse vilket beror  
på att enheten fått lönebidrag från arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärd, detta uppgår till 2,6 mnkr för båda 
kommunerna vilket inte budgeterats. Bidragen från socialstyrelsen och länsstyrelsen för fria lovaktiviteter och idrottskul uppgår till 1 
mnkr. Resterande intäktsavvikelse består av mindre projekt samt högre utfall i á-priset. På kostnadssidan redovisas en negativ 
budgetavvikelse för enheten vilket beror på att de bidrag enheten fått under året även har genererat kostnader i motsvarande 
omfattning i form utav personalkostnader och aktiviteter/utrustning inom fritidsprojektens ramar.  
Park- och fritidsenheten i Säffle visar ett överskott på 774 tkr för 2019. Enheten har haft extra kostnader i parken och gästhamnen 
p.g.a. att personal från simhallen i Säffle varit omplacerad under byggnationen av den nya hallen. Ramförstärkningen för den nya 
simhallen har dock kunnat täcka ökade personalkostnader, materialinköp och intäktsbortfall. Ramförstärkningen för hyra av den nya 
bollhallen har inte använts under 2019 då hallen inte färdigställts under innevarande år, därav ett plus vid årets slut. 
I Åmål redovisar enheten ett underskott på 1 946 tkr. Det negativa resultatet förklaras av för höga personalkostnader på hamnar och 
ishallen samt en avslutad anställning i början på året. Arbete i naturreservaten har genererat en negativ budgetavvikelse på 300 tkr. 
Dyra reparationer av maskiner och aggregat har gjorts under året och enheten har höga kostnader i form av materialinköp. Ökad 
kostnad för fjärrvärme på simhallen bidrar även det till underskottet samt provtagning i hamnarna inför en ev. muddring. 
Parkverksamheten har även den dragit över budget i form av dyra reparationer, personalkostnader och offentlig utsmyckning. 
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Enheten har under 2019 brottats med bristande planering, styrning och uppföljning. Detta har fått till följd att kostnader för inköp och 
arbetade timmar har ökat betydligt mer än budget inom vissa verksamheter. Inför 2020 kommer en åtgärdsplan att preciseras för att 
kunna redovisa ett resultat i balans. 
Städenheten gjorde ett överskott på 421 tkr efter årets slut. En översyn av prissättning som ledde fram till att båda kommunerna nu 
har samma timpris har gett ett positivt resultat på intäkterna. Under 2019 har man satsat på arbetsmiljöförbättrande åtgärder som 
ergonomiska hjälpmedel och har fortsatt fokus på minskning av sjukfrånvaro. Ackumulerad sjukfrånvaro för hela enheten landade 
på 7,7% som är en minskning med cirka 2,1% från 2018 och 4,3% från 2017. Snittet för Säffle kommun är 6,4%. 

 
 
Nämnd/adm/tkp 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 9 739 8 932 807 
 

 

Kommunbidrag 4 896 4 896 -0 
 

 

Kostnader -14 545 -13 828 -717 
 

 

Räntekostnader -0  -0 
 

 

Resultat 89 -0 89 
 

 

 
Nämnd/administration/teknisk planering redovisar ett överskott på 89 tkr vid årets slut.  
Tillsammans redovisar enheterna både högre intäkter och högre kostnader än budgeterat. Teknisk planering redovisar högre 
intäkter vilket beror på bidrag från Naturvårdsverket för projekt att minska utsläpp av mikroplaster. På kostnadssidan redovisas 
högre kostnader vilket beror på att projektet även genererat kostnader. Administrationen redovisar ett plus på medel avsatta för 
kompetensutveckling och arbetsmiljösatsningar. 

 
 
Gatuenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 36 307 40 819 -4 512 
 

 

Kommunbidrag 21 304 21 304 0 
 

 

Kostnader -55 878 -60 410 4 532 
 

 

Räntekostnader -1 582 -1 713 131 
 

 

Resultat 150 -0 150 
 

 

 
Gatuenheten i Säffle och Åmål gjorde ett överskott på +150 tkr. 
Avvikelsen på intäktssidan består till stor del av att rutinen i samband fördelningen av GS-personal är förändrad,  
denna omställning minskar i motsvarande mån även kostnaderna. 
När det gäller positiva avvikelser på kostnadssidan så noteras att;  
-köp av huvudverksamhet var en medveten återhållsamhet 
-personalkostnader blev lägre än budget p.g.a. sjukdom och tjänstledighet  
-avskrivningar och ränta blev lägre än budget 
Negativa avvikelser att notera är;  
-vägbidragen beräknas överstiga budget med både i Säffle och i Åmål.  
-elkostnad och fjärrvärme har högre utfall än budgeterat  
-på konsulttjänster användes mer pengar än budget 
Vinterväghållningen, beläggningen och enskilda vägar gjorde underskott som kompenserades med överskott på broar,  
gröna ytor samt trafikbelysning. 
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Park- och fritidsenhet 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 46 679 41 965 4 714 
 

 

Kommunbidrag 22 400 22 400 0 
 

 

Kostnader -70 014 -64 062 -5 952 
 

 

Räntekostnader -237 -303 66 
 

 

Resultat -1 172 -0 -1 172 
 

 

 
Park- och fritidsenheten redovisar ett underskott på 1 172 tkr för 2019.  
Enheten redovisar högre intäkter än budgeterat samt högre kostnader. Högre intäkter beror främst på bidrag från 
arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder. Lönekostnader har påverkat utfallet på kostnadssidan i motsvarande 
mån. Skogsverksamheten redovisar även den, högre intäkter under 2019 för avverkning samt intrångsersättning. På kostnadssidan 
redovisar enheten högre kostnader av materialinköp, framförallt på fritidssidan, samt högre kostnader för energiförbrukning i form av 
både el och värme. I Säffle redovisas ett plusresultat på 774 tkr vilket beror på ökad driftram för nya bollhallen vilken invigs först 
2020 därav ingen hyreskostnad under 2019. Simhallen i Säffle redovisar ett litet underskott men det beror på att personalkostnader 
fördelats ut på andra verksamheter. Större underskott visas på både gästhamn och park p.g.a. detta. I Åmål redovisas ett 
underskott på 1 946 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader p.g.a. avslutad anställning i början på året, stora kostnader 
i samband med arbete i farleden (skärgården), höga kostnader för materialinköp och reparationer. Simhallen i Åmål visar ett 
underskott på 150 tkr vilket främst beror på ökad kostnad för fjärrvärme. Ishallen i Åmål redovisar ett underskott på 200 tkr vilket 
beror på dyra reparationer och renovering samt högre personalkostnad. Småbåtshamnar och båtplatser visar ett underskott på 
nästan 400 tkr tillsammans vilket beror på provtagning i A-hamn och B-hamn inför ev. muddring samt fler arbetstimmar gjorda av 
egen personal än budgeterat. 

 
 
Städenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 27 917 26 031 1 886 
 

 

Kostnader -27 488 -26 019 -1 468 
 

 

Räntekostnader -8 -12 3 
 

 

Resultat 421 -0 421 
 

 

 
Städenheten gjorde ett överskott på 421 tkr för 2019. 
Vi har högre intäkter än budgeterat och det beror på att vi städat fler objekt samt att vi höjt timpriset i Åmål, så det är samma timpris 
i båda kommuner. Dessutom har vi debiterat extratimmar med 200 tkr mer än året innan. 
Avvikelsen på kostnadssidan förklaras av personalkostnaderna som hänger ihop med avtalsenlig löneökning och utökning av 
personalstyrka p.g.a. nya objekt. Kostnaden är 1 797 tkr (+8,0%) högre än föregående år 2018 och 1 736 tkr mot budgeten. 
Justering av lönenivå på personal med certifiering ca 350 tkr och dessutom har gjorts en insats på SRY-utbildning som beräknas till 
ca 200 tkr. En viss återhållsamhet på övriga kostnader har anammats. 
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Teknik- o fritidsn affärv 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 97 359 91 981 5 378 
 

 

Kostnader -95 689 -89 959 -5 731 
 

 

Räntekostnader -1 670 -2 022 352 
 

 

Resultat 0 0 -0 
 

 

 
UTFALL: 
Avgiftsfinansierad verksamhet: 
Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv, där alla över- 
och underskott särredovisas på balansräkningen i respektive avgiftskollektiv och ska balanseras inom en treårs period. 
Säffle 
VA-verksamheten i Säffle redovisar ett resultat på - 647 tkr. Detta underskott har justerats genom att föras till balansräkningen för 
att minska skuld till abonnenterna och ökar därmed intäkterna. Skulden uppgår, efter 2019 års resultat, till 407 tkr. Under 2019 har 
kostnader för vattenläckor minskat då det gjorts akuta insatser för 500 tkr mindre än föregående år. VA-verksamhetens 
kapitalkostnader i Säffle är något lägre redovisade än budget. Detta beror på att inte alla investeringsprojekt hunnit färdigställas 
enligt plan under 2019. Intäkten av brukningsavgifterna är högre i år än 2018 vilket beror på ökad förbrukning hos en större 
industriabonnent. Inför ombyggnation av vattenverket i Svanskog år 2022 har fortsatt arbete med vattenanalyser i Svansjöarna 
gjorts under året vilket kommer att fortgå till projektstart. Denna kostnad periodiseras som en förutbetald kostnad till dess att 
byggnationen påbörjas för att sedan ingå i investeringsprojekt. Avloppsreningsverkets administrationsbyggnad har genomgått 
renovering då man upptäckt sprickbildning i byggnationen p.g.a. rörelse i mark samt reparation av ventilationssystem vilket medfört 
ökade kostnader. 
När det gäller avgiftskollektiven så bokför man om resultat mot balansräkningen och justeringen sker mot ett intäktskonto, som 
därför påverkar utfallet. (Underskott höjer intäkten). Renhållningskollektivet i Säffle redovisar ett underskott med 1 006 tkr. 
Sammanfattning av hushållsavfallet så har vi lägre intäkter med ca 150 tkr än budget för helåret, mindre inköp av kärl med ca 380 
tkr men entreprenadkostnaden blev 450 tkr dyrare än budgeterat. En översyn av taxan har gjorts under året, och en höjning är 
genomförd från och med 1/1 2020. Dessutom har vi ett underskott på ca 45 tkr vad gäller verksamheten för slamhanteringen trots 
att tömningarna varit fler än budgeterat därför är en höjning beslutad från och med 1/1 2020. Ett underskott från Östby har debiteras 
Säffle kollektivet under verksamheten ÅVC på ungefär 300 tkr. 
Åmål 
VA-verksamheten i Åmål redovisar ett resultat på - 952 tkr. Detta underskott har justerats genom att föras till balansräkningen för att 
minska skuld till abonnenterna och ökar därmed intäkterna. Skulden uppgår, efter 2019 års resultat, till 1 734 tkr. Under 2019 har 
kostnader för vattenläckor minskat då det gjorts akuta insatser för 900 tkr mindre än föregående år. I Åmål har intäkterna av 
brukningsavgifterna minskat något mot föregående år då det förbrukats mindre vatten, framförallt på industrisidan. Under sommaren 
2019 drabbades Åmål utav översvämningar p.g.a. skyfall vilket har resulterat i ett antal inkomna regresskrav från försäkringsbolag. 
VA-enheten har i samband med bokslutet uppskattat att kostnaderna för inkomna regresser kan komma att uppgå till 313 tkr vilket 
motsvarar 50 procent utav regresskraven. Utredning kommer att göras som kan visa mer exakt vilken omfattning kommunens 
åtaganden blir. 
När det gäller avgiftskollektiven så bokför man om resultat mot balansräkningen och justeringen sker mot ett intäktskonto, som 
därför påverkar utfallet. (Underskott höjer intäkten). Renhållningsverksamheten i Åmål gjorde ett underskott på ca 1 544 tkr. 
Intäkterna är 409 tkr lägre än budget före justering av underskottet, varav slamavgiften står för största delen. Personalkostnader för 
hushållsavfallet har blivit högre än budgeterat då det avslutats en anställning kostnad 450 tkr, högre kostnader för inköp av kärl på 
100 tkr samt att taxan inte är höjd trots indexökning på behandlingskostnad, beräknas till ca 500 tkr. Ett underskott på ca 250 tkr 
från Östby, får Åmål kollektivet bära som gör att ÅVC-verksamheten går med ett underskott. 
Östby 
Östby miljöstation finansieras av båda kommunernas renhållningskollektiv, samt via taxor från externa kunder. Det innebär att över- 
och underskott som gäller hushållsavfall ska fördelas ut på respektive kollektiv enligt nämndbeslut. Kostnader för näringsutövare 
skall finansieras av debiterade intäkter. Östby har drivits enligt plan och redovisar ett nollresultat vid årets slut. Verksamheten för 
hushållsavfall gick med 320 tkr i underskott, som fördelades 55/45 på respektive kollektiv. Slamverksamheten gick 45 tkr plus som 
återbetalades till VA. Själva ÅVC gjorde ett underskott med 230 tkr som debiterades med 55% för Säffle och 45% för Åmål, som 
förklaras med ökade behandlingskostnader för avfall p.g.a. mer tonnage än budgeterat, konsultkostnad för tillståndsansökan samt 
att entreprenadfaktura avseende 2018 bokfördes under innevarande år. 
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VA-verk, Säffle 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 29 612 28 554 1 058 
 

 

Kostnader -27 985 -26 587 -1 398 
 

 

Räntekostnader -1 627 -1 967 340 
 

 

Resultat 0 -0 0 
 

 

 
VA-verksamheten i Säffle redovisar ett resultat på -647 tkr.  
Detta underskott har justerat genom att föras till balansräkningen för att minska skuld till abonnenterna och ökar därmed intäkterna. 
Skulden uppgår, efter 2019 års resultat, till 407 tkr. Enheten redovisar högre intäkter än budgeterat p.g.a. ökade intäkter från 
industriabonnent. På kostnadssidan redovisas även där högre kostnader än budgeterat vilket beror på högre elkostnader då elen för 
december 2018 varit med och belastat 2019 samt att ett nytt, dyrare, elavtal tecknats from 1 juli 2019. Avloppsreningsverkets 
administrationsbyggnad har genomgått renovering då man upptäckt sprickbildning i byggnationen p.g.a. rörelse i mark samt 
reparation av ventilationssystem vilket medfört ökade kostnader. Silosäkerhetssystemet på vattenverket som var aviserat att 
slutföras 2020 lyckades delvis genomföras redan i år vilket ger en avvikelse från prognos. Slamhanteringen i Säffle har varit 400 tkr 
dyrare än föregående år p.g.a. dubbel hantering men kostnader för vattenläckor har varit 500 tkr lägre än fjolåret. 

 
 
VA-verk, Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 23 594 22 620 974 
 

 

Kostnader -23 593 -22 620 -973 
 

 

Räntekostnader -1  -1 
 

 

Resultat 0 0 -0 
 

 

 
VA-verksamheten i Åmål redovisar ett resultat på - 952 tkr.  
Detta underskott har justerats genom att föras till balansräkningen för att minska skuld till abonnenterna och ökar därmed intäkterna. 
Skulden uppgår, efter 2019 års resultat, till 1 734 tkr. Enheten redovisar lite högre intäkter än budgeterat vilket beror på bidrag från 
Länsstyrelsen för VA-plan och högre intäkter för slam. 
Brukningsavgifterna har däremot sjunkit något mot föregående år då det förbrukats mindre vatten, framförallt på industrisidan. På 
kostnadssidan redovisas högre utfall än budget. I samband med skyfallet under sommaren har det inkommit regresskrav till 
kommunen från försäkringsbolag. VA har gjort en uppskattning att 50% av de krav som inkommit bokas som en avsättning i 
samband med bokslutet då man direkt kan härleda resterande 50 procent till tidigare utredningar gjorda vid samma fastigheter/gator 
där kommunen inte ålagts ersättningsskyldig. Avsättningen redovisas som en kostnad på resultatet 2019 och uppgår till 313 tkr. 
Vidare kommer en utredning att visa i vilken omfattning kommunens åtaganden blir. Åmåls vattenverk och reningsverk visar större 
avvikelser än prognostiserat. Sent inkomna fakturor för konsultkostnader, byte av filtersand och filtermedia samt asfaltering vid 
Tösse vattentorn är orsaker till avvikelsen på vattenverket. På reningsverket har man haft problem med pannan vilket resulterat i 
ökade kostnader för uppvärmning i form av olja. Större inköp av material, sent inkomna fakturor för konsultkostnader och renovering 
och byte av skruv i centrifug. Kostnader för vattenläckor har varit 900 tkr lägre under 2019 än fjolåret. 
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Renhållning Säffle 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 18 840 17 407 1 433 
 

 

Kostnader -18 840 -17 407 -1 433 
 

 

Resultat 0 0 -0 
 

 

 
Renhållningskollektivet i Säffle korrigeras till ett underskott på -1 000 tkr. 
Då Östbys resultat fördelas till kollektiven vid årets slut, så justerades underskottet för Säffles renhållning med -300 tkr. En positiv 
avvikelse på intäkter (rensat från resultatjusteringen) förklaras med att utfallet för slamhantering överstiger budget då den har gått på 
högtryck hela året och det blev 550 tkr över budget. 
Avvikelser på kostnadssidan hör samman med entreprenader, dels på hushållssidan som vi har haft ökade kostnader p.g.a. större 
volym inkört avfall och även på slamtömningar där verksamheten har jobbat hårt för att komma ikapp körschemat. Hushållsavfallet 
blev minus 961 tkr och slamverksamheten minus 45 tkr. 

 
 

Renhållning Åmål 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 13 854 12 708 1 146 
 

 

Kostnader -13 822 -12 684 -1 138 
 

 

Räntekostnader -32 -24 -8 
 

 

Resultat 0 0 -0 
 

 

 
Renhållningsverksamheten i Åmål korrigeras till ett underskott på 1 500 tkr. 
Då Östbys resultat fördelas till kollektiven vid årets slut, så justerades underskottet för Åmåls renhållning med -250 tkr. Då vi haft en 
skuld till kollektivet (överskott tidigare år) så därför har inte hushållstaxan höjts i takt med indexökningen för behandlingskostnaden. 
Betyder att vi är ca 400 tkr efter budget på intäktssidan, dessutom ligger utförda slamtömningar ligger efter budget. 
Underskottet beror också på fördyrade personalkostnader på grund av avslutad anställning samt att det funnits stort behov av inköp 
ersättningskärl. Vi har också högre kostnader för avskrivningar (ny sopbil from aug'19), fördelning GS-personal samt osäkra 
kundfordringar som ökar. Hushållsavfallet gick minus 1 256 tkr och slammet minus 288 tkr. 

 
 

Östby 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2019 
Budget 

helår 2019 
Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 11 459 10 692 767 
 

 

Kostnader -11 450 -10 660 -790 
 

 

Räntekostnader -9 -32 23 
 

 

Resultat 0 0 -0 
 

 

 
Det har bestämts att respektive renhållningskollektiv skall debiteras för återvinningscentralens utfall så att ett nollresultat uppnås  
vid årets slut. 
Intäktssidan avviker positivt då vi debiterat VA för slamlagring som vi inte budgeterat för, då vi inte visste omfattningen inför året.  
På kostnadssidan har vi en fördyring i motsvarande mån på entreprenader då vi budgeterat för visst tonnage och vi behandlat  
400 ton mer. Dessutom har vi en omfattande kostnad i år som avsåg entreprenad 2018.  
Underskott på hushållsavfall -300 tkr och ÅVC -200 tkr. 
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