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Sammanfattning
Vi har av Säffle kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 15,3 mkr, vilket är 59,1 mkr lägre än samma period förra året. Det beror främst 
på att kommunens värdepapper minskat i värde med 26 mkr från årsskiftet. Föregående år ökade värdepappren i värde 
med 18 mkr vilket gör att påverkan mot föregående år blir 44 mkr. 

- Kommunens prognos för helåret uppgår till -26,4 mkr, vilket är 41 mkr lägre än budget, vilket i huvudsak förklaras av 
större budgetavvikelse inom socialnämnden. 

- Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna 
inte kommer linjärt över året.

- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till -5,2 mkr för 2022, detta underskott måste återställas senast 2025. 
Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal bokföring och redovisning.

Vi konstaterar att det fortfarande kvarstår väsentliga differenser i avstämningar av bokförda värden för anläggningstillgångar 
och anläggningsregistret. Revisionen har vid flera bokslut belyst denna brist och kommunen har meddelat att arbete pågår 
för att komma tillrätta med dessa avstämningsdifferenser. Differenserna kvarstår dock även i detta delårsbokslut och vi 
anser att detta är en stor brist. Kommunen bör fokusera på att komma tillrätta med dessa differenser så snart som möjligt. 
En utredning bör vara klar till årsbokslutet 2022. Under 2023 planerar kommunen ett byte av redovisningssystem varför det 
är viktigt att denna fråga utretts innan dess för att kunna överföra korrekt information till det nya systemet. 
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Sammanfattning forts.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för 
kommunkoncernen som helhet.

Kommunen har fastställ 4 finansiella mål och 7 verksamhetsmål med bäring på God ekonomisk hushållning.
Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att kommunen kommer att nå ett av tre av de av fullmäktige beslutade finansiella målen 
för 2022.Vi bedömer likt kommunen att de inte når upp till god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet på kort sikt. 

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det, trots kommunstyrelsens bedömning om en delvis god måluppfyllelse för 2022, är 
svårt att göra ett uttalande om huruvida kommunen kommer uppnå verksamhetsmålen. Detta på grund av att det saknas 
tillräckliga mätningar för att göra denna bedömning. Därmed väljer revisorerna att inte göra någon bedömning av 
kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslutet.

Karlstad 2022-10-18

Simon Käll Nils Nordqvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor



Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som 
ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 
och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig 
redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat sedan föregående 
räkenskapsårets utgång. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk 
hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 
 Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten 
 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebesluthållning

Metod

Granskningen har genomförts genom:
Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410.Granskning har således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 
eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som träder i kraft 2023.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning
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Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Inledning forts.



Resultat av 
granskningen
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Enligt RKR 17 ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten
av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning omfattar och har utvärderas för kommunkoncernen som
helhet.
Kommunen har fastställt 4 finansiella mål och 7 verksamhetsmål med bäring på God ekonomisk hushållning. 
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Finansiella mål 
Kommunens finansiella mål är långsiktiga. I kommunens ekonomiska plan återfinns fyra övergripande finansiella mål och kommunen 
redovisar i delårsrapporten prognosen för utfallet av dessa mål för 2021. De finansiella målen är: 

• Balanskravsresultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Kommunens prognostiserade helårsresultat i delårsrapporten uppgår till -26,4 mkr, vilket utgör -2,4 % av skatteintäkter och statsbidrag, 
vilket betyder att resultatmålet inte kommer uppnås under 2022, vilket framgår av delårsrapporten. Balanskravsresultatet uppgår till -5,2 
mnkr vilket motsvarar 0,5 % av skatteintäkter och generella bidrag. Således kommer kommunen inte upp resultatmålet om prognosen i 
delårsrapporten stämmer.

• Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap. 

Kommunen bedömer att 30 dagars betalningsberedskap motsvarar 45 mkr i kassan. Kassan per 2022-08-31 uppgår till -8,8 mkr, 
(inklusive koncernkonton 87,7 mkr). Trots nuvarande läge har kommunen goda förhoppningar att målet kommer uppnås vid årsskiftet.

• Kommunens soliditet ska vara minst 50 procent. När hela pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten nå 30 procent 
under budgetperioden. Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten. 

Soliditeten vid årets utgång förväntas minska som en följd av det prognostiserade resultatet. 

Kommunen redovisar i delårsrapporten utfallet av måluppfyllelsen för de finansiella målen, där två av de tre finansiella målen beräknas 
uppnås för 2022. Kommunen gör i delårsrapporten bedömningen att kommunen utifrån det sammantagna resultatet av målen inte riktigt 
når god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet för 2022, däremot bedömer kommunen att samtliga finansiella mål
kommer vara uppfyllda på lite längre sikt. 

Vi konstaterar att kommunen inte gör någon tydlig bedömning av prognosen för soliditetsmålet. En sådan bedömning hade behövts för 
att en läsare skulle kunna skapa sig en uppfattning om målet kommer uppfyllas eller inte per den sista december.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen kommer att nå ett av tre av de av fullmäktige beslutade finansiella målen för 
2022.Vi bedömer likt kommunen att de inte når upp till god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet på kort sikt. 
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Verksamhetsmål  
Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktigemål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. 
Fullmäktigemålen ska motsvara verksamhetskraven för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning mäts dels 
ur ett finansiellt perspektiv, dels ur ett verksamhetsperspektiv. 

Fullmäktigemålen ska vara fyraåriga, strategiska och ska ha dels ett externt perspektiv, dels ett internt perspektiv. De ska 
vara minst fem och högst åtta till antalet.

Målen utifrån det externa perspektivet ska ta 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:

1. Säffle kommun är en plats för alla

2. Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

3. Säffle kommun kan alla försörja sig

4. Säffle kommun möjliggör det goda livet

Målen utifrån det interna perspektivet riktar sig till kommunen som organisation – vad ska kommunen kännetecknas av?

Interna fullmäktigemål:

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 utarbetas utifrån fullmäktigemålen och det är fullmäktige som beslutar vilka fullmäktigemål som är obligatorisk 
för respektive nämnd.
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Verksamhetsmål  
Fullmäktiges mål utvärderas varje år med stöd av nämndmålen som, enligt vissa regler som framgår av delårsrapporten, 
anknyter till respektive fullmäktigemål.

Kommunens samlade bedömning är att måluppfyllelsen för 2022 är god, då samtliga sju mål bedöms delvis uppfyllas. Av 
delårsrapporten framgår för varje fullmäktigemål målsättningar, aktiviteter/effekter samt framtida åtgärder.  

Bedömning
Vi har tagit del av kommunens arbete med verksamhetsmål och bedömer att kommunen har ett ambitiöst och i allt 
väsentligt bra arbete med verksamhetsmål, ett arbete som kommunen jobbar aktivt med att utveckla genom att fortlöpande 
bl a se över mål- och måttformuleringar samt hur målen och utfall av dessa ska mätas. Vi ser positivt på att kommunen 
utöver måluppfyllelsen också presenterar trender för målens utveckling över tid.

Fullmäktigemålen utvärderas utifrån ett stort antal indikatorer. I delårsbokslutet finns mätvärden endast för ett fåtal av dessa
indikatorer. Vi anser att det är svårt att göra en bedömning av fullmäktigemålen i delårsbokslutet, då så få underliggande 
indikatorer är mätta. 

Vår sammanfattande bedömning är att det, trots kommunstyrelsens bedömning om en delvis god måluppfyllelse för 2022, 
är svårt att göra ett uttalande om huruvida kommunen kommer uppnå verksamhetsmålen. Detta på grund av att det saknas 
tillräckliga mätningar för att göra denna bedömning. Därmed väljer revisorerna att inte göra någon bedömning av 
kommunens måluppföljning i samband med delårsbokslutet.
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Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, 
RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur 
reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Resultatutjämningsreserven i kommunen uppgår till 88,7 mkr. 

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens
resultat enligt prognosen för 2022 uppgår till -26,4 mkr. Vid avstämning av balanskravet avgår årets realisationsvinster med 5,9 mkr från 
resultatet, en justering om 1 mkr görs även för realiserade förluster på värdepapper samt en justering om 26,1 mkr för orealiserade 
förluster på värdepapper, i enlighet med gällande principer. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till -5,2 mkr, vilket 
innebär att kommunen prognostiserar ett negativt balanskravsresultat för 2022. Dessa 5,2 mkr måste återställas senast 2025. 

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Belopp i mkr
Prognos 

2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Resultat enligt resultaträkningen -26,4 48,2 49,2 -1,9
-Samtliga realisationsvinster -5,9 -11,7 -4,5 -6,3
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -0,8 -0,1
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 1 1,9 1,5
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 26,1 -17,9 -1,2 -23,8
+/- Återföring orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0
=Årets resultat efter balanskravsutredning -5,2 18,6 44,6 -30,6
-Reservering av medel till resultatutjämningsfond
+Användning av medel ur resultatutjämningsfond
=Årets balanskravsresultat -5,2 18,6 44,6 -30,6
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Balanskravsresultat 
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige 
ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid går förlorad bör åtgärder sättas in så fort som 
möjligt. Enligt prop. 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder som krävs 
för att uppnå balanskravet. Kommunen anger i delårsrapporten att den budget som kommunfullmäktige besluta 
om i juni 2022 visar på ett sammanlagt balanskravsresultat om 37,3 mkr. Dessa budgeterade framtida 
balanskravsresultat är således tillräckliga för att återställa årets prognostiserade negativa balanskravsresultat. 
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Analys av resultaträkningen
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse över resultaträkningen för kommunen.

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna 
kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 15,3 mkr, vilket är 59,1 mkr lägre än samma period förra året. Det beror främst 
på att kommunens värdepapper minskat i värde med 26 mkr från årsskiftet. Föregående år ökade värdepappren i värde 
med 18 mkr vilket gör att påverkan mot föregående år blir 44 mkr. En förbättrad prognos för skatteintäkter samt en positiv 
slutavräkning för skatten 2021 har påverkat resultatet positivt. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 6% vilket till 
stor del beror på socialnämnden. 

Resultatet i delårsrapporten (15,3 mkr) är liksom tidigare år betydligt bättre än resultatprognosen (-26,4 mkr) för helåret. En 
anledning är att förändringen av semesterlöneskulden påverkar delårsresultatet positivt.

Semesterlöneskulden är korrekt bokförd och kommunen lämnar upplysning om denna periodiska avvikelse. Kostnader för 
skolan har sin tyngdpunkt under hösten och påverkar årsprognosen negativt jämfört med utfall i delårsbokslutet.

Vi konstaterar att socialnämnden visar en prognostiserad avvikelse om -36 mkr jämfört med budget, vilket enligt kommunen 
till största delen förklaras av större volymökningar inom hemtjänst och hemsjukvård, men även sjuklöner, övertid och 
omsättning av personal och vakanser, där inhyrd personal krävs för att klara bemanningen. 

Vi har inte noterat några väsentliga fel i denna översiktliga granskning av resultaträkningen.

Belopp i mkr 2022-08-31 2021-08-31
Procentuell 

skillnad
Budget 
helår

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos vs 

budget
Verksamhetens nettokostnader -696,7 -657,2 6,0% -1 055,9 -1 094,6 -3,5%
Skatteintäkter och statsbidrag 731,9 707,7 3,4% 1 064,9 1 085,9 -1,9%
Finansnetto -20 23,9 -183,7% 5,6 -17,8 -131,5%
Årets resultat 15,3 74,4 -79,6% 14,6 -26,4 -155,3%

Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och 
bidrag % 97,9% 89,5% 98,6% 102,4%
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Balansräkning  
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse över balansräkningen för kommunen

Belopp i mkr 2022-08-31 2021-12-31

Balansomslutning 1 639,7 1 732,6

Redovisat eget kapital 860,7 845,4

Ansvarsförbindelse 359,8 364,1

Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse 500,9 481,3

Redovisad soliditet 52,5% 48,8%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse 30,5% 27,8%

Anläggningstillgångar 1 384,0 1 419,2

Omsättningstillgångar 255,6 314,4

Avsättningar 44,2 42,3

Långfristiga skulder 455,6 514,6

Kortfrisitiga skulder 279,1 331,3

Balanslikviditet 92% 95%

Kortfristiga skulder har minskat med 58,8 mkr 
jämfört 2021-12-31, vilket framförallt förklaras av 
en minskning av semesterlöneskuld inklusive 
skuld sociala avgifter på -19,1 mkr. Att 
semesterlöneskulden är lägre i delårsbokslutet än 
vid årsbokslutet är normalt, semesterlöneskulden 
sjunker efter sommarsemestern och byggs sedan 
upp igen under hösten för att då landa i paritet 
med tidigare årsbokslut i december. Resterande 
minskning av kortfristiga skulder avser fordran 
slutavräkning skatter (skuld föregående år) samt 
lägre leverantörsskulder.

Vi konstaterar att det fortfarande kvarstår 
väsentliga differenser i avstämningar av bokförda 
värden för anläggningstillgångar och 
anläggningsregistret. Revisionen har vid flera 
bokslut belyst denna brist och kommunen har 
meddelat att arbete pågår för att komma tillrätta 
med dessa avstämningsdifferenser. Differenserna 
kvarstår dock även i detta delårsbokslut och vi 
anser att detta är en stor brist. Kommunen bör 
fokusera på att komma tillrätta med dessa 
differenser så snart som möjligt. En utredning bör 
vara klar till årsbokslutet 2022.
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Balansräkning  

Ankomstregistrerade leverantörsfakturor

Vid delårsbokslutet har kommunen 9,8 mkr bokade mot tillgångskontot ankomstregistrerade leverantörsfakturor. 
Detta avser leverantörsfakturor som ej ännu attesterats och konterats mot det konto det avser. Vi har tagit 
stickprov på de fem största fakturorna på kontot som inkommit i augusti samt bett kommunen kolla igenom 
kvarvarande poster från tidigare perioder. De fakturor vi kontrollerat uppgår till ca 4 mkr, ca 1,3 mkr av dessa 
skulle belastat delårsresultatet om de konterats ut i verksamheten. Kommunen har angett i intervju att de jobbar 
med att få så mycket som möjligt attesterat och konterat inför boksluten vilket vi ser positivt på. Vi 
rekommenderar dock kommunen att försöka få bort de allra största fakturorna inför bokslutet för att visa på 
kontroll av periodiseringar. 

Bokslutsbilagor 

Kommunen har en excelfil med avstämningar per balanskonton. I denna specificeras respektive balanskonto 
samt specificering av belopp per förvaltning. Filen är dock upprättad innan kommunen genomför en rensning i 
balansräkningen för poster som är interna mellan de olika förvaltningarna i kommunen. Detta gör att flera 
balanskonton inte stämmer överens med det slutliga saldot i huvudboken. Vi rekommenderar kommunen att 
specificera beloppen efter den interna rensning då det skulle effektivisera revisionen men även tydligare visa på 
dokumentationen för den externa rapporteringen. 
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Sammanställda räkenskaper
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda räkenskaperna omfatta de 
juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk 
person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balansomslutning.
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av 
delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges 
måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.
Säffle kommuns delårsrapport innehåller en sammanställd redovisning samt information om ingående bolag och 
resultat jämte budget och helårsprognos för respektive bolag.
Samtliga dotterbolag visar positivt resultat eller nollresultat i delårsbokslutet, Säfflebostäder AB +9,4 mkr, 
Forskningen i Säffle AB +2,6 mkr, Säffle Kedjan 2 AB +0,6 mkr, Säffle kommunikation AB +0,5 mkr och 
Kommunföretag i Säffle AB +/- 0 mkr.
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 
Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 
samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

Vi bedömer att kommunen ger den information i delårsrapporten som RKR R17 kräver.
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Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet.  
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att delårsrapporten i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen kommer att nå ett av tre av de 
av fullmäktige beslutade finansiella målen för 2022.Vi bedömer likt kommunen att 
de inte når upp till god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet på 
kort sikt. 

I granskningen konstaterar vi att socialnämnden visar en prognostiserad avvikelse om -
36 mkr jämfört med budget, något som revisionen ser allvarligt på.   

 

Säffle kommun 2022-10-18 

 

 

Margareta Forsberg 

Revisionens ordförande 

 

  

 

Bilagor: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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§ 159 Dnr KS/2022:302, KS/2022:19, KS/2022:370 

Delårsrapport för kommunkoncernen 2022 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun redovisar ett resultat på 15,3 Mnkr efter augusti månad.  I 
prognosen för helåret är resultatet beräknat till -26,4 Mnkr, vilket är 41 Mnkr sämre 
än budget. Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 28,5 Mnkr per 31 
augusti. Prognosen för kommunkoncernen visar på ett resultat om -25,9 Mnkr vid 
årets slut.  
I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån helårsprognosen. Det 
sammanlagda balanskravsresultatet beräknas till -5,2 Mnkr efter att hänsyn tagits 
till de prognostiserade reavinsterna vid årets slut. Enligt lagen måste ett negativt ba-
lanskravsresultat återställas genom positiva resultat inom tre år. Kommunen har 
inget negativt balanskravsresultat sedan tidigare kvar att återställa. Kommuner ska 
enligt kommunallagen- KL- ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
i de kommunalägda bolagen. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. De mål som kommunfullmäktige beslutar om – 
fullmäktigemål- är liktydigt med Säffles verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. 
De sju beslutade fullmäktigemålen gäller för perioden 2020-2023, och är indelade i 
ett externt och internt perspektiv. Kommunstyrelsen gör utifrån nämnder och bolags 
rapporter den samlade bedömningen att måluppfyllelsen för 2022 kommer vara 
delvis god vid årets slut. 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål med betydelse för god 
ekonomiskhushållning. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör 
kommunstyrelsen bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk 
hushållning ur det finansiella perspektivet. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om delårsrapport 2022 för kommunkoncernen, 2022-10-17. 
Delårsrapport 2022 för kommunkoncernen 
Bilaga nämndernas och bolagens redovisningar 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 21 september 2022  
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 september 2022 
Socialnämndens protokoll den 20 september 2022  
Kulturnämndens protokoll den 20 september 2022  
Teknik- och fritidsnämndens protokoll den 20 september 2022  
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Säfflebostäder AB:s protokoll den 22 september 2022 
Säffle Kedjan AB:s protokoll den 20 september 2022 
Säffle Kommunikation AB:s protokoll den 20 september 2022 
Forskningen i Säffle AB:s protokoll den 20 september 2022 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner 
delårsuppföljningen efter augusti månad 2022. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljningen 
efter augusti månad 2022. 
___________________________ 
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Kommunstyrelsens ordförande 

Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att göra Säffle till en attraktiv 

kommun att leva och bo i.  

Säffle kommun har enligt årets undersökning Värmlands bästa 

företagsklimat. Säffle hamnar på plats 15 och ökar med tio placeringar 

sedan förra årets undersökning. Deras ranking är därmed den bästa som 

en värmländsk kommun uppnått sedan mätningens start år 2001. 

I augusti i år låg arbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år på 13, 5 

procent. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras 

med 16, 3 procent ett år tidigare. Det är en minskning med 2,8 

procentenheter. Motsvarande siffror för hela befolkningen i Säffle är 9,5 

procent av den registerbaserade arbetskraften mellan 16 och 64 år 

inskrivna som arbetslösa i augusti 2022. Det är en minskning med 1,3 

procentenheter jämfört med samma period förra året.  

Däremot ser vi att befolkningsutvecklingen under de första åtta månaderna under 2022 visar på ett negativt 

utfall och vi hade per den 31 augusti 147 invånare färre än vid årsskiftet.  

Fullmäktigemålen bedöms vara delvis uppfylla vid årets slut. Resultatet för kommunen är 15 Mnkr efter augusti 

månad. Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat om 26 Mnkr, vilket jämfört med budgeten på 15 

Mnkr är en negativ budgetavvikelse på 41 Mnkr. Socialnämnden har en fortsatt utmaning i att komma i 

ekonomisk balans, ett arbete som påbörjats men som varit svårt att fullfölja under tidigare coronapandemi. 

Efter augusti är prognosen vid årets utgång ‐36 Mnkr. I samband med senaste skatteprognosen har 

skatteavräkning gjorts för året samt för 2021. Då befolkningstrenden de senaste åren visat en mer positiv trend 

än tidigare år innebär detta för Säffles del positiv justering av tidigare skatteberäkning motsvarande 20 Mnkr.  

Prognostiserat balanskravsresultat vid årets utgång uppgår till ‐5,2 Mnkr. Enligt lag måste ett negativt ba‐

lanskravsresultat återställas genom positiva resultat inom tre år.  

Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 28,5 Mnkr per 31 augusti. Prognosen för 

kommunkoncernen visar på ett negativt resultat om 25,9 Mnkr vid årets slut, när de beräknade kostnaderna för 

resterande del av året räknats med. 

Vi står nu inför nya ekonomiska utmaningar i form av kostnadsökningar på grund av kriget i Ukraina vilket 

kommer att påverka oss negativt de kommande åren. Detta gäller för hela kommunsverige. Vi har dock ett rätt 

så bra utgångsläge men behöver, som alltid, hela tiden hitta sätt att bli effektivare på.  

 

Dag Rogne 

Dag Rogne C, Kommunstyrelsens ordförande  
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1. Kommunens organisation och styrning 

 

Kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i valnämnden är valda för perioden 2018‐10‐15—

2022‐10‐15. Övriga nämndernas ordföranden är valda för perioden 2019‐01‐01—2022‐12‐31. 

Bolagens ordföranden får ny mandatperiod vid vårens bolagsstämmor. 

 Kommunfullmäktige 

Ordf. Lisbet Westerberg (c ) 

  

   Kommunrevisionen 

Ordf. Anette Storm (s) 

 Kommunstyrelsen 

Ordf. Dag Rogne (c ) 

  

    

 Barn- och utbildningsnämnden 

Ordf. Thomas Jarlhamre (m) 

 Kommunföretag i Säffle AB 

Ordf. Dag Rogne (c ) 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

Ordf. Kenneth Andersson (c ) 

 Säfflebostäder AB 

Ordf. Marcus Bäckström (c ) 

 Socialnämnden 

Ordf. Anita Karlsson (c) 

 Forskningen i Säffle AB 

Ordf. Birgitta Edvardsson Kyrk (c ) 

 Kulturnämnden 

Ordf. Veronika Bäckström (c ) 

 Säffle kommunikation AB 

Ordf. Erik Evestam (c ) 

 Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd 

Gudrun Svensson (c ) är Säffles ledamot 

 Säffle Kedjan 2 AB 

Ordf. Birgitta Edvarsson Kyrk (c ) 

 Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Ordf. Nina Andersson, Säffle (m) 

V ordf. Niklas Karlsson, Åmål (s) 

  

 Krisledningsnämnden 

Ordf. Dag Rogne (c ) 

  

 Valnämnden 

Ordf. Henrik Olsson (c ) 

  

    

Kommunfullmäktige 
Partier och mandat 2019‐2022

Socialdemokraterna 9

Centerpartiet 13

Sjukvårdspartiet i värmland 4

Sverigedemokraterna 7

Moderata samlingspartiet 5

Liberalerna 1
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Ekonomisk översikt och analys.  

 

Kapacitet 

Soliditet 

Soliditet per 31 augusti resp år 

Procent 2018 2019 2020 2021 2022 

Kommunen      

Soliditet 60,8 51,3 49,7 51,43 52,49 

Soliditet, inkl 

hela pensions-

åtagandet 

30,7 26,1 26,6 29,53 30,55 

Kommunen + bolagen    

Soliditet 52,8 45,4 45,4 48,08 48,69 

Soliditet, inkl 

hela pensions-

åtagandet 

29,8 

 

25,8 

 

27,3 30,5 31,31 

 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Generellt gäller att ju högre 

soliditet en kommun har, desto bättre resultat krävs för att hålla den oförändrad. Säffle kommun har fortfarande 

en relativt god soliditet, även om den sjunkit en del i samband med simhallsbygget. I augusti 2022 är soliditeten 

52,49 % vilket är bättre än augusti förra året. Kommunens totala låneskuld har minskat från 496 Mnkr till 440 

Mnkr sedan årsskiftet 2021, vilket till största delen beror på lösta lån. Kommunkoncernens soliditet är 48,69 

procent, vilket är ca 0,6 procentenheter bättre än samma period förra året.  

När även pensionsåtagandet utanför balansräkning (den så kallade ansvarsförbindelsen) räknas med minskar 

soliditeten till 30,55 procent för kommunen och 31,31 procent för kommunkoncernen. Per 31 augusti 2022 är 

kommunens pensionsåtagande 360 Mnkr, vilket kan jämföras med 371 Mnkr 31 augusti 2021.  

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital kallas skuldsättningsgrad. Kommunens 

skuldsättningsgrad ligger på 44,81 procent efter augusti vilket är 4 procentenheter mindre än vid årsskiftet. 

Jämfört med samma period förra året har tillgångarna minskat med 98 Mnkr och skulderna minskat med 45 

Mnkr.  

Kommunen och bolagen ihop har en högre skuldsättning som följd av Säfflebostäder AB:s långfristiga lån för 

sina fasta anläggningar i form av bostäder. 

 

Kommunalskatt 

Skattesats 

Procent 2018 2019 2020 2021 2022 

Kommunen 22,00 22,00 22,00 21,52 21,52 

Regionen 11,20 11,20 11,20 11,68 11,68 

Summa 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 

Kommunens skattesats har legat på 21,52 kr per intjänade 100 kr under perioden.  
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Finanspolicy 

Finanspolicy fastställer målen, organisationen och ansvarsfördelningen för finansverksamheten i 

kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska lämna en rapport till kommunfullmäktige om kommunens 

finansverksamhet i samband med tertialrapport, delårsbokslut och årsbokslut. I vissa speciella fall kan avvikelser 

från policyn förekomma. Det gäller till exempel räntebindnings- och kapitalbindningsnivåer som en följd av att 

förfallodagar kommer närmare i tiden.  
 

Kommunens kassa 2022 

Mnkr. 1 jan 30 apr 31 aug 

Konto med checkkredit 30,8 34,0 -10,0 

Övriga kassatillgångar 16,0 10,9 1,2 

Summa 46,8 44,9 -8,8 

    

Bolagens del av kon-

cernkontot 

110,1 107,9 95,8 

Totalt för koncernkontot 156,9 152,8 87,0 

 

Kommunen hade -8,8 Mnkr i kassan vid augusti månads utgång, vilket var 55,6 Mnkr mindre än vid årsskiftet. 

Bolagens del av koncernkontot minskade från 110,1 Mnkr vid årsskiftet till 95,8 Mnkr i slutet av augusti. Totalt 

fanns det 87,0 Mnkr på koncernkontot 31 augusti 2022. 

Kommunens låneportfölj hade en utgående skuld på 440 Mnkr per 2022-08-31.  

Löptiden på 5-10 år är medvetet underviktad utifrån ränteläget. Räntebindningen ligger samtidigt på 27 månader 

i genomsnitt. Den genomsnittliga räntan uppgick till 0,87 procent efter augusti.  

 

Placerade medel 

Kommunens placerade medel hade ett bokfört värde, tillika marknadsvärde, 2022-08-31 på 161,1 Mnkr (180,5 

Mnkr december 2021). Sedan 2019 ska de placerade medlen bokföras till marknadsvärde enligt LKBR 

(2018:597). I december 2021 togs 11,6 Mnkr ut för att täcka del av pensionsutbetalningarna i enlighet med det 

matchningsbeslut som reviderades av fullmäktige under hösten 2016. Jämfört med den normalportfölj som finns 

angiven i Placeringspolicyn är det en övervikt av svenska aktier och alternativa placeringar, medan utländska 

aktier och ränteplaceringar ligger något under den normalportfölj som Placeringspolicyn hänvisar till. 

Skillnaderna mot normalportföljen ligger inom de maxavvikelser som anges i policyn.  
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Risk 

Finansiella tillgångar och skulder 

Kommunens finansiella anläggningstillgångar uppgår till 325,1 Mnkr sista augusti i år och har därmed minskat 

med 32,4 Mnkr sedan årsskiftet. Samtidigt har de likvida medlen minskat från 157,7 Mnkr till 87,7 Mnkr samma 

period.   

 

 
Finansiella tillgångar per 31 augusti 

Mnkr. 2018 2019 2020 2021 2022 

Värdepapper 

m.m. 

12,3 12,3 8,9 8,9 8,9 

Långsiktiga 

placeringar 

160,1 154,0 162,6 185,1 162,9 

Långfristiga 

fordringar 

119,5 147,3 145,9 144,6 153,2 

Summa finans 

anläggnings-

tillgångar 

291,9 313,6 317,5 338,6 325,1 

Likvida medel 95,8 119,1 159 177,7 87,7 

Summa  387,7 432,7 476,5  516,3  412,8 

 

Fordringarna på de kommunala bolagen per 31 augusti har ökat från 144 Mnkr år 2021 till 153 Mnkr år 2022. 

Risken vid utlåning till den egna koncernen bedöms som liten.  

Kommunens långfristiga lån har ökat från 224,3 Mnkr år 2021 till 396,1 Mnkr 31 augusti 2022. Samtidigt har de 

kortfristiga lånen minskat från 109 Mnkr till 28,3 Mnkr. Flera lån har mindre än 12 månader kvar av löptiden 

och klassificeras då om från långfristiga till kortfristiga. Ett par lån har amorterats helt vid ordinarie 

förfallodatum utifrån kommunens goda likviditet.  
 

Finansiella skulder per 31 augusti 

Mnkr. 2018 2019 2020 2021 2022 

Kommunen      

Långfristiga 

lån 

216,3 276,8 221,7 224,3 396,1 

Kortfristig del 

av långfristiga 

lån 

6,2 1,6 1,8 150,2 0,2 

Kortfristiga lån 77,2 182,2 279,6 109,0 28,3 

Kommunen + bolagen    

Långfristiga 

lån 

519,7 775,1 752,7 811,1 769,1 

Kortfristiga lån 

inkl kortfr del 

av långfr lån 

211,8 

 

233,6 

 

314,6 216,6 19,4 
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Pensioner 

Huvuddelen av kommunens pensionsåtagande för det som intjänats från och med 1998 (avgiftsbestämd 

ålderspension) betalas årligen som individuell del enligt PFA 1998. Betalningen görs året efter intjänandeåret 

(för 2021 betalas beloppet i slutet av mars 2022) och den intjänade summan inklusive särskild löneskatt finns 

upptagen som kortfristig skuld i balansräkningen. I övrigt finns särskilda försäkringar för pensioner som avser 

lönedelar över 7,5 basbelopp. Resterande del redovisas som en avsättning i balansräkningen. Avsättningen 

uppgår till 23,8 Mnkr och har ökat med 1,2 Mnkr från årsskiftet. 

Det pensionsåtagande som uppkommit före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en skuld i 

kommunens balansräkning. I delårsbokslutet 2022 uppgår ansvarsförbindelsen till 359,8 Mnkr inklusive 

löneskatt. I årsbokslutet för 2021 var motsvarande belopp 364,1 Mnkr inklusive löneskatt. 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. Anskaffningsvärdet uppgick till 155,3 Mnkr och 

marknadsvärdet som är lika med det bokförda värdet uppgick till 162,9 Mnkr den 31 augusti 2022. Skillnaden 

mellan ansvarsförbindelsens storlek (359,8 Mnkr) och marknadsvärdet på placeringarna (162,9 Mnkr) kallas 

återlåning. För augusti 2022 uppgår det beloppet till 196,9 Mnkr, vilket är något högre jämfört med ifjol. 
 

Borgensåtaganden 

Kommunen har borgensåtaganden gentemot det egna bolaget Säfflebostäder AB, gentemot Smedsgården 

ekonomisk förening och Tennisbollen KB samt mot egna hem. I delårsbokslutet finns uppgift om 

borgensåtagande på totalt 341,1 Mnkr. Egna hem har inte meddelat någon uppdatering av sina siffror sedan 

årsredovisningen, men utgör endast en liten del, 338 tkr, av helheten. Vid samma period 2021 uppgick Säffle 

kommuns borgensåtagande till 345,4 Mnkr.  
 

2.1.1 Personalredovisning 

 

Personalstruktur 

Antal tillsvidareanställda har ökat med 23 st jämfört med 31 augusti 2021. Antalet anställda kan även räknas i 
form av årsarbetare. Årsarbetare är en helårsarbetare som arbetar full tid, i regel 40 tim/vecka. En årsarbetare kan 
således inbegripa flera anställda, t ex två deltids-anställda som arbetar halvtid. Antalet tillsvidareanställda 
årsarbetare har ökat  med 24 st sedan 31 augusti 2021. En minskning har dock skett i kategorin visstidsanställda 
och visstidsanställda årsarbetare, där det i dagsläget finns 136 respektive 126  personer anställda. Det motsvarar 
en minskning med 11 respektive 8 jämfört med 31 augusti 2021. Det är positivt med  en ökning av 
tillsvidareanställda och en minskning av visstidsanställda då kommunen som arbetsgivare måste ha flera 
fastanställda för att säkra en god service samt kontinuitet ut mot våra elever/brukare och annan tredje part.  
Mellan 2020 och 2021 såg vi en minskning av tillsvidareanställd personal, vilket kunde bero på ett naturligt 
personalbortfall pga den pågående pandemin. Denna trend verkar nu bruten vilket har en mycket positiv 
påverkan på våra verksamheter. Flest avslutade anställningar har skett inom Barn – och utbildningsförvaltningen 
och Socialförvaltningen.  Barn – och utbildningsförvaltningen har flest antal med 55 st. Av dessa är 19 st 
pension, 35 st slutat på egen begäran och 0 st uppsagda av kommunen. Socialförvaltningen har å sin sida 41 st 
avslutade anställningar fördelat på 9 st pension, 31 st slutat på egen begäran samt 0 st uppsagda av kommunen. 
Tabellen innehåller även en kolumn för Överenskommelse enligt KOM-KR som är en överenskommelse om 
avslut av tjänst pga av nedsatt arbetsförmåga.  Antal medarbetare som slutat på egen begäran har ökat från 
fjolårets 48 st till årets 81 st. Denna ökning är något arbetsgivaren skall analysera för att se vad om döljer sig 
bakom dessa siffror. 
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Personalnyckeltal    

Antal anställda och års-

arbetare per 31 aug 

2020 2021 2022   

Antal tillsvidareanställda  1253 1213 1236   

Tillsvidareanställda års-

arbetare 

1211 1171 1195   

Antal visstidsanställda 

(månadslön) genomsnitt 

/månad 

116 147 136   

Antal visstids-anställda 

årsarbetare (månadslön) 

genomsnitt/månad 

104 134 126   

      

 

Antal avslutade anställningar jan-aug totalt   

Förvaltning Pension 

Slutat på 

egen begäran 

Uppsägning av 

kommunen 

Överenskommelse enligt  

KOM-KR 

 

 

Total 

Kommunledn kont 4 8 0  12 

Miljö- och byggförv 0 2 0  2 

Kulturförv 0 1 0  1 

Teknik- och fritidsförv 2 5 0 1 8 

Barn- och utbildn förv 19 35 0 1 55 

Socialförvaltn 9 31 0 1 41 

Totalt 34 81 4  119 

 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron i kommunen ligger fortfarande högt. Första halvåret visar att frånvaron ligger på 8,84%, vilket är 
högre än åren innan pandemin. Det är fortfarande oklart när vi kommer att kunna förvänta oss att pandemins 
påverkan på sjukfrånvaron försvinner eller om vi kommer att få förhålla oss till detta som den ”nya” nivån. 
Restriktionen låg kvar i början av året gällande att vara hemma vid minsta symtom, oavsett om du var 
vaccinerade eller inte. Det tillfälligt borttagna karensavdraget och möjlighet att vara hemma sjuk tre veckor 
innan det krävs sjukintyg, var andra åtgärder som påverkade sjukfrånvaron i början av året. Efter att 
restriktionerna släpptes, såg vi en ökning av sjukfrånvaro kopplad till icke-covid relaterade sjukdomar så som 
förkylning, influensa och magsjuka. Även flertalet med post-covid inrapporterades. Med detta i åtanke ska 
kommunen vara mycket nöjd med det arbete som chefer och medarbetare gör för att möjliggöra snabb återgång i 
arbete efter sjukdom. Vår största utmaning i nuläget är korttidsfrånvaro, ffa inom socialförvaltningen. Förutom 
att de påverkar individen så ger denna typ av frånvaro stor påverkan på arbetsgruppen och dess belastning då 
denna frånvaro alltid sker med kort varsel. Denna frånvaro är i många fall knuten till psykisk ohälsa och upplevd 
stress. Den framgångsfaktor som finns identifierad är snabb och frekvent kontakt med de medarbetare där 
frånvaron är återkommande. Detta i syfte att snabbt identifiera ev. arbetsrelaterade besvär och utifrån det kunna 
vidta åtgärder. Där behöver vi som arbetsgivare bli ännu bättre på förebyggande arbetsmiljöarbetet då det är vårt 
bästa sätt att förebygga sjukdom och möjliggöra en snabb och hållbar återgång i arbete efter frånvaro. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att en stor den av denna ohälsa är orsakad av det privata livet och där har vi som 
arbetsgivare liten påverkan. I vår kommun, liksom i de flesta andra kommuner är andelen kvinnor med 
sjukfrånvaro högre än andelen män. Den förklaring som flertalet undersökningar gett är att kvinnor i betydligt  
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högre omfattning än män utför ett dubbelarbete, d.v.s. det tar ett större praktiskt och känslomässigt ansvar för 
familjen vilket påverkar deras möjlighet till återhämtning och i förlängningen skapar ohälsa.  

När vi tittar på fördelningen av sjukfrånvaro mellan åldersgruppen så har gruppen medarbetare 29 år och yngre 
inte längre den högsta frånvaron, utan nu ser vi en ökning på gruppen medarbetare 30-49 år. Vad denna 
förändring beror är svårt att se i dagsläget och något vi behöver analysera på helår, men en orsak kan vara att 
flertalet kvinnor i den åldern arbetar inom yrken där man utsätts för smitta av olika symptom, där det fortfarande  
finns krav på att vara hemma vid symptom och där det inte finns möjlighet till att arbeta hemifrån. 

  

Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid uppgår till 8,84% 
 

Den totala sjukfrånvaron i procent per förvaltning 31 juli 

Förvaltning 2020 2021 2022 

Kommunledningskontoret 3,84 1,80 5,63 

Kulturförvaltningen 5,15 2,49 6,01 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

skattef 7,18 6,49 7,67 

Teknik- och fritidsförvaltningen 

affärsfin 2,45 2,45 3,74 

Barn- och utbildningsförvaltningen 7,07 6,78 8,21 

Socialförvaltningen 10,35 8,66 11,40 

Miljö- och byggförvaltningen 7,71 3,20 2,61 

Totalt 7,92 6,58 8,84 

 

Sjukfrånvaro för kvinnor i procent per förvaltning respektive 

år ack. 31 juli 

Förvaltning 2020 2021 2022 

Kommunledningskontoret 5,95 1,98 6,51 

Kulturförvaltningen 3,34 1,19 3,40 

Teknik- och fritidsförvaltningen, 

skattefin 10,19 8,84 9,20 

Teknik- och fritidsförvaltningen, 

affärsfin 6,02 5,07 10,25 

Barn- och utbildningsförvaltningen 7,60 7,25 8,94 

Socialförvaltningen 10,25 8,89 11,72 

Miljö- och byggförvaltningen 9,86 1,00 2,93 

Totalt 8,84 7,72 9,89 
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2.4 Säffle kommun och bolagskoncernen 

 

 

 

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen visar helhetsperspektivet på den kommunala verksamheten. Räkenskapernas 

alla delar innehåller såväl kommun - (förvaltnings-) som helhetsperspektivet (förvaltningar och bolag samman-

lagda). Uppgifterna återfinns i ordinarie resultat- och balansräkningar.  

Säffle kommun bedriver som flertalet kommuner fortfarande merparten av verksamheten i förvaltningsform. 

Säffles kommuns koncern är inte en äkta koncern i aktiebolagslagens mening. Skatte- och värderingsregler gäller 

inte för kommunkoncerner. 
 

Företagen 

De företag som ingår i den sammanställda redovisningen är, förutom kommunen, det helägda moderbolaget 

Kommunföretag i Säffle AB med dotterbolagen Säfflebostäder AB, Säffle kommunikation AB, Forskningen i 

Säffle AB, samt Säffle Kedjan 2 AB.  
 

Kommunkoncernens resultat 

Det går inte att summera respektive bolags resultat med kommunens och få fram koncernresultatet. Samtliga 

interna mellanhavanden mellan bolagen och kommunen elimineras så att endast de för den gemensamma 

koncernen externa intäkterna och kostnaderna tas med.  

Resultatet för perioden januari till augusti 2022 för kommunen och bolagskoncernen uppgår till 28,5 Mnkr 

jämfört med 91,7 Mnkr samma period förra året. 
 

Finansiell ställning 

Soliditeten för kommunkoncernen var 48,69 procent den 31 augusti 2022, vilket är en ökning med 2,95 

procentenheter jämfört med senaste årsskifte. De långfristiga skulderna har minskat med 19 Mnkr till 792 Mnkr. 

Rörelsekapitalet, d.v.s. omsättningstillgångarna minskat med de kortfristiga skulderna, är positivt och uppgår till 

43,3 Mnkr. Vid föregående delår uppgick rörelsekapitalet till 60,7 Mnkr. Under året har en del av de lån 

kommunen hade vid årets ingång kunnat amorteras av.  

Kommunföretag i 
Säffle AB

Säfflebostäder AB
Forskningen i Säffle 

AB
Säffle 

kommunikaton AB
Säffle Kedjan 2 AB
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Här följer en översiktlig beskrivning av koncernen och dess ingående bolag. En fullständig information finns i 

respektive bolags delårsrapport. 

 

 

 

Förutom Säfflebostäder förväntas samtliga bolag klara budget vid årets utgång. Säffle kommunikation AB och 

Forskningen i Säffle AB beräknar båda en positiv budgetavvikelse, vilket förklaras med både högre intäkter och 

lägre kostnader. För Säffle kommunikation AB beror den positiva resultatavvikelsen jämfört med budget främst 

på att KO-intäkterna ökat något i och med fler anslutningar till nätet. För Forskningen i Säffle AB beror stor del 

av positiva prognosen på ej utförda planerade underhållsåtgärder. Säfflebostäders prognostiserade underskott 

beror på det av kommunfullmäktige fattade beslutet om rivning på Vegagatan 2. Beräknad rivning och 

nedskrivning kommer att belasta resultatet med ca 8 700 tkr. Positivt är dock att den avyttring av två fastigheter 

som gjordes innan sommaren generade en intäkt på 3 600 tkr. 

Vid periodens slut hade Säfflebostäder AB 85 vakanta lägenheter, motsvarande siffra var förra året 96. Av dessa 

lägenheter är 79 uthyrningsbara direkt. Bolaget har under 2022 arbetat mer aktivt än tidigare med 

marknadsföring både lokalt och regionalt genom flera olika kanaler som radio, sociala medier och tidningar.  

Totalt har Säfflebostäder lagt 16 142 tkr utförts på planerat underhåll, på både ägda och förvaltade fastigheter, 

under årets 8 första månader. Bolaget ser en viss oro framöver med långa leveranstider samt brist på hantverkare. 

 

För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en tillräckligt hög avkastning 

uppnås även från bolagens investeringar. I bolagspolicyn slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för 

bolagens avkastning. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive 

bolags ändamål och utvecklings/investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i form av räntabilitet på eget 

kapital eller i fast belopp. Avkastningskravet ska inte likställas med utdelning eller koncernbidrag. Samtliga 

bolag prognostiserar att vid årets utgång uppnå det avkastningskrav som ställts.      

Bolag (tkr) Delår resultat 2022 Budget 2022
Prognos resultat 
helår 2022

Säffle kommunikation AB 552 29 800
Forskningen i Säffle AB 2 553 1 000 1 000
Säffle Kedjan 2 AB 637 0 0
Säfflebostäder AB 9 401 3 200 -1 300
Kommunföretag i Säffle AB 31
Säffle kommun 15 311 14 600 -26 438

Summa (efter 
avrundning) 

28 485 18 829 -25 938
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2.5 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter 

dess slut, men innan delårsrapporten upprättas. 

 
Både världsekonomin såväl som ekonomin i Sverige har under året drabbats av högre inflationstakt än på många 

år. Tillgången på el har under året försvagats vilket fört med sig ökade kostnader vid förbrukning, något som 

delvis kan förklaras av det krig som pågår mellan Ukraina och Ryssland sedan februari 2022.  

För väsentliga händelser som påverkat resultatet i de olika nämnderna hänvisas till driftsredovisningen.  
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2.6 Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och 

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 

 

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 nämnder/bolag 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 beredning av de preliminära budgetramarna tas ett definitivt beslut om kommunens totala budget av 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige i juni. 

I nämndernas/bolagens uppdrag ingår att anpassa de egna målen utifrån fullmäktigemålen och de ekonomiska 

ramar som beslutats i juni för nästkommande år. 

Utvärdering och uppföljning 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning 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/styrelse 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/koncernens resultat och 

budgetprocess.  

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 nämnd/bolagsmål med 

tillhörande mått. 
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Säffle kommuns vision 

Vision 2026 

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

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 2022: 

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 perspektiv som riktar sig till kommunen som organisation - vad ska 

organisationen kännetecknas av? 
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Interna fullmäktigemål för 2022: 

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 

Nämnd/bolagsmålen utarbetas utifrån kommunfullmäktiges beslutade fullmäktigemål. Målen ska vara ett- 

eller fleråriga med delmål per år. Dessa mål beslutas av respektive nämnd/styrelse senast i december varje år. 

Målen ska ta fasta på de intentioner och förväntningar på verksamheten som beskrivs i fullmäktigemålen- hur 

kan nämnden/bolagen bidra till att fullmäktigemålen uppfylls? Det är utifrån fullmäktigemålen som 

nämnd/bolagsmålen utarbetas. Varje mål ska ha ett 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.  

Uppföljning av fullmäktigemål och nämnd och bolagsmål 

Säffle har, som många andra kommuner, utmaningar när det gäller bland annat rådande pandemi, 

befolkningsförändringar, arbetstillfällen, utbildningsresultat och möjlighet att erbjuda kommunal service. 

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. Nämnd/bolagsmålen 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. 
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Bilden ovan visar att prognosen för måluppfyllelse vid året slut i huvudsak bedöms som delvis uppfyllt. 

Till bedömningen har även en trenduppskattning gjorts i syfte att se om det är en förbättring över tid eller inte. 

Sammantaget är prognosen för 2022 att måluppfyllelsen är god vid årets slut utifrån de nämnd- och bolagsmål 

som är beslutade att gälla för 2022. 

 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. 

 Det finns utvecklingsbehov vad gäller mål- och måttformulering och hur och med vilka metoder 

måluppfyllelsen ska mätas. 

 Med utmanande fleråriga fullmäktigemål beslutade av kommunfullmäktige och med nämnd/bolagsmål 

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. 

Nedan redovisad måluppfyllelse är en koncernsammanfattning. Mer detaljerad information återfinns i nämnd 

och styrelsebilagorna. 

Vision 2026 

Säffle leder hållbar utveckling. Vi kan, Vi vill, Vi vågar 
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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. 

Fullmäktigemål Status 

Säffle kommun är en plats för alla 
 

 

Prognos måluppfyllelse vid årets slut 
64 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms vara helt uppfyllda vid årets 

slut och bedömd trend är mycket positiv. (82 %) 

Beslutade nämnd‐ och bolagsmål för 2022 
1. Kommunstyrelsen: KS ska utveckla den lokala demokratin 
2. Kommunstyrelsen: Varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas 
3. Barn och utbildningsnämnden: Barn upplever sig trygga i förskolan 
4. Barn och utbildningsnämnden: Elever upplever sig trygga i skolan 
5. Miljö och byggnadsnämnden: God bebyggelseutveckling 
6. Socialnämnden: Att antal bekräftade avvikelser som handlar om socialförvaltningens tillgänglighet ska minska med 

15 % per år. 
7. Kulturnämnden: KUN utmanar rådande normer genom ett öppet förhållningssätt och skapar förutsättningar för ett 

demokratiskt samhälle 
8. Kulturnämnden: KUN uppmuntrar till en aktiv kulturverksamhet även utanför tätorten med fokus på barn och unga 
9. Teknik och fritidsnämnden: TFN ska verka för ökad folkhälsa genom allsidig och rörelsefrämjande verksamhet 
10. Teknik och fritidsnämnden: TFN ska verka för en enklare vardag för kommuninvånarna genom ökad digitalisering 
11. Säfflebostäder AB: SäBo AB ska tillgodose, där det är möjligt, alla kommuninvånares behov av bostad 
12. Säffle kommunikation AB: Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder, erbjudas möjlighet 

att ansluta sig till Säffle Fibernät 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Inom koncernen jobbar verksamheterna bland annat vidare med att: 

KS 

• Utveckla kommunikation och dialog vidare på sociala medier, samt stödja verksamheterna i deras 
medborgardialoger enligt policy. 

• Införande av E-arkiv och plan för arbete utvecklas vidare i enlighet med förstudien i samråd med 
Digitaliseingsgruppen. 

• En fortsatt utveckling av hur kommunen ska tillgängliggöra ekonomisk information gällande 
delårsredovisning och bokslut pågår och utvecklas vidare. 

• Utveckla interna nätverk för kommunikation och information. 
• Fortsatt omvärldsbevakning, informationsinhämtning i syfte att utveckla varumärkesplattformen vidare. 

BUN 

• Samtliga pedagoger deltar i Skolverkets modul Specialpedagogik i förskolans praktik vilket har resulterat i 
en ökad medvetenhet kring bildstöd och struktur samt vikten av att dela barnen i mindre grupper. 

• Familjecentralen har startat upp vilket har förstärkt möjligheterna till samarbete med BVC och 
socialförvaltningen vilket redan har gett resultat genom att familjer och barn får stöd i ett tidigt skede. 
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MBN 
• Utveckla ny översiktsplan samt detaljplaner för bostads- och verksamhetsändamål. 

SN 
• Att genom planering skapa högre tillgänglighet vilket minskar avvikelser som handlar om 

socialförvaltningens tillgänglighet. 

KUN 

• Arbetet med frågor kring demokrati och medinflytande fortsätter i verksamheterna under hösten. 
• Kulturskolan arbetar aktivt med kulturskapande på landsbygdsskolorna, dels genom projekt inom Skapande 

skola och dels genom egna projekt. Bokbussen fyller en stor funktion som förmedlare av litteratur och kultur 
på landsbygden och utlåningen på landsbygdsskolorna är hög. 

TFN 

• Ett prioriterat område är nu att omsätta lekplatsutredningen i en planerad och prioriterad genomförandeplan. 
• Fastställa placering samt därefter upphandla en anläggning för utegym. 
• Omsätta nya riktlinjer för föreningsbidrag. 
• Säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar. 
• Utkast för grönyteplan är framtagen, nästa steg är att sätta ambitions- och kvalitetsnivåer. 

SÄBO, KEDJAN, FOAB 

• Undersökning av nybyggnation av radhus tillsammans med större ROT-projekt i kvarteret Soldaten pågår. 
• Fortsätta med dialogträffar tillsammans med Hyresgästföreningen och träffa hyresgäster som ett led i att 

underlätta dialogen och möta efterfrågan. 

SÄKOM 

• Antalet anslutningar i nätet för perioden uppgår till 77st med 160 portar. 
• En positiv trend ses bland flerfamiljshusen medan villor i tätorten är av tydligt vikande trend. 
• Landsbygden har en stabil trend mot föregående år. 
• En försäljningskampanj är planerat att genomföras under senare delen av verksamhetsåret för att utföras 

under våren 2023. 
• I samarbete med fiberföreningarna görs riktade insatser för att öka anslutningarna för att nå effektivt 

arbetssätt på redan intresserade fastigheter. 

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. 
Fullmäktigemål Status 

I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 
 

 

Prognos måluppfyllelse vid årets slut 
40 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 

och bedömd trend är positiv. (60 %) 

Beslutade nämnd‐ och bolagsmål 2022 
1. Barn och utbildningsnämnden: Det finns förutsättningar för barn att nå utbildningens mål (förskolan) 
2. Barn och utbildningsnämnden: Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls (förskoleklass, grund- och 

grundsärskola, fritidshem, gymnasie- och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning) 
3. Barn och utbildningsnämnden: Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls (vuxenutbildningen) 
4. Miljö och byggnadsnämnden: God skolmiljö 
5. Socialnämnden: Antal brukare som utnyttjar våra digitala tjänster ska öka 
6. Kulturnämnden: KUN bidrar aktivt till såväl det formella som det informella lärandet för alla 
7. Säfflebostäder AB: Säfflebostäder AB ska medverka till en attraktiv och aktiv livsmiljö, för barn, unga, vuxna och 

äldre 
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8. Säffle kommunikation AB: Bidra till ökad kompetens för digital kommunikation 
9. Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB stödjer i samverkan/avtal med olika samarbetspartners människor och deras behov 
10. Forskningen i Säffle AB: FoAB stödjer i samverkan med olika samarbetspartners människor och deras behov 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Inom koncernen jobbar verksamheterna bland annat vidare med att: 

BUN 

• Arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i flera olika perspektiv pågår och har kommit olika långt på 
olika skolor. Att implementera nytt synsätt och nya arbetsmetoder tar tid. 

• Kompetensutvecklingsinsatser om pojkars lärande har pågått under 2021/2022. 
• Effekten av den förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsinsatsen märks i resonemang och 

diskussioner i personalgruppen, där lärarens och skolans uppdrag diskuteras utifrån pojkars lärande och 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

• Kompetensutvecklingsinsatser som rör elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har pågått 
under året. 

• Olika former av kollegialt lärande pågår för att säkerställa en likvärdig verksamhet med gemensamma 
visioner, ställningstaganden, hög kvalitet och progression i lärandet där barnets och elevens bästa är i 
främsta rummet. 

• Arbete pågår för att skapa mellansteg i utbildningskedjan mellan förebyggande och yrkesvuxnivå. 
Ytterligare insatser krävs för att utveckla SFI-undervisningen i kombination med praktik. 

MBN 

• Tillsyn genomförs kontinuerlig och samtliga skolor är inplanerade och det genomförs samtidigt kontroll 
avseende rökfri skola. 

SN 

• Det pågår ständigt en utveckling inom området digital teknik. 2021 skiftade förvaltningen fokus från 
kvantitet till kvalitet genom att istället fokusera på användande. 

• Av de nio e-tjänster som finns tillgängliga används återansökan om ekonomiskt bistånd inom individ och 
familjeomsorgen mest frekvent 

KUN 

• Ungdomens Hus, Kulturskolan och klassbesök, 6-årsgrupper och programverksamhet på biblioteket har 
kommit igång efter pandemin. 

• Projektverksamheter såsom Skapande skola, sexårskören, Rastkultur, bleckblåssamverkan med Åmål etc. är 
åter i full aktivitet.  

SÄBO, KEDJAN, FOAB 

• Säfflebostäder är med i Centrumgruppen för att skapa en attraktiv miljö. 
• Fortsatt aktiv dialog med hyresgästerna med fokus på att planera för underhållsåtgärder mm. 

SÄKOM 

• Mätning av koncernens digitala mognad pågår i projektet DiMios. Bolaget har startat en process för att driva 
på utvecklingen kring IoT-tjänster inom koncernen för att nå en effektivare drift av verksamheter och 
fastigheter. 

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. 

Fullmäktigemål Status 

I Säffle kommun kan alla försörja sig 
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Prognos måluppfyllelse vid årets slut 
38 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 

och bedömd trend är positiv. (62 %) 

Beslutade nämnd‐ och bolagsmål 2022 
1. Kommunstyrelsen: KS medverkar till ökat företagande 
2. Barn och utbildningsnämnden: Arbetslösheten minskar (arbetsmarknadsenheten) 
3. Miljö och byggnadsnämnden: Effektivt planarbete 
4. Socialnämnden: : Socialförvaltningen ska under 2022 tillgodose minst 30 arbetsmarknadspolitiska anställningar 

(lönesubventionerade via Arbetsförmedlingen) för arbetssökande individer som uppbär försörjningsstöd och är 
inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 

5. Socialnämnden: Att minst 170 personer regelbundet under året är inskrivna vid Arbetsmarknadsenheten med 
kompetenshöjandebeslut från socialsekreterare vid ekonomiskt bistånd 

6. Socialnämnden: Antalet som är med i heltidsinförandet ska öka inom Kommunal avtalsområde inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen 

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

8. Teknik och fritidsnämnden: TFN ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser inom nämndens 
verksamhetsområde 

9. Säfflebostäder AB: SäBo AB erbjuder bostäder och lokaler i flera delar av vår kommun och för olika behov och 
livssituationer 

10. Säffle kommunikation AB: Erbjuda delbetalning till bolagets avtalade kunder 
11. Säffle kommunikation AB: Ha konkurrenskraftiga entreprenadavtal för att hålla prisbilden låg 
12. Forskningen i Säffle AB: Fo AB medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler 
13. Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Inom koncernen jobbar verksamheterna bland annat vidare med att: 

KS 

• Stor efterfrågan på verksamhetsmark, både från företag utifrån och befintligt näringsliv som vill växa. 
Genom Etableringsgruppen arbetar kommunen strategiskt med detaljplanefrågor (mark, infrastruktur så som 
el och vatten). Laxodlingsprojektet etapp 2 och 3 är pågående i samarbete med Region Värmland. 
Framtagande av detaljplan för industrimark sydvästra Säffle 6:18 och Krokstad 3:1 pågår. 

• I samarbete med övriga kommuner i Värmland jobbar kommunen fram ett material för att locka fler 
etableringar till regionen. 

• Utveckla samarbete och skapa nätverk med fastighetsägarna i centrum. 

BUN 

• Utmaningen under hösten är att få de personer som nu är vikarier i sommar att fortsätta med reguljära studier 
eller gå vidare i annat arbete när vikariatet avslutas. 

• Beslutet i kommunen om att ta emot fler praktikanter har underlättat men det krävs fler, särskilt till 
kombinationsutbildningarna. 

• Handledarutbildningar har genomförts men vi ser gärna att fler deltar då det underlättar vid mottagandet av 
praktikanter. 

• Bra flöde från försörjningsstödsenheten och fler detaljer som vi slipar på i samarbetet. Flera personer saknas 
dock då inte alla per automatik kommer till AME enligt uppgjord process. 

MBN 

• En ny detaljplan har påbörjats. 
• Arbetet har påbörjats för att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Säffle kommun. 
• Personalen vidareutbildar sig kontinuerligt i de ämnen som är aktuella bla a via Miljösamverkan Värmland 

och Byggsamsamverkan. 

SN 

• Socialförvaltningen har hittills under året haft tio arbetsmarknadspolitiska anställningar. Arbetsförmedlingen 
får inte fatta nya beslut om anvisning till extratjänster från och med den 1 januari 2022.  
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• Arbetsförmedlingen ser nu över möjligheterna att istället öka användningen av andra subventionerade 
anställningar och övriga insatser och program. I det planeringsarbetet är dialog med kommuner och andra 
berörda aktörer mycket viktigt. 

• Antal personer i försörjningsstöd som var inskrivna vid AME med kompetenshöjande insats i juli var 222 
personer.  

• Fortsatt samordning sker av ekonomiskt bistånd, aktiviteter på arbetsmarknadsenheten och utbildning på 
Lärcenter. Genom den gemensamma styrgruppen för området och det dagliga nära samarbetet mellan 
socialsekreterare och AME-coacher, främjas och utvecklas en gemensam process och gemensamma system 
som präglas av tillit och har den enskilde i fokus. 

• Alla nya anställningar erbjuds som heltid. Från 2021 har förvaltningen anpassat systemet utifrån de 
erfarenheter och synpunkter vi fått från medarbetarna via enkäter och samtal. 

KUN 

• Antalet nätverk i Säffle kommun har effektiviserats och reducerats och KUN finns representerade och 
arbetar aktivt i de nätverk som jobbar med ungdomsfrågor. 

TFN 

• Fortsatta utbildningsinsatser inom lokalvård och andra områden. 
• Öka antalet praktikplatser och utbilda fler handledare. 
• Samordna feriearbeten tillsammans med arbetsmarknadsenheten.  

SÄBO, KEDJAN, FOAB 

• Fortsätta erbjuda lägenheter och lokaler i olika hyresnivåer och standard och med olika storlekar runt om i 
hela kommunen. 

• Utveckla dialogen vidare med AME. 
• Omsätta/utveckla utredning om bolagets framtid. 
• Hyra ut de mindre kontorsytor som är vakanta. 
• Fortsatt aktiv dialog med hyresgästerna för att så långt det är möjligt tillmötesgå deras behov.  
• Fortsatt dialog med hyresförmedlare och presumtiva hyresgäster 
• Utveckla lokaler så att kommunen fortsätter hyra av om vi ska ha kvar fastigheten. 

SÄKOM 

• Bolaget ser att införandet av 24 mån delbetalning har skapat möjlighet för fler att ansluta sig till fibernätet. 

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. 

Fullmäktigemål Status 

Säffle kommun möjliggör det goda livet 
 

 

Prognos måluppfyllelse vid årets slut 
50 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 

och bedömd trend är positiv. (57 %) 

Beslutade nämnd‐ och bolagsmål 2022 
1. Kommunstyrelsen: KS skapar förutsättningar för en god kommunal service till våra invånare och besökare 
2. Kommunstyrelsen: KS arbetar aktivt med att invånarnas upplevelse av en trygg kommun ska öka 
3. Miljö och byggnadsnämnden: God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inkl. livsmedel) 
4. Socialnämnden: Antalet genomförda samordnade individuella planer (SIP) ska öka 
5. Socialnämnden: Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska 
6. Kulturnämnden: KUN väcker intresse för ett rikt och varierat kulturliv för barn och unga 
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7. Kulturnämnden: KUN bidrar till utveckling av offentliga miljöer 
8. Kulturnämnden: KUN ger förutsättningar för ökad livskvalitet genom att medverka till ett rikt och mångfacetterat 

kulturutbud i hela kommunen 
9. Teknik och fritidsnämnden: Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt friluftsområden ska 

upplevas som tillgängliga och attraktiva 
10. Teknik och fritidsnämnden: Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god 

framkomlighet för alla 
11. Teknik och fritidsnämnden: Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och 

cykelanvändning 
12. Säfflebostäder AB: Säfflebostäder AB tillgodoser att hyresgästens önskemål beaktas i bolagets prioriteringar av 

lägenhetsbeståndet och dess underhållsåtgärder 
13. Säffle kommunikation AB: Utveckla robustheten i nätet 
14. Forskningen i Säffle AB: FoAB utvecklas så att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid nyetableringar inom 

hälsa och sjukvård 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Inom koncernen jobbar verksamheterna bland annat vidare med att: 

KS 

• Slutföra produktion av nytt informationsmaterial i tryckt form som fungerar som "indragare" till webben och 
den mer fördjupade informationen. 

• Digitaliseringsstrategins olika områden projekteras och genomförs. 
• Samverkan mellan polis och kommun utvecklas vidare, polisens omorganisation bedöms som positiv för 

fortsatt samarbete. 
• Ett fortsatt offensivt förebyggande arbete från räddningstjänsten för att vända statistiken efter pandemin. 

MBN 

• Fortsätta utveckla arbetet med tillståndsansökan avseende jord-/vatten-/bergvärme/små avlopp samt prover 
av tjänliga badvatten inom kommunen 

SN 

• Fortsätta utveckla samordnande individuella planer (SIP) som används för att ge individen bästa möjliga 
vård och omsorg när flera huvudmän är inblandade i vården och omsorgen om den enskilde. 

• Förvaltningen följer varje månad den statistik över ekonomiskt bistånd som skickas till Socialstyrelsen. 
Fokus i arbetet med självförsörjning ligger särskilt på hushåll med barn. 

KUN 

• Efter att restriktionerna upphört har delar av den planerade verksamheten kunnat genomföras. 
• Besöken i den öppna verksamheten på Ungdomens Hus är mycket populärt. 
• Biobesöken av barn och unga har varierar, vissa filmgenrer är mer populära kommer att fortsätta erbjuda film 

under resten av året. 
• Kulturskolan har fortsatt arbeta med gemenskap kring upplevelser av musicerandet för att skapa ett livslångt 

intresse för kultur och eget skapande. 
• Medborgarhuset är arenan där allt och alla möts. På Medis kan unga barns första kulturmöte utgöra 

startskotten för framtiden och där får publiken möta nybörjare, amatörer och professionella aktörer. 
• Vi har efter flera års uppehåll kunnat genomföra Valborgsfriande och Nationaldagsfirande vilket varit 

uppskattat. 
• Årets utställning i Vattentornet, med titel Stormens Öga, har varit välbesökt och vi ser nu att Vattentornet har 

nått ut till konstintresserade som en häftig utställningslokal för samtidskonst. 
• Kanalparken har förutsättningar att vara en attraktiv miljö för publika arrangemang och vi ser fram emot det 

förvaltningsövergripande arbetet med att utveckla Kanalparksområdet. 
• Vi ser också att föreningarnas kulturutbud nu ökar och vi vet att det finns ett stort behov av live-upplevelser 

och stödet till kulturföreningarna är fortsatt viktigt. 

TFN 

• Ett prioriterat område är nu att omsätta lekplatsutredningen i en planerad och prioriterad genomförandeplan. 
• Arbetet med spår och leder fortgår utifrån underhållsplan. 
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• Utbyggnad av gång- och cykelväg och belysning fortsätter 

SÄBO,KEDJAN, FOAB 

• Fortsätta skicka ut förfrågan till trogna hyresgäster om ytskiktsrenovering. Utveckla hållbarhetsperspektivet 
vidare. (SäBo) 

• Fortsatt/ökad dialog med befintliga och presumtiva hyresgäster. (FOAB) 

SÄKOM 

• Rondering av fiberskåpen i tätorten har skjutits upp till förmån för utvecklings och underhållsprojekt. 
• Två nodhus är utbytta och det tredje utbytet genomförs i oktober. 
• Avtal är skrivna med leverantör efter upphandling och uppstartsmöte sker under september för 

genomförande. 

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. 

Fullmäktigemål Status 

Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 
 

 

Prognos måluppfyllelse vid årets slut 
71 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 

och bedömd trend är positiv. (60 %) 

Beslutade nämnd‐ och bolagsmål 2022 
1. Kommunstyrelsen: Kommunkoncernen har en effektiv och rättssäker förvaltning 
2. Barn och utbildningsnämnden: Barn- och utbildningsnämnden har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 
3. Miljö och byggnadsnämnden: God och effektiv miljömålstillsyn 
4. Miljö och byggnadsnämnden: God service i myndighetsutövning 
5. Socialnämnden: Punktprevalensmätning av följsamhet: Andel med korrekt efterlevnad av samtliga hygienrutiner och 

samtliga klädregler ska vara 100 % 
6. Kulturnämnden: KUN har effektiva och hållbara arbetssätt och rutiner 
7. Teknik och fritidsnämnden: För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten 

utan anmärkning enligt livsmedelsverkets krav 
8. Teknik och fritidsnämnden: Avloppsvattnet ska renas till en nivå som uppfyller krav enligt erhållna tillstånd 
9. Teknik och fritidsnämnden: Bibehålla/öka nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet 
10. Teknik och fritidsnämnden: Bibehålla/öka nöjdhet med hämtning av hushållsavfall 
11. Teknik och fritidsnämnden: Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt 
12. Säfflebostäder AB: SäBo AB har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning 
13. Säffle kommunikation AB: Eftersträva att göra så liten inverkan på natur & miljö som möjligt 
14. Forskningen i Säffle AB: FoAB utvecklas så att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid nyetableringar inom 

hälsa och sjukvård 
15. Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och 

rationell drift av bolagets fastigheter/verksamheter 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Inom koncernen jobbar verksamheterna bland annat vidare med att: 
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KS 

• Riskanalys och åtgärdsplan för informationstillgångar och personuppgifter. 
• Översyn styrdokument för kommunikation (strategi, policy, planer). 
• Påbörjat förberedelser för omstart av ledningssystemet gällande processer kring ledning och styrning. När det 

gäller kommunikation så avvaktas arbetet kring kommunikationsarbetet och dess processer till senare i höst. 
• Nytt ekonomisystem driftsätts och implementeras under 2022 för att vara i drift från årsskiftet 2022/2023. 
• När det gäller inköpsportalen har uppdraget utökats till att omfatta ett system för både inköp och fakturering, 

d v s ett e-handelssystem. Frågan bereds vidare tillsammans med ekonomienheten. 
• Säker Digital Kommunikation (SDK-projektet) som leds och drivs av Inera (SKR) har blivit försenat. Man 

beräknar att tjänster ska finns tillgängliga under senare delen av 2022. 
• Behoven av effektivisering genom digitalisering inom KS verksamheter behöver komma upp på bordet. Ett 

större engagemang som möjliggör en dialog efterfrågas. 

BUN 

• Utveckla förstelärarorganisationen vidare då den bedöms ha positiv effekt på utbildningens kvalitet. 
• Fortsätta följa de riktlinjer och rutiner som finns i länet och i kommunen som visar sig ha god effekt på 

likvärdigheten i arbetet då strukturerna är vägledande. Riktlinjer och rutiner underlättar även utvärderingen 
av metoder samt medför en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare då stödet i arbetet blir tydligt. 

MBN 

• Fortsätta med att hålla korta handläggningstider för bygglov och miljötillsyn i syfte att kunder ska känna sig 
nöjda avseende handläggning och service. 

SN 

• Utveckla och öka medvetenheten avseende korrekt följsamhet av hygienrutiner och klädregler som är av 
yttersta vikt för brukares säkerhet, speciellt i en pandemitid. 

KUN 

• Utvecklingsarbetet är ständigt pågående och verksamheten ser medinflytande och påverkansmöjligheter som 
framgångsfaktorer. 

• Under pandemin har det utvecklats arbetssätt och rutiner vilket ger verksamheten en större flexibilitet när så 
krävs. 

TFN 

• Pågående åtgärder på Säffle vattenverk i syfte att reducera risken för mikrobakteriell påverkan av vattnet 
under produktion förväntas ge god effekt. 

• Beslutad initiativökning för omläggningstakten av drickvattenledningar avses också i betydande grad 
medföra minskad risk för avvikande kvalité på levererat dricksvatten till kund. 

• Även för Säffle avloppsreningsverk kommer tillskottsvattenmängder att utredas och avhjälpande åtgärder att 
planeras för. Vidare har en utredning av processoptimerande åtgärder initierats. 

• Beslutad initiativökning för omläggning och duplicering av avloppsledningsnäten beräknas också i 
betydande grad medföra gradvis förbättring med avseende på minskade tillskottsvattenmängder till 
avloppsreningsverken. Flera åtgärder har redan identifierats och åtgärdas under hösten. 

• Under hösten kommer en genomlysning göras av lokalvården från extern konsult som arbetar med 
utveckling och effektivisering. Insatsen syftar till att bidra till en ökad effektivitet av lokalvården som 
därmed också ger en nöjdare kund i slutändan. 

SÄBO, KEDJAN, FOAB 

• Ständigt jobba för hög kundnytta med fokus på att skapa en långsiktig och hållbar förvaltning (SäBo) 
• Planering för ombyggnation och bättre nyttjande av lokaler och ytor som ett led i hållbar utveckling. 

(Kedjan) 
• Konstruktiv diskussion i styrelsen beträffande bolagets utveckling sker kontinuerligt. 

SÄKOM 

• Samförläggning genomförs i Harnäs under hösten samt dialog om utbyggnad av nya detaljplaner för 
Ladugårdsparken, Säterivägen, Kronvägen, Krokstadshalvön. 
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Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig 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. 

Fullmäktigemål Status 

Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 
 

 

Prognos måluppfyllelse vid årets slut 
67 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 

och bedömd trend är positiv. (58 %) 

Beslutade nämnd‐ och bolagsmål 2022 
1. Kommunstyrelsen: KS skapar genom sitt övergripande ansvar förutsättningar för en god ekonomisk hushållning 
2. Barn och utbildningsnämnden: Det finns en effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ge barn 

och elever kunskaper, trygghet och studiero 
3. Miljö och byggnadsnämnden: God ekonomisk hushållning 
4. Socialnämnden: Att nettokostnadsavvikelse ej överstiger 0 inom individ- och familjeomsorgen, 

funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen 
5. Kulturnämnden: KUN har en god ekonomisk hushållning utifrån givna ramar 
6. Teknik och fritidsnämnden: Uppnå och bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens börvärde 
7. Teknik och fritidsnämnden: År 2022 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 

års nivå 
8. Säfflebostäder AB: SäBo AB ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och 

rationell drift av bolagets fastigheter 
9. Säffle kommunikation AB: Behålla en god soliditet 
10. Säffle kommunikation AB: Sänka lånegraden 
11. Forskningen i Säffle AB: FoAB ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och 

rationell drift av bolagets fastigheter/verksamheter 
12. Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och 

rationell drift av bolagets fastigheter/verksamheter 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Inom koncernen jobbar verksamheterna bland annat vidare med att: 

KS 

• Fortsätta kostnadseffektivisera och optimera organisationen i syfte att därigenom möjliggöra ett fortsatt 
positivt resultat över tid. 

• Fortsätta effektivisera driften av koncernens fastigheter i syfte att ytterligare effektivisera en rationell drift. 
• Fortsätta utreda vilka fastigheter som bör avyttras. 
• Beslutstödet Hypergene integreras mot det nya ekonomisystemet Unit4. 
• Ett arbete pågår för att se över hur budget och prognos ska hanteras i beslutstödet i förhållande till det nya 

ekonomisystemet. 

BUN 

• Fortsätta utveckla en effektiv förvaltningsorganisation genom likvärdighet och förvaltningsgemensamma 
rutiner för skolfrånvaro mm. 

• Riktlinjen för grundläggande digital kompetens för pedagoger, barn och elever är framtagen och 
implementeringen har påbörjats men kommer att fortsätta under hösten 2022. 

• Kompetensutvecklingsinsatser utifrån kartläggning hos alla pedagoger i grundskola och gymnasiet har 
genomförts. Fortbildningsinsatser på individnivå är planerade att genomföras med start hösten 2022. 
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MBN 

• Verksamhetens budget följs kontinuerligt upp på nämndsammanträden. 

SN 

• Sett till parametrarna i KOLADA har förvaltningen hög verksamhetskvalitet till en låg kostnad. Dock måste 
förvaltningen analysera tillförlitligheten av den presenterade nettokostnadsavvikelsen för 2021 eftersom 
aktuella siffror skiljer sig markant jämfört med 2020. 

KUN 

• Verksamhetens budget följs kontinuerlig upp och nämnden jobbar aktivt för ett positivt resultat 2022. 

TFN 

• Med kommande års ramförstärkning för ledningsomläggning och genomförd resursförstärkning även på 
berörda planerings och projekteringsfunktioner under våren antas återkommande måluppfyllnad för samtliga 
ledningstyper uppfyllas. 

SÄBO, KEDJAN, FOAB 

• Fortsätta utveckla marknadsföringen i syfte att ytterligare minska vakansgraden och hyresbortfallet. 
• Framtagande av fastighetsutvecklingsplan pågår där ekonomisk hållbarhet identifierast. 
• Planering pågår för en större ROT projektering i kvarteret Soldaten. 
• Ytterligare aktivitet i fastighetsutvecklingsplanen är två påbörjade rivningar och detta för att skapa en mer 

långsiktig förvaltning av fastighetsbeståndet. 
• Fortsatt koncerndiskussion kring bolagens utveckling. (Kedjan, Forskningen) 

SÄKOM 

• Översynsprocess om hantering av lån samt anläggningstillgångar har startats upp inom bolaget tillsammans 
med konsulter och koncernens ekonomiavdelning. Målet är att ha en bra belåningsstrategi samt strukturera 
om anläggningsregister för en bättre översyn av tillgångar. 

• En revers är omskriven och kommer att börja amorteras av. Dialog om att lösa lån som förfaller under 2023 
förs. 

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. 

Fullmäktigemål Status 

Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 
 

 

Prognos måluppfyllelse vid årets slut 
50 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 

och bedömd trend är försiktigt positiv. (43 %) 

Beslutade nämnd‐ och bolagsmål 2022 
1. Kommunstyrelsen: KS skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare trivs och gör ett bra jobb 
2. Barn och utbildningsnämnden: Barn- och utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare 
3. Miljö och byggnadsnämnden: God arbetsmiljö 
4. Socialnämnden: Indikatorn ledarskap i medarbetarenkät (MMI) ska öka från 3,5 till minst 3,7 på förvaltningsnivå 
5. Kulturnämnden: Inom KUN finns förutsättningar för ett gott ledar- och medarbetarskap vilket medför att 

medarbetarna trivs, utvecklas och gör ett bra arbete 
6. Teknik och fritidsnämnden: Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka 
7. Teknik och fritidsnämnden: Minska sjukfrånvaron inom lokalvården med 3 procentenheter från 2021 års nivå under 

perioden 2022-2024 
8. Säfflebostäder AB: Säfflebostäder AB prioriterar fortsatta satsningar på friskvård och god arbetsmiljö 
9. Säffle kommunikation AB: Frisk och motiverad personal 
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Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Inom koncernen jobbar verksamheterna bland annat vidare med att: 

KS 

• Fortsatt utveckling av ledarskapet. 
• Utvecklad rekryteringsprocess implementeras. 
• Utbildning i arbetsrätt för chef. 
• Arbete har påbörjats med att ta fram en egen lokal arbetsmiljöutbildning i flera nivåer för att på så sätt nå fler 

chefer och skyddsombud både när de är nya i rollen och för uppföljning. 
• Utveckla utbildningar inom prioriterade områden. 

BUN 

• Fortsatt utveckling av chef och medarbetarskapet. 
• Ta fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjning plan. 
• Implementera Säffle kommuns medarbetar- och ledarpolicy. 

MBN 

• Fortsätta jobba med friskvårdaktiviteter. 
• Uppföljning av arbetsmiljön på arbetsplatsträffar. 

SN 

• Utöver den gemensamma ledarutbildningen pågår arbete med proaktivt ledarskap i flera områden där 
cheferna och medarbetare jobbar med delaktighet, arbetstakt, samarbete och ledarskap. 

• Inom "Heltid som norm" pågår arbete för att säkerställa hållbar övergång från projekt till färdig 
implementering. 

• Inom IFO bedömer man att man nått ett bättre resultat gällande arbetstakt det senaste året. 

KUN 

• Kontinuerlig utveckling av arbetsgivarrollen och medarbetarskapet. 
• De gemensamma arbetsdagarna i förvaltningen är uppskattade och betyder mycket för vårt gemensamma 

fokus. 
• Gemensamma kulturfrukostar där enheterna presenterar sin verksamhet skapar en gemensamhetskänslan. 

TFN 

• Enheterna har arbetat med resultatet från år 2020. På grund av pandemin senarelades arbetet för några 
enheter där man såg ett värde i att kunna träffas. 

• För att enkäten ska bli ett verktyg för utveckling i grupperna, är chef och medarbetares engagemang 
avgörande i förbättringsarbetet. 

• Uppföljning av hög korttidssjukfrånvaro hos ett antal medarbetare har genomförts i samarbete med 
rehabiliteringssamordnare vid Säffle kommun. Detta ha skapat en medvetenhet hos berörda medarbetare där 
de ser omfattningen av sin frånvaro. 

• Medarbetarna har haft en inspirationsförmiddag i juni där föreläsare pratat om vikten av att må bra på jobbet 
utifrån självledarskap och medledarskap. Flera delar i föreläsningen kommer det arbetas vidare med i mindre 
grupper under hösten. 

• Under våren har samtliga medarbetare fått erbjudande hälsokontroll vid företagshälsovården. 

SÄBO, KEDJAN, FOAB 

• Gemensam friskvårds- och städdag planerad till oktober. 
• Fortsätta jobba med ökad frisknärvaron för att nå 96,50 % vid årets slut. 

SÄKOM 
• Medarbetarsamtal genomförs under oktober/november. 
• Fortsätta jobba för ökad frisknärvaro (sjukfrånvaron mäts på helårsnivå). 
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2.6.1 Avstämning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning  
 

 

Kommuner ska enligt kommunallagen- KL ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i de 

kommunalägda bolagen. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 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 verksamhetskrav för god 

ekonomisk hushållning.  

• Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det resultatmått 

som används är årets resultat efter balanskravsavstämning. 

• Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap.  

• Kommunens soliditet ska vara minst 50 procent. När hela pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten nå 30 

procent under budgetperioden. Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om budget innebar ett resultat motsvarande 1,4 procent år 2022, 1,5 procent 2023 

och 2 procent respektive år 2024. Utfallet efter augusti visar ett resultat på 15,3 Mnkr vilket motsvarar 2,1 

procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för perioden. Soliditeten vid årets uppgång förväntas minska 

som en följd av det prognostiserade resultatet. Kommunens kassa har minskat från 46,8 Mnkr vid årsskiftet till -

8,8 Mnkr sista augusti. Det prognostiserade balanskravsresultatet för året landar på -5 Mnkr, vilket innebär att 

kommunens resultatmål inte kommer att kunna nås. Likviditetsmålet med 30 dagars betalningsberedskap 

motsvarar en kassa på 45 Mnkr enligt beräkningarna i budget 2022. Trots nuvarande läge finns det goda 

förhoppningar att målet kommer att uppnås vid årsskiftet. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör 

kommunstyrelsen bedömningen att kommunen inte riktigt når upp till god ekonomisk hushållning ur det 

finansiella perspektivet på kort sikt, däremot är bedömningen att samtliga finansiella mål kommer vara uppfyllda 

på lite längre sikt.  
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2.7 En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts 

för den löpande verksamheten.  
 

Kontroll 

Budgetavvikelse 

En viktig del i att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. För 

delåret 2022 redovisas en positiv budgetavvikelse på 5,6 Mnkr. Skatteintäkterna är 16 Mnkr högre än budgeterat 

efter augusti. Till stor del kan den positiva budgetavvikelsen förklaras av att den skatteavräkning som 

presenterade i slutet av augusti 2022 innebär positiva justeringar av skatteintäkterna för både 2021 och 2022. 

Delvis beror detta på att befolkningsantalet i kommunen haft en mindre negativ utveckling under senaste året än 

vad som budgeterats. Finansnettots budgetavvikelse för perioden uppgår till -23,7 Mnkr.  
 

Budgetavvikelse per 31 augusti 

Mnkr. 2018 2019 2020 2021 2022 

Budgetavvikelse 

för perioden 

5,0 

 

10,2 

 

34,1 64,4 5,6 

Varav verksam-

hetens netto 

-7,0 4,7 18,6 16,7 7,3 

Varav skatte-

intäkter o stats-

bidrag 

1,0 -4,3 16,8 28,2 22,0 

Varav finans-

netto 

10,9 9,8 -1,3 20,1 -23,7 

 

En grundläggande ekonomisk förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar att 

bedriva sin verksamhet inom budgetramarna. I samband med delårsbokslutet ska nämnderna göra en bedömning 

av budgetavvikelserna vid årets slut. Den samlade prognosen för kommunen visar på en negativ budgetavvikelse 

som uppgår till 41 Mnkr, vilket skulle innebära ett negativt resultat vid årets slut på 26 Mnkr.  

Socialnämnden bedömer att budgetavvikelsen blir minus 36 Mnkr till följd av ökade personalkostnader, ökat 

behov av hemtjänst och fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd. 
Budgetföljsamhet inom nämnderna. 

PROGNOS FÖR HELÅRETS BUDGETAVVIKELSE 

Mnkr. ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 

Kommunfullmäktige -0,1 0 0 0 0 

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen -0,3 0,5 0 0 -1 

Barn- och utbild-

ningsnämnden 

-15,7 -3,9 3 -2 -5 

Miljö- och bygg-

nadsnämnden 

0,5 0 0 1 0 

Socialnämnden -10,4 -3,4 -14 -32 -36 

Kulturnämnden -0,2 0 0 0 1 

Teknik- och fritids-

nämnden skatt 

0,3 -1,6 -3 -3 -1 

Överförmynd.nämnd -0,1 0 0 0 0 

Finansieringen 4,8 -1,7 16 45 2 

Summa (avrundat) -21,2 -10,2 1 9 -41 
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2.8 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.  

 

 

Balanskravet 

Balanskravsutredning prognos för helåret 2022 

Belopp i Mnkr 2022 

Kommunen  

Resultat -26,4 

Justering reavinster -5,9 

Justering reaförluster enligt undantag 1,0 

+/- justering värdepapper enl LKBR 7 

kap 6 § 

26,1 

Årets resultat efter 

balanskravsjustering 

-5,2 

Reservering av medel till 

resultatutjämningsfond 

 

Användning av medel ur 

resultatutjämningsfond 

 

Balanskravsresultat -5,2 

 

Kommunallagen stipulerar att kommunernas finanser ska vara i balans i budget och bokslut. När balanskravet 

stäms av ska reavinster inte tas med. Reaförluster får tas bort om de medverkar till god ekonomisk hushållning 

genom framtida minskade kostnader. I samband med balanskravsavstämningen i årsredovisningen ska även 

eventuella reserveringar till eller nyttjanden ur resultatutjämningsreserven bestämmas. Resul-

tatutjämningsreserven är tänkt att användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Reservering till 

reserven kan endast göras vid positiva resultat. Användning ur reserven kan endast göras när skatteunderlagets 

årliga värde väntas understiga det tioåriga genomsnittet.  

I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån helårsprognosen. Avstämningen blir negativ då 

det prognostiserade resultatet för helåret är -26,4 Mnkr. Realisationsvinsterna, som enligt reglerna inte får räknas 

med i balanskravsavstämningen, beräknas bli 5,9 Mnkr vid årsskiftet. Justering av resultat måste även göras för 

de orealiserade effekter på värdepapper som LKBR 7 kap 6§ för med sig, för 2022 motsvarar det en minskning 

av resultatet med 26,1 Mnkr. Det sammanlagda balanskravsresultatet prognostiseras därmed till -5,2 Mnkr. 

Enligt lag måste ett negativt balanskravsresultat återställas genom positiva resultat inom tre år. Budgeten för 

2023-2025, som togs av Kommunfullmäktige i juni 2022, visar på ett sammanlagt resultat för de tre åren om 

50,8 Mnkr. I resultatet finns budgeterat 4,5 Mnkr i reavinster per år, vilket ger ett samlat balanskravsutrymme för 

de tre åren på 37,3 Mnkr.  
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Redovisningsprinciper 

Säffle kommun följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR). Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR). Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges it av Rådet för 

kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i 

delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 

 

 

Leverantörsfakturor 

Inkomna efter 31 augusti, men hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak skuldbokförts och belastar 

periodens redovisning. 
 

Utställda fakturor 

Fakturor som är utställda efter 31 augusti, men hänförliga till redovisningsperioden har fordringsförts och 

tillgodogjorts periodens 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. Redovisningen av semesterlöneskuld ger en cyklisk effekt och är lägre efter delåret än vid 

årsbokslutet. Detta är normalt då semesterlöneskulden alltid sjunker efter sommarsemestern för att sedan byggas 

upp igen under hösten. 
 

Räntor 

Räntekostnader och ränteintäkter har periodiserats. 
 

Kapitalkostnader 

Från och med redovisningsåret 2018 är gränsen för en investering höjd från ett halvt basbelopp till ett helt 

basbelopp. 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. 
 

Avskrivningsprinciper 

Kommunen har i samband med bokslut 2016 konverterat samtliga investeringar enligt kom-

ponentavskrivningsmetoden. Samtliga fastighetsinvesteringar och tekniska investeringar har räknats om med nya 

avskrivningstider utifrån ingående balans 1 januari 2016.  
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Avskrivningstider enligt komponentavskrivnings-
metoden  

Typ av investering År 

Fastigheter  

Stomme och grund 
 

100 

Stomkomplett/innerväggar 50 

Värme, Sanitet (VS) 50 

El 40 

Fasad 
 

50 

Fönster 50 

Yttertak 40 

Ventilation 25 

Transport (hiss) 25 

Styr- och övervakning 15 

Restpost (inre ytskikt, vitvaror, köksinr) 50 

Transportmedel t.ex. traktorer, truckar, 
personbilar, skåp- och mindre lastbilar, 
släpkärror 10 

Hushållsmaskiners såsom spisar, tvätt-
maskiner o.s.v. 10 

Porslin, glas och bestick 5 

Kontorsmöbler och inredningsartiklar 10 

Skolmöbler, gymnastikredskap, medi-
cinska instrument, inlärningsapparater 5 

Televäxel, mätapparater, offsetutrustning 10 

Gator  

Ombyggnad huvudväg 

Asfalt, 60 % 

Asfaltgrus 40 % 

 

15  

45 

Typ av investering År 

Ombyggnad Östra Storgatan/Sundsgatan 

Sten/plattytor, 71% 

Asfalt, 13 % 

Armaturer gatubelysning 14,4 % 

Stolpe inkl kabel, 1,6 % 

45 

15 

20 

50 

Konstnärliga byggnader, rörliga broar  

-Stomme, räcke, grus, 70 % 50 
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-Slit/rörliga delar, 30 % 40 

Vattenverk  

Byggnad 

Stomme (reservoar), 22 % 

Tak, fasad, markarbeten, 8 % 

Fastighetsinstallationer, 5 % 

Vattenverksspecifikt 

Filter, pumpar m.m. 40 % 

Reservkraftanläggning 10% 

Automatik/styrning/driftövervakning, 15 % 

 

50 

40 

25 

 

20 

25 

15 

 

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.  
 

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 till 

bolagen. 
 

Resultatutjämningsreserv 

En resultatutjämningsreserv har skapats under året 2013. Avsättningar har gjorts utifrån resultaten 2010, 2012, 

2013, 2015 och 2016. Åren 2011, 2017, 2018, 2019 och 2022 var inte balanskravsresultatet tillräckligt högt för 

att möjliggöra någon avsättning. År 2020 och 2021 användes resultatet till att återställa en del av det negativa 

balanskravsresultat som uppstått under åren 2018 och  2019. År 2014 användes 6 856 tkr av resultat-

utjämningsreserven vid beräkningen av balanskravsavstämningen.  

Redovisning har gjorts enligt de förslag som lämnats av Sveriges Kommuner och Regioner.  
 

Avsättningar 

Avsättningar för framtida kostnader görs för pensioner, sluttäckning av deponi samt för eventuella viten för 

försenat LSS-boende i enlighet med RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. 

Avsättningen för pensioner görs efter underlag från pensionsadministratören Skandia. 

Avsättningen för Säffle kommuns andel av sluttäckningen av deponin vid Östby görs från skattekollektivet 

utifrån en årlig nuvärdesberäkning av framtida kostnader. En preliminär uppdatering har gjorts per 31 augusti. 

Avsättningen för eventuella viten för försenat LSS-boende görs utifrån beräkningar som kontrollerats med IVO.  
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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 till abonnentkollektiven vid årsskiftet 

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. 
 

Minoritetsintressen 

Koncernredovisningen upptar enligt gällande praxis företag med ett kommunalt ägarintresse av lägst 20 %. 

Förutom ovan nämnda företag har kommunen eller dotterföretagen minoritetsintressen i andra företag. Av dessa 

är Kommuninvest viktigast för kommunen. I övrigt hänvisas till not i årsredovisningen. 
 

Koncernens redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen är en samlad redovisning av kommunens och de helägda kommunala företagens 

resultaträkningar och balansräkningar. I förekommande fall har redovisningen anpassats efter kommunens 

redovisningsmodell. Donationsfonder ingår inte. Den nu föreliggande koncernredovisningen baseras således på 

delårsrapporter från Säffle kommun, Kommunföretag i Säffle AB, Säfflebostäder AB, Forskningen i Säffle AB, 

Säffle Kommunikation AB samt Säffle Kedjan 2 AB. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Någon 

elimineringsdifferens har inte uppstått. Bolagens delårsrapporter samt koncernredovisning var fastställda av 

respektive styrelse vid tidpunkten för upprättande av den kommunala koncernredovisningen. 

Vid eliminering av interna poster i resultat- och balansräkningarna har väsentlighetsprincipen tillämpats. Detta 

innebär att i första hand väsentliga och resultatpåverkande poster har medtagits i redovisningen. Exempel på 

sådana poster är interna aktie- och andelsinnehav, viktigare fordringar och skulder inom balansräkningen, samt 

hyror, vattenavgifter och räntor vad gäller resultaträkningen.  
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Ord- och begreppsförklaring 

Den ekonomiska eller finansiella utvecklingen under året visas med hjälp av resultaträkning, balansräkning och 

kassaflödesanalys. Sambandet mellan dem kan beskrivas som i nedanstående uppställning: 

 

Resultaträkning 

+ Intäkter – Kostnader = Förändring av eget kapital 

 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar + Omsättningstillgångar = Kapitalanvändning 

Eget kapital + Avsättningar + Långfristiga skulder + Kortfristiga skulder = Kapitalanskaffning 
 

Resultaträkningen visar hur mycket intäkter och kostnader som organisation haft och därmed hur 

förändringen av det egna kapitalet uppkommit under året. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställning och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar 

hur kommunen använt sitt kapital (i anläggnings‐ och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet 

finansierats (med lång‐ och kortfristiga skulder samt med eget kapital). 

Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde ska varje år belastas med en avskrivning 

(värdeminskning). Avskrivningsbeloppet ska anpassas till lämplig tidplan med hänsyn till tillgångens 

uppskattade ekonomiska livslängd. 

Kommunens totala egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m.m.) 

och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift‐ och investeringsändamål). 

Kortfristiga lån och skulder har en löptid eller förfallodag inom ett år från bokslutsdagen. 

Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soli‐

diteten anges i procent. 

Likviditet är det samma som betalningsberedskap på kort sikt (förmågan att betala skulder i rätt tid). 

När utgifterna för investeringar korrigerats för eventuella investeringsbidrag får mån fram net‐

toinvesteringarna. 

Nettokostnader är det som blir kvar efter det att driftbidrag, avgifter och ersättningar dragits ifrån 

de totala kostnaderna. Kommunens nettokostnader finansieras med skattemedel. 

Med långfristiga skulder menas skulder med en löptid som överstiger ett år. 

RIPS 21 är förkortning för Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning och är den modell som Sveriges 

Kommuner och Landsting antagit för beräkning av pensionsförpliktelser. 
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Räkenskaper 

Resultaträkning 

Kommunen 

 
 

 

 

          

Belopp i tkr.  Delår 2021 Delår 2022 Budget delår 

2022 

Årsbudget 

2022 

Prognos 

avvikelse mot 

årsbudget 

Prognos 

helår 2022 

               

Verksamhetens intäkter 2 234 356 238 159 233 333 350 000 -22 520 327 480 

Verksamhetens kostnader  -826 384 -869 427 -893 244 -1 339 866 -16 160 -1 356 026 

Nämndernas nettokostnad  -592 028 -631 268 -659 911 -989 866 -38 680 -1 028 546 

   

 

          

Avskrivningar  -28 526 -28 903 -29 917 -44 875 0 -44 875 

Pensionsavsättningar  -36 605 -36 486 -14 133 -21 200 0 -21 200 

Verksamhetens nettokostnad  -657 159 -696 657 -703 967 -1 055 941 -38 680 -1 094 621 

   

 

          

Skatteintäkter   440 497 452 732 436 722 655 083 21 000 676 083 

Statsbidrag 3 267 179 279 212 272 765 409 148   409 148 

Mellankommunal utjämning  0   473 710   710 

Finansiella intäkter  26 437 9 815 7 333 11 000 0 11 000 

Finansiella kostnader  -2 514 -29 790 -3 600 -5 400 -23 358 -28 758 

Resultat efter skatter och 

finansnetto 

  

74 440 15 311 9 733 14 600 -41 038 -26 438 

Årets resultat  74 440 15 311 9 733 14 600 -41 038 -26 438 
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Sammanställd redovisning 

 

RESULTATRÄKNING        

   

   

 

    

  

Belopp i tkr.  Delår 2021 Delår 2022 Budget 

delår 2022 

Årsbudget 

2022 

Prognos 

avvikelse mot 

årsbudget 

Prognos helår 

2022 

               

Verksamhetens intäkter 1 285 552 288 535 370 353 555 529 -18 599 536 930 

Verksamhetens kostnader  -923 061 -969 609 -1 068 561 -1 602 841 -15 060 -1 617 901 

Verksamhetens nettokostnad  -637 509 -681 074 -698 208 -1 047 312 -33 659 -1 080 971 

   

 

      

Skatteintäkter   440 497 452 732 436 722 655 083 21 000 676 083 

Statsbidrag 2 267 179 279 212 272 765 409 148 0 409 148 

Mellankommunal utjämning  0 0 473 710 0 710 

Finansiella intäkter  26 578 9 295 7 400 11 100 50 11 150 

Finansiella kostnader  -5 006 -31 678 -6 600 -9 900 -32 158 -42 058 

Resultat efter skatter och 

finansnetto 

  

91 739 

28 486 

12 553 18 829 

-44 767 -25 938 

Årets resultat  91 739 28 486 12 553 18 829 -44 767 -25 938 
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Balansräkning 
BALANSRÄKNING         

  Kommun   Sammanställd   

Belopp i tkr. 2021 Delår 2022 2021 Delår 2022 

TILLGÅNGAR 
        

Materiella anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska anl. 969 502 970 591 1 503 877 1 502 545 

Maskiner och inventarier 92 243 88 398 139 897 135 521 

Oavslutade investeringsprojekt   76  

Immateriella anläggningstillgångar    578 

Summa 1 061 745 1 058 989 1 643 851 1 638 644 

      

Finansiella anläggningstillgångar     

Värdepapper och andelar 8 942 8 942 8 842 8 842 

Långsiktig placering 194 367 162 850 194 407 162 890 

Långfristig utlåning 154 132 153 238 125 5 687 

Grundfondskapital 30 30 30 30 

Summa 357 471 325 060 203 204 177 449 

Summa anläggningstillgångar 1 419 217 1 384 049 1 847 255 1 816 093 

      

Omsättningstillgångar     

Förråd 1 300 1 658 2 102 3 027 

Fordringar 155 444 166 226 135 015 164 023 

Kassa och bank 157 644 87 739 157 644 88 204 

Summa omsättningstillgångar 314 388 255 624 294 761 255 255 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 733 604 1 639 673 2 142 015 2 071 348 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital                                                                                              3      -845 392 -860 704 -979 752 -1 008 473 

Avsättningar     

Avsättningar till pensioner -22 643 -23 787 -22 983 -24 127 

Övriga avsättningar -19 644 -20 432 -31 494 -28 872 

Uppskjuten skatteskuld 0 0 -5 923 -5 907 

Summa avsättningar -42 287 -44 219 -60 400 -58 906 

      

Skulder     

Långfristiga skulder -514 587 -455 635 -853 059 -792 044 

Kortfristiga skulder -331 339 -279 116 -248 804 -211 924 

Summa skulder -845 926 -734 751 -1 101 863 -1 003 968 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 733 604 -1 639 673 -2 142 015 -2 071 348 

      

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     

Borgensåtaganden 337 925 341 148 12 257 12 109 

Ansvarsförbindelse - pensioner 364 061 359 835 364 061 359 835 

Utlämnade pantbrev     
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Noter 

 
 
 

Noter till Resultaträkning per 31 augusti respektive år 

  

   

  Kommunen Sammanställd redovisning 
  

januari-augusti januari -augusti 

Not Belopp i tkr. 2021 2022 2021 2022 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

    

 

Försäljningsintäkter 8 422 10 398   
 

Taxor och avgifter 70 835 73 416   
 

Hyror och arrenden 30 923 34 240 30 923 34 240 
 

Bidrag 58 629 56 084   
 

Försäljn verksamh o konsulttjänster 62 848 63 473   
 

Realisationsvinster 2 699 548   
 

Övriga intäkter 0 0 254 629 254 295 
 

Summa verksamhetens intäkter 234 356 238 159 285 552 288 535 
   

 

 

 

Not 2 Generella statsbidrag och utjämning 

    

 

Inkomstutjämningsbidrag 157 230 177 072 157 230 177 072 
 

Regleringsbidrag 30 611 28 423 30 611 28 423 
 

Kommunal fastighetsavgift 20 523 24 635 20 523 24 635 
 

Bidrag för LSS-utjämning 14 347 5 507 14 347 5 507 
 

Kostnadsutjämningsbidrag 36 026 30 612 36 026 30 612 
 

Regleringsavgift     
 

Statsbidrag integration     

 Generella statsbidrag (Corona mm) 8 442 12 963 8 442 12 963 
 

Summa generella statsbidrag och 

utjämning 

267 179 279 212 267 179 279 212 
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Not till balansräkningen  

Not 

 

Kommunen 

 

Sammanställd 

redovisning 

 

Belopp i tkr. 20211231 20220831 

 

20211231 20220831 

 

        

Not 3 Eget kapital       

 Ingående balans 797 179 797 179  923 460 979 752  

 varav periodens resultat 48 214 15 311  56 299 28 486  

 Justering eget kapital    -7   

 Utgående balans 845 393 860 704  979 824 1 008 238  

 varav Resultatutjämningsreserv 88 742 88 742  88 742 88 742  

 varav Övrigt eget kapital 756 651 771 962  891 082 919 496  
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Driftsredovisning 

Resultat 

 

 Driftsredovisning 
Utfall Jan – 
augusti 2022 

Avvikelse prognos 
helår 

(Mnkr)     
Finansförvaltningen 16 2 
Kommunfullmäktige 0 0 
Kommunstyrelsen -5 -1 
Barn- o 
utbildningsnämnden 

25 -5 

Miljö- o 
byggnadsnämnden 

1 0 

Socialnämnden -29 -36 
Kulturnämnden  3 1 
Överförmyndarnämnden -1 0 
Teknik- o fritidsnämnden 4 -1 
Resultat (efter 
avrundning)  

15 -41 

 

 

Kommunen redovisar ett positivt resultat i delårsbokslutet 2022. Resultatet på 15 Mnkr motsvarar 2,1 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Ett ”normalt” resultat kan sägas ligga på 30-40 Mnkr plus 

beroende på att lönerna för semestrar och skollov tjänas in de månader personalen inte har semester samt på att 

skolverksamheten köper in de mesta av sina läromedel på hösten till det nya läsåret. Barn- och 

utbildningsnämnden visar i år ett utfall efter augusti som är 25 Mnkr bättre än budget, vilket är i nivå med vad 

som är önskvärt vid denna tid på året då hösten förväntas föra med sig ökade lönekostnader. Socialnämnden 

visar ett utfall som är 29 Mnkr sämre än budget, vilket i huvudsak förklaras av fortsatta volymökningar, främst 

inom hemtjänst och hemsjukvård, men även hög omsättning av personal och vakanser som kräver inhyrd 

personal för att klara bemanningen för sjuksköterskor och fysioterapeuter. För mer detaljerad redovisning av 

intäkter och kostnader hänvisas till respektive nämnds delårsrapport.  
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Resultatet för bolagen och kommunen ihop (den sammanställda redovisningen) är 28,5 Mnkr efter augusti. 

Säfflebostäder visar ett positivt resultat på 9,4 Mnkr, Forskningen AB ett positivt resultat på 2,6 Mnkr, Säffle 

kommunikation AB 0,6 Mnkr samt Säffle Kedjan 2 AB ett positivt resultat på 0,6 Mnkr. 

 
Resultatanalys januari-augusti respektive år 

31/8 resp år 2018 2019 2020 2021 2022 

Kommunen      

Resultat 16,0 15,7 47,2 74,4 15,3 

Justering 

reavinster 

-12,3 -0,6 -1,3 -2,7 -4,9 

Oreal.vinster o 

förluster 

värdepapper 

  0,5 -14,5 26,1 

Jämförelse-

störande 

poster 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Underliggande 

resultat 

3,7 15,1 46,4 57,2  46,3 

Kommunen +bolag    

Resultat 39,6 20,8 64,1 91,7 28,5 

Korr från 

kommunen 

-29,9 -0,6 -0,8 -17,2 21,0 

Underliggande 

resultat 

9,7 20,2 63,3 74,5 49,5 

      

Jämförelsestörande poster är kostnader eller intäkter som enligt ett strikt regelverk (rekommendationer från 

Rådet från kommunal redovisning ska användas vid bedömningen) kan sägas vara av tydlig engångskaraktär och 

inte tillhöra den egentliga driften av verksamheten. Någon jämförelsestörande post har inte identifierats för den 

aktuella redovisningsperioden. Däremot har reavinster vid försäljning av värdepapper samt värdering av 

kommunens värdepapper till marknadsmässigt värde under året fört med sig att totalt 21,2 Mnkr behöver justeras 

för att komma fram till underliggande resultat.  

   

Resultat januari-augusti respektive år 

31/8 resp år 2018 2019 2020 2021 2022 

Kommunen      

Resultat 16,0 15,7 47,2 74,4 15,3 

% av skatt 

m.m. 

2,5 

 

2,4 7,0 10,5 2,1 

% av eget 

kap vid 

periodens 

början 

2,1 2,1 6,3 9,3 1,8 

Kommunen + bolagen    

Resultat 39,6 20,8 64,1 91,7 28,5 

% av skatt 

m.m. 

4,9 

 

3,2 

 

9,4 13,0 3,9 

% av eget 

kap vid 

periodens 

början 

4,6 

 

 

2,4 

 

 

7,5 9,9 2,9 
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Investeringar  

Investeringsvolymen uppgår till 33,2 Mnkr årets åtta första månader 2022. Budgeten för året är på 108,1 Mnkr, 

inklusive det tilläggsanslag Kommunstyrelsen beslutade i april 2022 utifrån över- och underskottshanteringen 

2021. Inga större investeringsprojekt har slutförts under perioden. Några projekt pågår och avslutas under hösten. 

 

Kommunstyrelsen har en total investeringsbudget på 34 036 tkr för 2022 där 24 756 tkr avser fastigheter. Efter 

augusti månad har 7 697 tkr förbrukats totalt varav 4 700 tkr avser fastighetsdelen.  

Ombyggnaden av Tingvallaskolans gård är beslutad, upphandling är försenad pga uteblivna anbud.  

2 Mnkr är avsatt för lokalanpassningar av det tidigare köket i Svanens äldreboende efter det att matlagningen 

flyttats till Svanskogs skola. Kostnadsförslag för hyresnivå har skickats till socialnämnden för godkännande. 

Projektet förväntas slutföras under 2023. 

Byggnationen av Tegnérkökets sluss, med en budget på 2,9 Mnkr pågår. Ytterligare 600 tkr kommer att belasta 

projektet för flytt av fjärrvärmerör och högre offert än budgeterat. Överskridandet finansieras genom överskott 

på projekt Lokalkuggen. 

I budgeten för införande av nytt ekonomisystem har kostnaderna för integrationer med andra IT-system 

underskattats. I dagsläget ser det ut som att dessa kostnader är cirka 500 tkr högre än budgeterat.  

Investeringsmedlen för släckbil ska tas bort ur 2022 års budget och en ny budget för släckbil tas för 2023. 

Beredskapsbilen kommer att levereras under hösten. Avvikelsen mot budget beror på det allmänt höga 

inflationstrycket. 

Den med Åmål gemensamma teknik- och fritidsnämnden genomför investeringarna inom sektorn för både Säffle 

och Åmål. Här kommenteras endast de investeringar som finansieras och ägs av Säffle kommun. Nämnden har 

en sammanlagd investeringsbudget för Säffledelen på 60,4 Mnkr där 26,4 Mnkr avser den skattefinansierade 

verksamheten och 34 Mnkr avser den avgiftsfinansierade verksamheten. Investeringar för  

24,1 Mnkr har genomförts under januari till augusti. Prognosen för helåret visar att det kommer att finnas kvar 

4,7 Mnkr vid årets slut för den skattefinansierade verksamheten och 4,8 Mnkr för den avgiftsfinansierade 

verksamheten som avser projekt som planeras fortsätta under 2023. 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget uppgår till 6,1 Mnkr, där inventarier till 

Herrgårdsgymnasiets Fordon-, transport-, bygg- och anläggningsprogram står för 1,5 Mnkr. Sista augusti hade 

1,4 Mnkr förbrukats för diverse inventarier. Prognosen är att samtliga medel kommer att förbrukas under året. 

Kulturnämnden har en investeringsbudget på 4 700 tkr år 2022 där ny biblioteksbuss står för 4 500 tkr. Vid årets 

utgång beräknas 200 tkr vara förbrukade medan budget för bokbussen om 4 500 tkr flyttas över till 2023. 
 

Investeringar per nämnd 

Belopp i tkr  Redovisning  Budget Prognos 

avvikelse 

Nämnd  2021-08-31 2022-08-31 2022 2022 

      

Kommunstyrelsen  28 540 7 697 34 036 6 752 

Barn- och utbildningsnämnden  2 146 1 373 6 360 0 

Miljö- och byggnadsnämnden  0  0  360 0 

Socialnämnden  808 66 2 282 700 

Kulturnämnden  0 0 4 700 4 500 

Teknik- och fritidsnämnden skatt  4 281 6 390 26 360 4 270 

Teknik- och fritidsnämnden avgift  7 829 17 665 34 033 10 699 

Summa  43 605 33 190 108 132  26 921 
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Stora investeringsprojekt 1 Mnkr eller mer 

Belopp i tkr. Redovisning Budget Prognos 
avvikelse 

Kvarvarande 
totalbudget 

Nämnd/projekt 2022-08-31 2022 2022   

Kommunstyrelsen     

Data, KS förfogande 1 163 2 360  2 906 

Nytt ekonomisystem 1 653 1 370 530 1 370 

Lokalkuggen (smärre investeringar) 335 2 695 -595 2 695 

Tingvalla aktiv/gympa 66 4 149 -3 949 4 149 

Rtj Släckbil  4 500 -4 500 4 500 

Äldreboende Svanskog 26 2 000 -500 2 000 

Utemiljö förskolor, först  1 500 -500 4 500 

Tegnér sluss kök 2 175 2 867  2 867 

Reinvest fastig K3 627 5 000  Årlig 
investering 

Svanskogs skola 994 4 540   
     

Barn- och utbildningsnämnden     

Svanskogs skola o Rävgård 117 1 000  1 000 

Inventarier grundskola 25 1 200  1 200 

Inv ford transp bygg anl  1 500  1 500 
     

Kulturnämnden     

Bokbuss  4 500 -4 500 4 500 
     

Teknik- och fritidsnämnden     
     

Skattekollektivet     

Beläggningsarbeten 1 678 3 644  Årlig 
investering 

Fordon maskininv Gata 114 2 000 -1 500 2328 

Inventarier ny simhall 88 3 123  3 624 

Gata o GC Kronvägen 2 310 1 459  2 300 

Gator Ladugårdsparken 1 599 6 750  6 750 

Utbyte sarg 20 1 500  1 500 

Sopmaskin Beam 0 2 000 -2 000 2 000 
     

Avgiftskollektiven     

Vatten och avlopp     

Omläggning duplicering va-ledningar 6 145 7 565  Årlig 
investering 

Renovering bassäng avdel vaver 8 838 14 072  14 072 
VA Kronvägen  54 1 440  1 440 
Ren bassänger Nysäter ARV 24 1 000  1 000 
VA Ladugårdsparken 1 107 4 791  4 791 

Östby     

Hjullastare ÅVC 0 2 500 -2 500 2 500 
Omst Insam.sys.matavfall 229 3 217 -2 200 3 217 

 29 387 94 242 -22 214 78 709 
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Investeringsvolym januari – augusti 

Investeringsvolym januari – augusti 

31/8 resp år 2018 2019 2020 2021 2022 

Investeringar, 

Mnkr 

70,8 

 

109 

 

30 43,6 33,2 

Invest/avskrivn, 

procent 

309 

 

419 

 

109 153 114,9 

Periodens 

resultat + av-

skrivn, Mnkr 

28,9 

 

41,7 

 

79,8 113,5 24,4 

Periodens 

resultat + av-

skrivn i förhål-

lande till årets 

netto-invest 

55,2 38,3 266 260,3 73,5 

 

Investeringsvolymen uppgår till 33,2 Mnkr årets åtta första månader 2022. Budgeten för året är på 108,1 Mnkr , 

inklusive det tilläggsanslag Kommunstyrelsen beslutade i april 2022 utifrån över- och underskottshanteringen 

2021. Vid årets utgång beräknas 16,4 Mnkr av investeringsbudgeten kvarstå.  
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 Kommunstyrelsen 

 

Delårsrapport 2022 för kommunkoncernen inklusive 
prognos för helåret 2022 med tillhörande bilagor 
Sammanfattning 
Säffle kommun redovisar ett resultat på 15,3 Mnkr efter augusti månad.   
I prognosen för helåret är resultatet beräknat till -26,4 Mnkr, vilket är 41 
Mnkr sämre än budget. Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 
28,5 Mnkr per 31 augusti. Prognosen för kommunkoncernen visar på ett 
resultat om -25,9 Mnkr vid årets slut.  
 
I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån helårsprogno-
sen. Det sammanlagda balanskravsresultatet beräknas till -5,2 Mnkr efter att 
hänsyn tagits till de prognostiserade reavinsterna vid årets slut. Enligt lagen 
måste ett negativt balanskravsresultat återställas genom positiva resultat 
inom tre år. Kommunen har inget negativt balanskravsresultat sedan tidigare 
kvar att återställa.  
Kommuner ska enligt kommunallagen- KL- ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i de kommunalägda bolagen. Fullmäktige 
ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De mål som 
kommunfullmäktige beslutar om – fullmäktigemål- är liktydigt med Säffles 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 
De sju beslutade fullmäktigemålen gäller för perioden 2020-2023, och är 
indelade i ett externt och internt perspektiv. Kommunstyrelsen gör utifrån 
nämnder och bolags rapporter den samlade bedömningen att måluppfyllelsen 
för 2022 kommer vara delvis god vid årets slut. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål med betydelse för god 
ekonomiskhushållning. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör 
kommunstyrelsen bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk 
hushållning ur det finansiella perspektivet. 
 

Bakgrund 
Enligt bestämmelserna i kommunallagen kap 8 § 20 a och lagen om kommu-
nal bokföring och redovisning 13 kap § 1 ska minst en delårsrapport 
upprättas och behandlas av kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska 
omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. I Säffle görs delårsrapporten efter augusti månads utgång. 



Säffle kommun 
Datum 
2022-10-17 

 
KS 2022:302 

Sida 
2(6) 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningskontoret och samtliga nämnder och 
bolag. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för kommunkoncernen 
Bilaga nämndernas och bolagens redovisningar 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 21 september 2022  
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 september 2022 
Socialnämndens protokoll den 20 september 2022  
Kulturnämndens protokoll den 20 september 2022  
Teknik- och fritidsnämndens protokoll den 20 september 2022  
Säfflebostäder AB:s protokoll den 22 september 2022 
Säffle Kedjan AB:s protokoll den 20 september 2022 
Säffle Kommunikation AB:s protokoll den 20 september 2022 
Forskningen i Säffle AB:s protokoll den 20 september 2022 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Ekonomisk uppföljning 
Säffle kommun redovisar ett resultat på 15,3 Mnkr efter augusti månad.   
I prognosen för helåret är resultatet beräknat till -26,4 Mnkr, vilket är 41 
Mnkr sämre än budget. Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 
28,5 Mnkr per 31 augusti. Prognosen för kommunkoncernen visar på ett 
resultat om -25,9 Mnkr vid årets slut.  
 
I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån 
helårsprognosen. Avstämningen blir negativ då det prognostiserade resultatet 
för helåret är -26,4 Mnkr. Reavinster samt orealiserade vinster och förluster 
på kommunens värdepapper, som enligt reglerna inte får räknas med i 
balanskravsavstämningen, beräknas bli 21,2 Mnkr vid årsskiftet. Det 
sammanlagda balanskravsresultatet prognostiseras därmed till -5,2 Mnkr. 
Enligt lagen måste ett negativt balanskravsresultat återställas genom positiva 
resultat inom tre år. Det finns inget negativt balanskravsresultat med in i 
2022. 
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 Driftsredovisning 
Utfall Jan – 
augusti 
2022 

Avvikelse 
prognos helår 

(Mnkr)     
Finansförvaltningen 16 2 
Kommunfullmäktige 0 0 
Kommunstyrelsen -5 -1 
Barn- o 
utbildningsnämnden 25 -5 

Miljö- o 
byggnadsnämnden 1 0 

Socialnämnden -29 -36 
Kulturnämnden  3 1 
Överförmyndarnämnden -1 0 
Teknik- o 
fritidsnämnden 4 -1 

Resultat (efter 
avrundning)  15 -41 

 
Kommunen redovisar ett positivt resultat i delårsbokslutet 2022. Resultatet 
på 15 Mnkr motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Ett ”normalt” resultat kan sägas ligga på 30-40 Mnkr plus 
beroende på att lönerna för semestrar och skollov tjänas in de månader 
personalen inte har semester samt på att skolverksamheten köper in de mesta 
av sina läromedel på hösten till det nya läsåret. Barn- och 
utbildningsnämnden visar i år ett utfall efter augusti som är 25 Mnkr bättre 
än budget, vilket är i nivå med vad som är önskvärt vid denna tid på året då 
hösten förväntas föra med sig ökade lönekostnader. Socialnämnden visar ett 
utfall som är 29 Mnkr sämre än budget, vilket i huvudsak förklaras av 
fortsatta volymökningar, främst inom hemtjänst och hemsjukvård, men även 
hög omsättning av personal och vakanser som kräver inhyrd personal för att 
klara bemanningen för sjuksköterskor och fysioterapeuter.  
Även de kommunala bolagen har efter augusti prognosticerat en negativ 
budgetavvikelse vid årets utgång och räknar då med ett sammanlagt resultat 
av 0,5 Mnkr. Totalt presenteras efter augusti månad ett resultat om 28,5 
Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen. 
 
Investeringsvolymen uppgår till 33,2 Mnkr årets åtta första månader 2022. 
Budgeten för året är på 108,1 Mnkr, inklusive det tilläggsanslag 
Kommunstyrelsen beslutade i april 2022 utifrån över- och 
underskottshanteringen 2021. Inga större investeringsprojekt har slutförts un-
der perioden. Några projekt pågår och avslutas under hösten. 
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Uppföljning av verksamhetsmål 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning – LKBR 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. 
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. Kommunen har fyra 
externa fullmäktigemål; 

 Säffle kommun är en plats för alla 
 I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 
 I Säffle kommun kan alla försörja sig 
 Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Kommunen ska också ha mål med internt perspektiv som riktar sig till 
kommunen som organisation - vad ska organisationen kännetecknas av? 
Kommunens tre interna fullmäktigemål är; 

 Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

 Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 
Fullmäktiges mål utvärderas varje år med stöd av nämndmålen som anknyter 
till respektive fullmäktigemål enligt följande regler: 

 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)   

Nämnd- och bolagsmålen följs upp och utvärderas i samband med tertial- 
och delårsrapport i den mån det finns ett resultat uppnått för målet. Finns 
inget resultat att redovisa ska en uppskattning av målens resultat göras 
utifrån de aktiviteter som ägt rum. Fullmäktigemålen utvärderas på det sätt 
som anges ovan. Fullmäktige beslutar om årsredovisning, tertial- respektive 
delårsrapport efter beredning av respektive nämnd och styrelsen. 
Respektive nämnd och styrelse utvärderar och följer upp sina mål och fattar 
efter hand erforderliga beslut i syfte att över tid ha en långsiktig god 
ekonomisk hushållning och en god kvalitet i sin verksamhet utifrån givna 
förutsättningar. 
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Prognos och trend 2022-08-31 måluppfyllelse helår för koncernen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Bilden ovan påvisar att fullmäktigemålen i stor grad bedöms vara delvis 
uppfylla vid årets slut. Till bedömningen har även en trenduppskattning 
gjorts i syfte att se graden av styrkan i utvecklingen av den bedömda 
måluppfyllelsen. 
Det finns fortsatt en stor utmaning i att nå ökad måluppfyllelse. 
Kommunstyrelsen gör utifrån rådande omständigheter därför den samlade 
bedömningen att måluppfyllelsen för 2022 kommer vara delvis god vid årets 
slut. Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål med betydelse för 
god ekonomiskhushållning. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen 
gör kommunstyrelsen bedömningen att kommunen inte uppnått god 
ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. 
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Det finns fortsatt utvecklingsbehov vad gäller mål- och måttformulering och 
hur och med vilka metoder måluppfyllelsen ska mätas. Med utmanande mål 
satta för den egna verksamheten kan inte måluppfyllelsen vara på topp inom 
samtliga områden. I så fall skulle inte målen vara utmanande och därmed 
sakna funktion. 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Eriksson 
Koncerncontroller 

Mikael Blom 
Kvalitetsutvecklare  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningskontoret 
Nämnder och bolag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 135 Dnr KS/2022:302 

Information: Delårsrapport för kommunkoncernen 2022 
Ärendebeskrivning 
Koncerncontroller Maria Eriksson informerar om ärendet. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
____________________ 
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Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 109 Dnr SN/2021:43 

Ekonomisk uppföljning 
Ärendebeskrivning 
Efter augusti redovisas totalt ett negativt utfall för förvaltningen. De kost-
nadsdrivande faktorerna är fortsatt volymökningar, främst inom hemtjänst och 
hemsjukvård, men även hög omsättning av personal och vakanser som kräver 
inhyrd personal för att klara bemanningen. Det rådande världsläget och inflationen 
påverkar också utfallet med högre kostnader för bland annat köpta måltider och 
drivmedel. Utfallet för sjukvårdsmaterial och skyddsmaterial visar ökade kostnader, 
som kan kopplas både till volym-ökningarna och till pandemin. Allt detta i relation 
till en underfinansierad budget, som inte klarar av att balansera mot kostnadsbilden. 
Samtidigt har förvaltningens effektiviseringar börjat ge effekt och reduceringen på 
Korttiden är genomförd och ett antal lediga platser på Kaptensgården har 
omvandlas till biståndsbedömda trygghetsboenden. Vissa av de effektiviseringar 
som genomförs är beräknade att pågå under två till tre år och väntas ge ytterligare 
ekonomisk effekt under 2023. Detta är dock inte tillräckligt för att balansera 
förvaltningens underfinansiering och förvaltningen ser med stor oro på det då det 
inte finns några större effektiviseringar som är möjliga att genomföra än de som 
görs. 
 
Måluppfyllelsen varierar i samband med uppföljningen i delårsbokslutet. Vissa mål 
har inget aktuellt värde i och med att siffror bara presenteras en gång per år, medan 
andra både visar både upp- och nedåtgående trender. Man kan se att 
måluppfyllelsen i flera av målen har ökat till exempel där vi mäter antal brukare 
som nyttjar våra digitala tjänster. Av de nio e-tjänster som finns tillgängliga 
används återansökan om ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen 
mest frekvent. Målet är att 70 % av återan-sökningarna ska vara digitala. Här har 
man med hjälp av personalen i receptionen uppnått 85 % i augusti, vilket är nytt 
rekord. Antalet personer i försörjningsstöd som var inskrivna vid AME med 
kompetenshöjande insats var i juli 222 personer. Även här är målet på 170 personer 
väl uppfyllt och fortsatt samordning sker av ekonomiskt bistånd, aktiviteter på 
arbetsmarknadsenheten och utbildning på Lärcenter. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-12. 
Delårsrapport 2022. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2022 för 
socialnämnden samt översända delårsrapporten till kommunfullmäktige. 
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Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2022 för socialnämnden samt 
översända delårsrapporten till kommunfullmäktige. 
_________________________  
Utdrag  2022-09-22 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
Peter Pettersson 0533-68 17 74 
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 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Delårsbokslut inklusive verksamhetsuppföljning 2022 
för Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden ser stora möjligheter att nå full måluppfyllelse 

vid årets slut. 

Ekonomiska prognosen för 2022 visar ett överskott mot budget om 300 tkr. 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet följs upp i tertial- delår- och 

årsbokslut. Miljö- och byggnadsnämndens ekonomi följs upp varje månad. 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för den ekonomiska redovisningen 

samt måluppfyllelse för aktuell tidsperiod. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Miljö- och byggförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2022 för Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Förvaltningens ståndpunkt 

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att nå målen under 2022. 

Verksamhetens måluppfyllelse efter augusti månad följer plan. Vissa mål 

kan mätas enbart på årsbasis.  

Miljö- och byggnadsnämndens intäkter hänförliga till fiskodlingen gör att 

beräknad prognos är ett överskott mot budget med 300 tkr. Detta är dock en 

engångsföreteelse, ser inte några så stora åtaganden nästa år.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delårsbokslutet inklusive verksamhetsuppföljningen för 2022 och 

vidarebefordrar den till kommunstyrelsen.  

Peter Pettersson 

Förvaltningschef 

Anna-Lena Andersson 

Ekonom 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Koncernkontroller 
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Uppföljning delår för Miljö- och byggnadsnämnd 2022 
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Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 1.1: God bebyggelseutveckling 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

MBN22: Ny översiktsplan, samrådshandling (%)  60.00% 100.00% 

MBN22: Ny detaljplan för bostads- och verksamhetsändamål, antagna. (%)  50.00% 100.00% 

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

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 2.1: God skolmiljö 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

MBN22: Inspektioner i skolan (andel i %)  100.00% 100.00% 

MBN22: Inspektioner rökfri skola (andel i %)  100.00% 100.00% 

 
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 3.1: Effektivt planarbete 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

MBN22: Detaljplaner påbörjade inom en månad (andel i %)  100.00% 100.00% 

MBN22: Samrådshandling ny översiktsplan framtagen (andel i %)  60.00% 100.00% 

MBN22: Vidareutbildning personal och samverkan (andel i %)  100.00% 100.00% 

 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 4.1 : God och effektiv hälsoskyddstillsyn (inkl. livsmedel) 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

MBN22: Beviljade tillstånd för små avlopp (antal)  38.0 60.0 

MBN22: Tjänliga badvattenprover (andel i %)  97.00% 100.00% 

MBN22: Beviljade tillstånd för jord-/vatten-/bergvärme (antal)  30.0 80.0 
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Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 5.1: God och effektiv miljömålstillsyn 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

MBN22: Årlig tillsyn B- och C-objekt (andel i %)  58.00% 100.00% 

MBN22: Granskning B-objekt (andel i %)  100.00% 100.00% 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 5.2: God service i myndighetsutövning 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

MBN22: Färdigbehandlade bygglov inom 3 veckor (deleg.) (andel i %) 75.00% 100.00% 100.00% 

MBN22: Färdigbehandlade bygglov inom 5 veckor (nämnd) (andel i %) 80.00%  100.00% 

MBN22: Nöjda kunder inom bygglov (andel i %) 95.00% 94.00% 94.00% 

MBN22: Nöjda kunder inom miljöskydd (andel i %) 94.00% 92.00% 92.00% 

 
Handläggningstiderna för bygglov är f n korta, 3-5 veckor. Kundenkäten visar att 94 % bygglovskunderna och xx % av 

miljötillsynskunderna är mycket nöjda med förvaltningens handläggning och service. 

 
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 6.1: God och ekonomisk hushållning 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

MBN22: Budget i balans (%) 95.00%  100.00% 

 
Verksamhetens budget följ kontinuerligt upp på nämndsammanträden. 2022 års verksamhet visar hittills på ett litet överskott. 
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Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 7.1: God arbetsmiljö 
 

 

 

 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

MBN22: Friskvårdsaktiviteter (gemensamma) (antal) 2.0 1.0 2.0 

MBN22: Uppföljning på arbetsplatsträffar (antal) 5.0 4.0 6.0 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 3 926 2 396 1 530 3 594 1 300 
 

 

Kommunbidrag 6 723 6 723 -0 10 085 0 
 

 

Kostnader -9 699 -9 079 -620 -13 643 -1 000 
 

 

Räntekostnader -22 -24 2 -36 0 
 

 

Resultat 928 16 912 -0 300 
 

 

 
SAMMANFATTNING 

Positiv avvikelse:  Högst positiva avvikelsen visar fysisk planering men ingen enhet visar någon större negativ avvikelse 

efter augusti. 

Negativ avvikelse:  -- 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 912 tkr efter augusti månad. Intäkterna (exkl kommunbidrag) uppgår till 3 926 

tkr, vilket är 1 530 tkr högre än budget för perioden. Intäkterna har en total budget om 3 594 tkr och kommunbidragen 10 085 tkr. 

Kostnaderna inkl. räntor hamnade på 9 721 tkr, vilket är 618 tkr högre än budget för perioden. Den totala kostnadsbudgeten är om 

13 679 tkr. 

Fysisk planering visar den största positiva avvikelsen efter augusti, räknar även med en positiv avvikelse vid årets slut tack vare 

intäkter kopplade till fiskeodlingen. Dessa är dock av engångskaraktär och vi ser inget liknande stort uppdrag nästa år. 

Bostadsanpassningen har gått bra, men svårt att bedöma hur utvecklingen blir under året. Vi ser kraftiga prisökningar som gör att 

vi ändå lägger en nollprognos för helåret.  

Miljöenheten har återhämtat sitt underskott och visar nu en positiv avvikelse. 

Ambitionen är att anställa någon för inventering av avlopp vilket gör att prognosen för året blir noll. 

För samtliga verksamheter påverkas kostnaden för arbetskraft när semesterkostnaden justeras med de inarbetade 

semesterdagarna. Det ger en positiv påverkan nu när semester tas ut men blir utjämnad när vi ser helåret. 

 

PROGNOS 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas visa en positiv avvikelsemed 300 tkr mot budget i slutet på 2022. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 
Miljö- o bygg.nämnd 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Kommunbidrag 280 280 0 420 0 
 

 

Kostnader -250 -280 30 -420 0 
 

 

Resultat 30 0 30 -0 0 
 

 

 
UTFALL 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 30 tkr efter augusti månad. Kostnadsbudgeten är om 420 tkr för att täcka 

arvoden och övriga kostnader knutna till nämndens sammanträden. 250 tkr i kostnader har förbrukats, vilket är 30 tkr lägre än 

budget för perioden. 

 

PROGNOS 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2022. 

 
 

Miljö och bygg gemensamt 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 7 
 

7 
   

Kommunbidrag 834 834 0 1 251 0 
 

 

Kostnader -852 -832 -20 -1 250 0 
 

 

Räntekostnader -0 -1 0 -1 0 
 

 

Resultat -11 2 -13 -0 0 
 

 

 
UTFALL 

Miljö- och byggnadsnämnden gemensamt har en negativ avvikelse mot budget med 13 tkr efter augusti. Kostnadsbudgeten uppgår 

till 1 251 tkr, vilket är samma som kommunbidraget.  

Här finns kostnaderna för nämndens energirådgivning och administrativa stöd från kommunledningskontoret samt teknik- och 

fritidsförvaltningen. Inga intäkter är budgeterade eftersom energirådgivaren är anställd i år av Årjängs kommun. Säffle betalar 

endast nettokostnaden för energirådgivning.  

Efter augusti har kostnader på 852 tkr bokförts, vilket är 20 tkr högre än förväntade kostnader. 

 

PROGNOS 

Miljö- och bygg gemensamt förväntas gå jämnt med budget i slutet på 2022. 

 
 

  



7 
 

Miljöenhet 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 1 108 1 179 -72 1 769 0 
 

 

Kommunbidrag 2 151 2 151 0 3 227 0 
 

 

Kostnader -3 004 -3 323 319 -4 995 0 
 

 

Räntekostnader -1 -1 0 -1 0 
 

 

Resultat 254 7 247 -0 0 
 

 

 
 

UTFALL 

Miljöenhetens utfall avviker positiv mot budget med 247 tkr efter augusti. Intäkterna för taxor och avgifter är budgeterade till 1 769 

tkr och kostnaderna till 4 996 tkr. Kommunbidraget budget uppgår till 3 227 tkr. 

Här återfinns kostnaderna och intäkterna för miljö-, hälso- och livsmedelsinspektionerna. 

Kostnaderna för perioden uppgår till 3 004 tkr vilket är 319 tkr lägre än budget. Intäkterna landade på 1 108 tkr vilket är 72 tkr lägre 

än budget för perioden. Det är främst intäkten för miljökontroll som är lägre än budget. 

Ambitionen är att anställa någon som kan inventera avlopp under slutet av 2022. Kostnaden för den anställningen gör att 

miljöenheten lägger en nollprognos. 

 

PROGNOS  

Miljöenheten beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2022. 

 
 

Fysisk planering 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2 812 1 217 1 595 1 825 1 300 
 

 

Kommunbidrag 1 953 1 953 -0 2 929 0 
 

 

Kostnader -4 216 -3 140 -1 076 -4 720 -1 000 
 

 

Räntekostnader -21 -23 1 -34 0 
 

 

Resultat 528 6 521 -0 300 
 

 

 
UTFALL 

Den fysiska planeringen har en positiv avvikelse mot budget om 521 tkr efter augusti. Kommunbidraget är budgeterat till 2 929 tkr 

och övriga intäkter till 1 825 tkr. Kostnaderna har en budget om 4 720 tkr plus 34 tkr i räntekostnader. 

Här finns såväl personalkostnader som upphandlade planuppdrag samlade. Detaljplaneuppdrag för kommunal mark beställs och 

finansieras av kommunstyrelsen. Detaljplaneuppdrag för privat mark betalas av fastighetsägaren.  

Efter augusti har kostnader och räntor om 4 237 tkr bokförts, vilket är 1 075 tkr högre än periodens budget. Intäkterna för taxor och 

avgifter uppgår till 2 812 tkr, vilket är 1 595 tkr högre än budget för perioden. 

Det är intäkter för bygglov som står för majoriteten. En kostnad som avviker från budget är konsultkostnader kopplat till 

detaljplanearbete. Dessa kostnader faktureras vidare intern efter granskning, vilket gör ett nollsummespel och kommer således inte 

belasta budgetavvikelsen totalt. 

 

PROGNOS 

Vi ser en minskning generellt av byggloven. Intäkterna hänförliga till fiskodlingen gör att enheten ändå beräknas gå med överskott 

mot budget med 300 tkr. Detta är dock en engångsföreteelse, vi ser inte några så stora åtaganden nästa år. 

Prognos har även lagts med 1 000 tkr på intäkter och kostnader med hänsyn till internhanteringen av detaljplaner. 
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Bostadsanpassning 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Kommunbidrag 1 505 1 505 -0 2 258 0 
 

 

Kostnader -1 378 -1 505 127 -2 258 0 
 

 

Resultat 128 1 127 0 0 
 

 

 
UTFALL 

Bostadsanpassningsbidragen har ett överskott om 127 tkr efter augusti månad. Kostnaderna är budgeterade till 2 258 tkr. 

Kommunbidragen har en budget om 2 258 tkr. 

Avvikelsen mot budget på 127 tkr är 150 tkr lägre än vad den var efter maj men ändå fortfarande positivt. 

 

PROGNOS 

Bostadsanbassningen visar en positiv avvikelse nu men det är svårt att göra en prognos då det kan vända snabbt. Det är några 

stora bostadsanpassningar på gång och det har skett en kraftig prisökning på material men vi prognostiserar ändå med att hålla 

budget. 

 
 
 
 

 
Investeringsuppföljning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Aug 

Budget - 

2022 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

Ram nämndsbeslut mob  
-360 -360 360 

Summa Miljö- och byggnadsnämnd  
-360 -360 360 

Summa 4 Miljö- och byggnadsnämnd  
-360 -360 360 

 
Årets investeringsbudget ligger på 360 tkr men idag finns ingen planerad investering för året. 



TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
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Datum 
2022-09-15 

Dnr 
  

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Håkan Johansson, 0533-68 16 91 
hakan.johansson@saffle.se 

 
 

 
 

 
  

 

Delårsrapport efter augusti månad 2022  

Sammanfattning 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott med 4,5 mnkr.  
 
Måluppföljning 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med följande fullmäktigemål: 
Säffle kommun är en plats för alla (ej uppfyllt) – I Säffle kommun finns goda 
förutsättningar för det livslånga lärandet (ej uppfyllt) – I Säffle kommun kan 
alla försörja sig (ej uppfyllt) – Säffle kommun har god kvalitet med fokus på 
hållbar utveckling (uppfyllt) - Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk 
hållbarhet (ej uppfyllt) – Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare (ej 
uppfyllt). 
Till dessa fullmäktigemål finns ett antal nämndsmål knutna. Dessa mål finns 
redovisade mer specificerat i verksamhetsuppföljningen. 
Ekonomisk uppföljning 
Prognos 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott med 4,5 mnkr.  
 
Nämnden (inkl elevhälsa och kost): Nämnden beräknar underskott med 100 
tkr. Kostenheten beräknar underskott med 2,3 mnkr beroende 
personalkostnader som överstiger budget. Överskott finns som buffert som 
hittills inte utnyttjas 
 
Förskolan: Prognosen för förskolan är ett överskott med 1 mnkr. Intäkter 
beräknas visa överskott då förskolan fått statsbidrag man inte budgeterat med 
då osäkerhet finns om bidragen blir beviljade. Dessutom har enheterna 
minskat kostnaderna på grund av mindre antal barn.  
 
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är underskott med 4,5 mnkr. 
Centrala skolor visar 0-prognos eller överskott. Ytterskolor beräknar 
underskott mellan 350 tkr – 1,1 mnkr där främst fritidsverksamheten går med 
underskott. 
 
Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är överskott med 0,7 mnkr. Nettot av 
köp och sälj av gymnasieplatser visar underskott med 2,5 mnkr jämfört med 
budget. Kostnader för skolskjuts beräknar överskott med 1,7 mnkr. 
 
Vuxenutbildning: Prognosen för vuxenutbildningen är underskott med 0,6 
mnkr. Detta beror på att återbetalning av statsbidrag som avser 2021, där 



Säffle kommun 
Datum 
2022-09-15 

Dnr 
 

Sida 
2(4) 

återbetalningen är större än vad som avsatts. Även intäkter 2022 blir mindre 
än budgeterat 
 
AME: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är underskott med 1 mnkr. 
Främsta orsaken är feriepraktiken som inte är finansierad.  
 

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsuppföljning för barn- och utbildningsnämnden efter augusti år 
2022. 
Investeringsuppföljning efter augusti 2022 för barn- och 
utbildningsnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Efter augusti konstateras att barn- och utbildningsnämnden beräknar ett 
underskott med 4,5 mnkr.  
Det blir stora konsekvenser för verksamheterna då utbildningen ska vara 
likvärdig, vare sig det är en liten eller stor verksamhet. Fritidsverksamheten 
blir särskilt kostsam på de mindre skolorna, då öppettiderna för 
verksamheten är från tidig morgon till sen eftermiddag. Behovet av särskilt 
stöd blir allt större bland våra barn och elever och kostnader för extra resurs 
ökar. Att täcka kostnader för fritidsverksamhetenen samt att ge eleverna det 
stöd de är i behov av och har rätten till, är särskilt kostsamt med många 
mindre verksamheter. I en organisation som genomgått stora besparingar på 
personal de senaste åren, ger detta konsekvenser på likvärdigheten och 
måluppfyllelsen i framförallt förskolan, grundskolan och gymnasiet med 
därtill tillhörande verksamheter, men även på vuxenutbildningen. Stor oro 
finns att Skollagens skrivningar om särskilt stöd inte kommer att kunna 
genomföras på våra enheter framåt, med nuvarande tilldelning. Lagkrav 
gällande utökade rättigheter för vuxenstuderande samt kommunernas 
utökade ansvar i och med Arbetsförmedlingens avvecklande från Säffle 
kommun, innebär ökande kostnader nu och framåt. Därtill kommer minskade 
statsbidrag inom komvux och AME, vilket är mycket viktiga verksamheter 
för att kunna nå målet med en minskad arbetslöshet i kommunen. Att de 
verksamheterna får minskade medel oroar särskilt utifrån det tydligt uttalade 
uppdraget om att fler innevånare ska få anställning och nå egen försörjning. 
Det uppdraget är tydligt uttalat för förvaltningen och för kommunens 
innevånare på kort och lång sikt. Utöver ovanstående har kostnader för 
kosten och stigit, vilket gett direkt negativ effekt. Kostnader för el och 
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bränsle kommer också att märkas av och det finns stor oro för budgeten 
framåt.  
 
Investeringsbudgeten följer enligt bilaga 1. 
Barn- och utbildningsnämnden har en investeringsbudget om 6,4 mnkr för år 
2022. Ännu ej förbrukade medel kommer att förbrukas under resterande del 
av 2022. 

Hittills har 1,4 mnkr förbrukats av budgeterade 6,4 mnkr. 

Konsekvenser 
Nuvarande minskade budgetram ger konsekvenser på måluppfyllelsen i 
framförallt förskolan, grundskolan och gymnasiet med därtill tillhörande 
verksamheter, men även på vuxenutbildningen. Stor oro finns att Skollagens 
skrivningar om särskilt stöd inte kommer att kunna genomföras på våra 
enheter framåt, med nuvarande tilldelning. Lagkrav gällande utökade 
rättigheter för vuxenstuderande samt kommunernas utökade ansvar i och 
med Arbetsförmedlingens avvecklande från Säffle kommun, innebär ökande 
kostnader nu och framåt. Därtill kommer minskade statsbidrag inom komvux 
och AME, vilket är mycket viktiga verksamheter för att kunna nå målet med 
en minskad arbetslöshet i kommunen. Att de verksamheterna får minskade 
medel oroar särskilt utifrån det tydligt uttalade uppdraget om att fler 
innevånare ska få anställning och nå egen försörjning. Det uppdraget är 
tydligt uttalat för förvaltningen och för kommunens innevånare på kort och 
lång sikt.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens föreslår barn- och utbildningsnämnden. 
 

1. Godkänna delårsrapporten efter augusti 2022.  
2. Överlämna delårsrapportens uppföljning av nämndsmålen och 

rapportens driftredovisning med prognos till kommunfullmäktige. 
3. Godkänna investeringsuppföljningen efter augusti månad 2022 och 

överlämna till kommunfullmäktige. 
 

Ylva Winther 
Förvaltningschef 

Håkan Johansson 
Förvaltningsekonom 

Sandra Malmkvist 
Förvaltningsekonom 
 
Skickas till: 
Ylva Winther, förvaltningschef 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom 
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Sandra Malmkvist, förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen
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§ 123 Dnr BUN/2022:457 

Delårsrapport efter Augusti 2022 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott med 4,5 mnkr.  
 
Nämnden (inkl elevhälsa och kost): Nämnden beräknar underskott med 100 tkr. 
Kostenheten beräknar underskott med 2,3 mnkr beroende personalkostnader som 
överstiger budget. Överskott finns som buffert som hittills inte utnyttjas. 
Förskolan: Prognosen för förskolan är ett överskott med 1 mnkr. Intäkter beräknas 
visa överskott då förskolan fått statsbidrag man inte budgeterat med då osäkerhet 
finns om bidragen blir beviljade. Dessutom har enheterna minskat kostnaderna på 
grund av mindre antal barn.  
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är underskott med 4,5 mnkr. Centrala 
skolor visar 0-prognos eller överskott. Ytterskolor beräknar underskott mellan 350 
tkr – 1,1 mnkr där främst fritidsverksamheten går med underskott. 
Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är överskott med 0,7 mnkr. Nettot av köp och 
sälj av gymnasieplatser visar underskott med 2,5 mnkr jämfört med budget. 
Kostnader för skolskjuts beräknar överskott med 1,7 mnkr. 
Vuxenutbildning: Prognosen för vuxenutbildningen är underskott med 0,6 mnkr. 
Detta beror på att återbetalning av statsbidrag som avser 2021, där återbetalningen 
är större än vad som avsatts. Även intäkter 2022 blir mindre än budgeterat 
AME: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är underskott med 1 mnkr. Främsta 
orsaken är feriepraktiken som inte är finansierad.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande - Delårsrapport efter augusti 2022, 2022-09-15. 
Delår 2022, 2022-09-15. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 

1. Godkänna delårsrapporten efter augusti 2022.  
2. Överlämna delårsrapportens uppföljning av nämndsmålen och rapportens 

driftredovisning med prognos till kommunfullmäktige. 
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3. Godkänna investeringsuppföljningen efter augusti månad 2022 och 
överlämna till kommunfullmäktige. 

 
__________________ 
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Uppföljning delår för Barn- o utbildningsnämnd 2022 
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Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.1: Det finns förutsättningar för att barn upplever sig trygga i förskolan 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

B1: Antal inskrivna barn per årsarbetare kommunal förskola (Kolada) 5.8 5.8 5.8 

B2: Antal barn per barngrupp, kommunal förskola (Kolada) 17.5 17.5 17.0 

B3: Genomförd intervju med vårdnadshavare kring trygghet och trivsel (egen undersökning) 100.00% 100.00% 100.00% 

B4: Genomförd trygghetsvandring/trygghetsobservation i alla barngrupper (egen undersökning)   100.00% 

B5: Genomförd intervju med handledare "specialpedagogik i förskolans praktik" (enkät - egen 
undersökning) 

   
100.00% 

 
RESULTAT 
 

• Säffle kommun har 5,8 barn per årsarbetare och 17,5 barn per barngrupp vilket är bättre än föregående år, men fortsatt sämre 
förutsättningar än snittet i riket. Stora barngrupper och många barn per pedagog försvårar möjligheterna att göra förskolan trygg för 
alla barn, särskilt för de barn i behov av stöd. Analys av barnintervjuer, trygghetsvandringar samt intervjuer med vårdnadshavare 
visar att trots förutsättningarna så är barnen är till stor del trygga på förskolan. 

• Barnhälsoteamet har haft två tematräffar under våren med fokus på orosanmälningar och hedersrelaterat våld och förtryck. 
Familjecentralen har startat upp vilket har förstärkt möjligheterna till samarbete med BVC och socialförvaltningen vilket redan har 
gett resultat genom att familjer och barn får stöd i ett tidigt skede. 

• Det nya journalsystemet har höjt kvaliteten på dokumentationen kring barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna 
ansvarar för att pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner genomförs samt följs upp kontinuerligt för att säkerställa att 
insatser ger önskad effekt. 

• Samtliga förskolor arbetar aktivt med trygg övergång och tydlig struktur mellan aktiviteter. Flera arbetslag har använt hallen 
som utvecklingsområde där de filmat sig själva, analyserat och reflekterat kring övergången mellan aktiviteter, samt hur 
pedagogernas förhållningssätt påverkar utbildningen och barnens lärande. 

• Samtliga pedagoger deltar i Skolverkets modul Specialpedagogik i förskolans praktik vilket har resulterat i en ökad 
medvetenhet kring bildstöd och struktur samt vikten av att dela barnen i mindre grupper. Att vistas i ett mindre sammanhang skapar 
tillitsfulla relationer, lägre ljudvolym och bättre förutsättningar för lek och lärande. Pedagoger beskriver att de själva blir mer aktiva i 
leken tillsammans med barnen när det är en mindre grupp. Pedagogerna beskriver att när de arbetar mer strukturerat med att dela 
in barnen i mindre grupper, finns nära och delaktiga i leken samt samarbetar och har ett gemensamt förhållningssätt över 
avdelningar så skapas både trygghet och mer kvalitativ undervisning. 

 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.2: Elever upplever sig trygga i skolan (förskoleklass, grund- och grundsärskola, fritidshem, gymnasie- och 
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning) 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 
Aktuellt 

utfall 
Mål innev 
arande år 

B6: Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar. (andel Skolinspektionen Kolada) 82.60%  83.00% 

B7: Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan positiva svar. (andel Skolinspektionen Kolada 
Agenda 2030) 

 
88.10% 

  
88.00% 

B8: Elever i årskurs 2 i Herrgårdsgymnasiet: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar. (egen 
undersökning, andel Skolinspektionen) 

 
91.90% 

  
92.00% 

 
Mätningar görs på höstterminen 
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Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

2.1: Det finns förutsättningar för barn att nå utbildningens mål (förskolan) 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

B9: Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola (Kolada) 88.30% 88.30% 90.00% 

B10: Digitala verktyg är självklara hjälpmedel för oss i arbetet med barns språkutveckling. (Andel 
positiva svar 4-5 Enkät till alla arbetslag- egen undersökning) 

 
69.00% 

  
75.00% 

B11: Lärmiljön erbjuder alla barnen tillgång till papper, pennor, "lärplatta" och en anpassad 
litteratur. (Andel positiva svar 4-5 Enkät till alla arbetslag- egen undersökning) 

 
92.00% 

  
95.00% 

B12: AKK i form av bildstöd och tecken används i vardagen av alla pedagoger på avdelningen. 
(Andel positiva svar 4-5 Enkät till alla arbetslag- egen undersökning) 

 
73.00% 

  
80.00% 

 
RESULTAT 

 
• 88,3 % av alla Säffles barn 1-5 år är inskrivna i förskolan. Det skapar goda förutsättningar att ge de flesta barn en bra grund i 

de livslånga lärandet förutsatt att förskolan håller en hög kvalitet. Ett aktivt arbete pågår för att öka andelen inskrivna barn 
ytterligare, särskilt i målgruppen 3-5 år. 

• Hög kvalitet på undervisningen kräver tid för planering, reflektion och analys. En utvärdering tillsammans med fackliga parter 
visar på att Säffles förskollärare inte kan schemalägga den tid de behöver och har rätt till. Särskilt drabbade är förskollärare på 
ytterförskolorna. Det är främst tid för enskild planering som bortprioriteras. 

• AKK i form av bilder och tecken används på alla förskolor för att hjälpa barnen att få en struktur på dagen, stöd vid övergångar 
samt en tydlighet i undervisningen och i lärmiljöerna. Bilder och tecken har börjat användas mer medvetet och aktivt av pedagoger 
vilket har genererat i att även barnen tecknar och efterfrågare bildstöd. Pedagoger beskriver att barnen blir mer självständiga när 
det finns bildstöd tillgängligt i miljöerna. 

• Digitalistorna och gemensamma satsningar på IKT samt kompetensutveckling för rektorerna har lett till ökad likvärdighet på 
förskolorna gällande IKT som verktyg för lärande. Under våren har fokus varit på programmering med hjälp av roboten blue bot. 
Samtliga avdelningar använder nu blue bot som ett naturligt verktyg i undervisningen inom hela läroplanen. IKT-verktyg finns 
tillgängligt som ett komplement till analogt material så att barnen på eget initiativ kan använda dem i leken och utforskandet. 

• Samtliga förskolor har utvecklat lärmiljöerna både inomhus och utomhus genom investeringar, kompentensutvecklingssinsatser 
och handledning. Under våren har barn observerats i lärmiljöerna för att säkerställa att lärmiljöerna är anpassade efter barnens 
intresse och behov. Lärmiljön ska vara levande och ej ett skyltfönster. 

• Olika former av kollegialt lärande pågår för att säkerställa en likvärdig förskola med gemensamma visioner, ställningstaganden, 
hög kvalitet och progression i lärandet där barnets bästa är i främsta rummet. 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

2.2: Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls (förskoleklass, grund- och grundsärskola, fritidshem, gymnasie- och 
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning) 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 
Aktuellt 

utfall 
Mål innev 
arande år 

B13: Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (andel Kolada) 51.00%  52.00% 

B14: Andel elever i förskoleklass som inte är i behov av en särskild bedömning i Matematik (egen 
undersökning) 

 
72.19% 

  
74.00% 

B15: Andel elever i förskoleklass som inte är i behov av en särskild bedömning i Hitta språket 
(egen undersökning) 

 
71.52% 

  
69.00% 

B16: Andel elever i åk 1 som har nått kunskapskravet för läsförståelse (egen undersökning) 65.50% 81.06% 70.00% 

B17: Andel elever i åk 3 som nått målen i samtliga ämnen. (egen undersökning) 67.20% 69.72% 67.00% 

B18: Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, (andel Kolada statistiken för 2021 är från egen 
undersökning) 

  
 

65.69% 

 
 

67.00% 

B19: Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, 
kommunala skolor. (andel Kolada statistiken för 2021 är från egen undersökning) 

  
64.03% 

 
56.00% 

B20: Andel elever i åk 6 som nått målen i samtliga ämnen. (egen undersökning) 61.00% 71.85% 65.00% 

B21: Medelmeritvärde i åk 6. (egen undersökning) 200.0 196.6 200.0 

B22: Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor. (andel Siris) 83.00% 84.62% 84.00% 

B23: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor. (andel Kolada) 79.00% 76.92% 80.00% 

B24: Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor. (andel Kolada) 86.00% 85.71% 87.00% 

B25: Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor. (andel 
Kolada) 

 
74.00% 

 
56.25% 

 
80.00% 

B26: Elever i åk. 9, meritvärde, kommunala skolor, genomsnitt 17 ämnen. (Kolada) 222.0 211.8 223.0 

B27: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor. (andel Kolada) 84.00% 80.50% 84.00% 

B28: Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor. (andel Kolada) 74.00% 71.10% 74.00% 

B29: Elever som når kunskapskraven i grundsärskolan åk 1-9. (andel egen undersökning) 69.00% 61.50% 69.00% 

B30: Elever som når kunskapskraven i träningsskolan åk 1-9. (andel egen undersökning) 83.00% 100.00% 83.00% 

B31: Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor. (andel Kolada) 62.70%  63.00% 

B32: Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun. (andel Kolada Agenda 2030) 72.40%  72.00% 

B33: Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 
år, kommunala skolor. (andel Kolada) 

 
19.00% 

  
19.00% 

 
RESULTAT 
 
Förskoleklass- årskurs 3 
Skolverkets kartläggning av kunskapsnivån i förskoleklass inom ramen för läsa- skriva- räknagarantin visar att det är 72 % av 
eleverna som når förväntad nivå. Syftet är att skolan ska sätta in tidiga åtgärder för att främja inlärningen för alla elever. 
81 % av eleverna i årskurs 1 når målen för läsförståelse 

• Pojkarna når målen för läsförståelse i högre utsträckning än flickorna 
• 58% av elever med utländsk bakgrund når målen 
• Alla skolor har behållit resultatet eller har en progression sedan kartläggningen i förskoleklass. Höglundaskolan har en mycket 

god progression, 81 % av eleverna når målen, samma elever hade vid kartläggningen i förskoleklass i Hitta språket 58% av 
eleverna som nådde förväntad nivå. 
68 % av eleverna i årskurs 3 har nått kunskapskraven i alla ämnen. 

• Flickor når kunskapskraven i alla ämnen i högre utsträckning än pojkar. 50 % av eleverna med annat modersmål har nått målen 
i samtliga ämnen. 

• Måluppfyllelsen i svenska och svenska som andraspråk är något lägre än förväntad nivå i de nationella proven. 
• Resultaten i matematik är högre än förväntad nivå.  
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Årskurs 6 

• 63 % av eleverna i årskurs 6 har nått kunskapskraven i samtliga ämnen. 
• Pojkar har lägre resultat i årskurs 6 än flickor. 
• 24 % av elever med annat modersmål har nått målen i samtliga ämnen. 
• Resultaten på Nysäter skola är lägst i kommunen där 40 % av eleverna nådde kunskapskraven i samtliga ämnen.  

 
Årskurs 9 

• 71 % av eleverna har nått målen i samtliga ämnen 
• Flickor har högre medelmeritvärde än pojkar 
• 83% av eleverna är behöriga till yrkesprogram och skillnaden mellan flickor och pojkar är liten. 
• Det finns ett förädlingsvärde för samma elever från årskurs 6 till årskurs 9 vad gäller medelmeritvärde, behörighet till gymnasiet 

och att nå målen i samtliga ämnen. 
 
Grundsärskola 

• En lägre andel elever än förväntat når kunskapskraven i grundsärskolan. 
• I träningsskolan har alla eleverna nått målen. 

 
Fritidshem 
Tingvallaskolan har genomfört en enkät och den visar att 98% av eleverna känner sig trygga och 94 % trivs, trots det uppfattar 
eleverna inte miljön på fritidshemmet som lugn, stora barngrupper och omorganisation kan vara orsaken. 
 

Gymnasieskola 
Inväntar Koladaresultat  

Gymnasiesärskolan 
Mäts ej 
 
Huvudmannens kompensatoriska åtgärder 

• Ekonomiskt och strukturellt stöd har under 2022 fördelats till skolenheterna efter analys av aktuella resultat. Därtill har det varit 
nödvändigt att fördela bidrag till ytterskolorna utifrån det faktiska behovet av bemanning. 

• Huvudmannens har under den senaste fem-årsperioden givit goda förutsättningar för det kompensatoriska arbetet. 
Budgetförutsättningarna innebär svårigheter för enheterna att ge alla elever förutsättningar att nå utbildningens mål. 
 
Elevhälsan utvecklar sitt systematiska kvalitetsarbete för att utgå från kartläggningar av lärmiljöerna. 

• Pojkar är överrepresenterade i incidentrapporter. 
• Andelen elever med åtgärdsprogram/särskilt stöd är högre än i riket. 
• Fler pojkar än flickor som har åtgärdsprogram. 
• Antal åtgärdsprogram ökar för varje år i f-9.  

 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 

• Arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i flera olika perspektiv pågår och har kommit olika långt på olika skolor. Att 
implementera nytt synsätt och nya arbetsmetoder tar tid. 

• Kompetensutvecklingsinsatser som rör elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har pågått under året. Personal 
har en större medvetenhet om funktionsnedsättningen påverkan på barnet och skolans ansvar att anpassa utbildningen. 

• Kompetensutvecklingsinsatser om pojkars lärande har pågått under 2021/2022. Personalen har fått en större medvetenhet om 
hur normer kring pojkars studier skall hanteras och tas hänsyn till i planeringen av undervisningen. 

• Effekten av den förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsinsatsen märks i resonemang och diskussioner i 
personalgruppen, där lärarens och skolans uppdrag diskuteras utifrån pojkars lärande och elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 
 
 
AKTIVITETER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Utveckla arbetet med tillgängliga lärmiljöer i tidiga åldrar 

• normer och värden 
• pojkars lärande 
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• kartläggning, bedömning och åtgärder i tidiga åldrar  
 
COVID19-PANDEMINS PÅVERKAN 
Det är svårt att bedöma i vilken grad pandemin har påverkat resultaten. Det är uppenbart att skolfrånvaron är högre, vilket innebär 
att fler elever har gått miste om undervisning. Det är framförallt elever i behov av stöd som har haft hög skolfrånvaro. Hur stor den 
så kallade utbildningsskulden är och hur den ska hanteras är ännu för tidigt att säga. 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

2.3: Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls (vuxenutbildningen) 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

B34: Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, 
lägeskommun. (andel av de som har påbörjat kurs (%) Kolada) 

  
53.00% 

 
50.00% 

B35: Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå, som har avslutat med godkända betyg, 
lägeskommun. (andel av de som har påbörjat kurs (%) Kolada) 

  
54.00% 

 
45.00% 

B36: Kursdeltagare inom SFI som har avslutat utbildningen med godkända betyg, lägeskommun. 
(andel av de som påbörjat kurs %) 

  
22.00% 

 
60.00% 

B37: Andel (antal) elever från yrkesvux som har arbete 6 mån efter examen. (egen undersökning)  35.00%  

B38: Andel (antal) elever som har gått från förberedande utbildning till yrkesvux (i parentes hur 
många möjliga individer) Egen undersökning 

 
45.00% 

 
2.00% 

 

 
RESULTAT 
Lärcenter visar en uppåtgående trend på grundläggande och gymnasial nivå. SFI uppvisar ett mycket svagt resultat vilket behöver 
analyseras vidare. Färre individer fortsätter studier på yrkesvux efter studier på förberedande nivå. 
 
EFFEKTER AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
Resultaten har ökat på gymnasial nivå efter att extern aktör har ökat sin marknadsandel. Antal kurser på gymnasial nivå är 983, på 
grundläggande 141. Handledning finns i svenska, engelska och matematik men eleverna har inte använt det i stor utsträckning. 
 
ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
Arbete pågår för att skapa mellansteg i utbildningskedjan mellan förebyggande och yrkesvuxnivå. Ytterligare insatser krävs för att 
utveckla SFI-undervisningen i kombination med praktik. 
 
COVID19-PANDEMINS EFFEKTER 
Närundervisningen har börjat igen även om viss distansundervisning fortsatt pågår. 

 
 
 
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

3.1: Arbetslösheten minskar (arbetsmarknadsenheten) 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

B39: Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat 
arbeta. (andel Kolada kommunal arbetsmarknadsstatistik) 

 
30.00% 

 
35.00% 

 
25.00% 

B40: Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat 
studera. (andel Kolada kommunal arbetsmarknadsstatistik) 

 
14.00% 

 
16.00% 

 
25.00% 
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B41: Antal som övergår från försörjningsstöd till egenförsörjning (1 mån utan försörjningsstöd) 
Egen undersökning 

 
122.0 

 
36.0 

 
100.0 

B42: Antal deltagare som har deltagit i praktik. (egen undersökning 2020 års siffra är mätt 
200101-201201) 

 
70.0 

 
44.0 

 
150.0 

B43: Antal deltagare från AME som har påbörjat en orienteringskurs eller förberedande utbildning. 
(egen undersökning 2020 års siffra är mätt 200101-201201) 

 
23.0 

 
0.0 

 
30.0 

B44: Antal individer som kommer från försörjningsstödsenheten till AME. (egen undersökning 
2020 års siffra är mätt 200101-201201) 

 
275.0 

 
247.0 

 
250.0 

 
RESULTAT 
EFFEKTER AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
COVIDPANDEMINS EFFEKTER 

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

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.1: Barn- och utbildningsnämnden har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 
Aktuellt 

utfall 
Mål innev 
arande år 

B45: Andel förstelärare som upplever stöd från verksamhetsledning i sitt arbete att utveckla 
undervisningen. (enkät - egen undersökning) 

 
80.00% 

 
88.00% 

 
85.00% 

B46: Andel rektorer som anser att förstelärarnas arbete påverkar kvaliteten i undervisningen 
positivt. (enkät - egen undersökning) 

 
80.00% 

 
100.00% 

 
85.00% 

 
RESULTAT 
Andel förstelärare som upplever stöd av rektor och andel rektorer som anser att förstelärarnas arbete påverkar undervisningens 
kvalité når förväntad nivå. 
Interna och externa riktlinjer och rutiner finns med på dagordningen när elevhälsans professionsgrupper träffas. Aktuella riktlinjer 
och rutiner uppmärksammas och elevhälsans personal bidrar till implementeringen i återföring till elevhälsoteam med rektor. I 
förskolans och grundskolans årshjul tas också riktlinjer och rutiner upp återkommande. 
Samverkan inom länet för att följa upp och utvärdera länsgemensamma riktlinjer och rutiner genomförs i de olika nätverk som barn- 
och utbildningsförvaltningen deltar i. 
 
EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 

• Förstelärarorganisationen bedöms ha positiv effekt på utbildningens kvalitet. 
• Att följa de riktlinjer och rutiner som finns i länet och i kommunen visar sig ha god effekt på likvärdigheten i arbetet då 

strukturerna är vägledande. Riktlinjer och rutiner underlättar även utvärderingen av metoder samt medför en förbättrad arbetsmiljö 
för medarbetare då stödet i arbetet blir tydligt. 

 
 
 
 
 
 
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

6.1: Det finns en effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ge barn och elever kunskaper, trygghet 
och studiero 
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 Utfall före 

gående år 
Aktuellt 

utfall 
Mål innev 
arande år 

B47: Total frånvaro (andel) i grundskolan åk 3. (egen undersökning) 11.00% 12.11% 5.00% 

B48: Total frånvaro (andel) i grundskolan åk 6. (egen undersökning) 13.00% 13.94% 5.00% 

B49: Total frånvaro (andel) i grundskolan åk 9: (egen undersökning) 12.00% 17.00% 10.00% 

B50: Total frånvaro (andel) i grundsärskolan åk 1-6. (egen undersökning) 24.00% 15.80% 5.00% 

B51: Total frånvaro i grundsärskolan åk 7-9. (egen undersökning) 14.00% 15.50% 10.00% 

B52: Total frånvaro i gymnasieskolan, Herrgårdsgymnasiet år 1-3. (egen undersökning) 11.70% 17.80% 10.00% 

B53: Total frånvaro gymnasiesärskolan, Herrgårdsgymnasiet åk 1-4. (egen undersökning) 28.00% 22.20% 14.00% 

B54: Andel (%) ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret** 5.00%  5.00% 

 
RESULTAT 
Frånvaron i alla årskurser i grundskola och grundsärskola ligger högre än förväntad nivå, målet ej uppfyllt  

EFFEKT AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
• Likvärdigheten har säkerställs genom att det finns förvaltningsgemensamma rutiner för skolfrånvaro .Alla medarbetare är 

medvetna om betydelsen att följa skolfrånvaron och att utreda orsaker till denna. 
• Riktlinjen för grundläggande digital kompetens för pedagoger, barn och elever är framtagen och implementeringen har 

påbörjats men kommer att fortsätta under hösten 2022. 
• Kompetensutvecklingsinsatser utifrån kartläggning hos alla pedagoger i grundskola och gymnasiet har genomförts. 

Fortbildningsinsatser på individnivå är planerade att genomföras med start hösten 2022. 
 
 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7.1: Barn- och utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare 
 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

B55: Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi. (andel (%) Kolada) 64.00% 64.00% 69.00% 

B56: Andel årsarbetare m ped högsk.exam. fritidshemmet. (Siris) 52.00%   

B57: Andel årsarbetare m ped högsk.exam. förskoleklass. (Siris) 95.60%   

B58: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9. (andel (%) Kolada) 88.00%   

B59: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola. (andel (%) Kolada) 74.50%   

B60: Sjukfrånvaro personal. (andel, egen undersökning) 6.90% 7.80% 6.50% 

B61: Hållbart medarbetarengagemang, motivation, ledarskap och styrning. (egen undersökning)   77.0 

B62: Kostnad kr per inskrivet barn i förskola (Kolada) 161 996 161 996 150 000 

B63: Antal barn per årsarbetare med förskollärarlegitimation. (Kolada) 9.1 9.1 8.8 

B64: Kostnad för kommunal förskoleklass, kr/elev. (Kolada) 82 671   

B65: Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev. (Kolada) 136 297   

 
RESULTAT 
Sjukfrånvaron har ökat men det beror på pandemins stora utbrott i början av året.  

 

EFFEKTER AV GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 
COVIDPANDEMINS EFFEKTER 
Se ovan. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 82 701 85 843 -3 143 128 765 302 
 

 

Kommunbidrag 290 617 291 392 -775 437 088 -1 115 
 

 

Kostnader -347 981 -375 969 27 988 -565 547 -3 629 
 

 

Räntekostnader -257 -204 -53 -306 -58 
 

 

Resultat 25 079 1 063 24 016 0 -4 500 
 

 

 
UTFALL 
Till och med augusti har barn- och utbildningsnämnden ett utfall om 25,0 mnkr. Intäkter har ett utfall om 82,6 mnkr, exklusive 
kommunbidrag, vilket är 3,2 mnkr sämre än budgeterat. Underskottet finns främst för försäljning av platser på gymnasiet samt 
bidrag från arbetsförmedling. 
Kostnader har ett utfall om 348 mnkr vilket är 28 mnkr bättre än budget för perioden. Personalkostnader, köp av platser och ej 
utnyttjade bufferts är de största posterna där utfall är bättre än budget dvs mindre. 
 
ANALYS  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott med 4,5 mnkr för 2022 (juni -3,8 mnkr). 
Intäkter beräknas till 129,1 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är i 0,8 mnkr mindre än budgeterat. Jämfört med 2021 beräknas 
intäkterna minska med 10 mnkr. Underskott finns för bidrag från arbetsförmedlingen med 3,8 mnkr. Däremot beräknas intäkter från 
försäljning av grundskola- och gymnasieplatser bli bättre än budget med 1 mnkr. 
Kostnaderna beräknas bli 569,2 mnkr för 2022 vilket är 3,6 mnkr sämre än budgeterat. Jämfört med 2021 beräknas kostnaderna 
öka med 12,7 mnkr motsvarande 2,2 %. Största underskotten finns för köp av grundskola- och gymnasieplatser, -4,3 mnkr och för 
inköp av tillgångar med 2,5 mnkr. Även kostnader för leasing av maskiner samt tranportmedel beräknas överskrida budget. Då 
index för transporter ökat kommer även skolskjutskostnader att överstiga budget, prognosen är -1 mnkr för barn- och 
utbildningsnämnden. 
Personalkostnaderna beräknas till 302 mnkr för 2022 vilket är 8,2 mnkr bättre än budget och en minskning med 4,7 mnkr mot 2021. 
 
Nämnden mm 
De gemensamma verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott med 100 tkr (juni -500 tkr). Underskott 
finns för kostenheten med 2,3 mnkr vilket beror på personalkostnader som överstiger budget. Överskott finns för bufferts som ännu 
inte utnyttjats där det i prognosen finns medräknat med ytterligare ca 2 mnkr förbrukning under september - december. 
 
Förskolan 
Förskolan beräknar ett överskott med 1 mnkr för 2022. Överskott beror främst på statsbidrag som inte budgeterats men som 
beviljats. Den interna demografijusteringen har medfört minskade kostnader på enheterna som också bidragit till överskottet 
 
Grundskolan 
Grundskolan beräknar ett underskott med 4,5 mnkr. Underskottet beror främst på fritidsverksamheten som visar underskott med 1,8 
mnkr samt skolskjutskostnader där underskottet beräknas bli 2,2 mnkr 
De centrala skolenheterna beräknas visa 0-prognos eller överskott medan ytterskolorna beräknas visa underskott för 2022. 
 
Gymnasiet 
Gymnasiet beräknar ett överskott med 0,7 mnkr. Netto av köp och sälj av platser visar underskott mot budget med 2 mnkr. 
Överskott finns för personalkostnader med 1,3 mnkr, även skolskjuts beräknas visa överskott med 1,7 mnkr. I prognos finns 
medräknat att större delen av gymnasiets buffert för oförutsedda kostnader kommer förbrukas. 
 
 
Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen beräknar underskott med 0,6 mnkr för 2022. 
Underskottet beror på återbetalning av statsbidrag även för 2021 där Säffle kommun ska återbetala 980 tkr mer än vad som finns 
avsatt, återbetalningen belastar 2022. Även för 2022 kommer intäkter bli lägre än budgeterat. För att motverka de minskade 
intäkterna har personalkostnaderna minskats under 2022 och beräknas bli bättre än budget 
 



10

AME 
AME beräknar ett underskott med 1 mnkr för 2022. 
Arbetsmarknadsenheten har haft mindre intäkter från främst Arbetsförmedlingen än vad som budgeterats. Totalt beräknas 
intäkterna bli 9,4 mnkr mindre än budgeterat. Dock ska kostnaderna följa de minskade intäkterna varför även dessa minskat. 
Bidraget för att sätta ungdomar i arbete, den s.k. feriepraktiken, är bl.a. underfinansierad där Arbetsförmedlingen betalar ut ca 200 
tkr medan personalkostnaden för projektet uppgår till närmare 1 mnkr. 

Med minskade bidrag och användning av bufferts beräknas AME:s verksamhet gå med underskott 1 mnkr där den ofinansierade 
feriepraktiken får ses som den största orsaken. 

 
 
 
Driftsredovisning (tkr) 

 
Barn & Utbildningsnämnden 

 
  

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Kommunbidrag 1 460 1 460 0 2 190 0 
 

 

Kostnader -707 -1 460 753 -2 190 700 
 

 

Resultat 753 0 753 0 700 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall om 0,7 mnkr till och med augusti. Kostnaderna uppgår till 707 tkr för perioden jämfört 
med budgeterade 1,5 mnkr. 
 
ANALYS 
Verksamheten barn- och utbildningsnämnden beräknar ett överskott med 700 tkr (juni + 700 tkr) 
I denna verksamhet redovisas arvoden till politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Till och med augusti är utfallet 86 tkr bättre än 
budget för perioden. Jämfört med samma period 2021 är arvoden på samma nivå. 
Det finns även budgeterat med 1 mnkr som nämndens reserv. Till och med augusti har inget förbrukats av denna reserv. I 
prognosen har medräknats att ca 400 tkr kan förbrukas under september - december. Om dessa inte förbrukas kommer resultatet 
påverkas positivt 

 
 
Stabsfunktioner 

 
  

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 20 933 19 427 1 506 29 141 234 
 

 

Kommunbidrag 2 632 2 632 -0 3 948 0 
 

 

Kostnader -22 281 -21 985 -296 -33 033 -1 234 
 

 

Räntekostnader -36 -37 2 -56 0 
 

 

Resultat 1 248 37 1 211 0 -1 000 
 

 

 
UTFALL 
Stabsfunktioner har ett utfall om 1,2 mnkr för perioden januari - augusti. Förvaltningsledning har 1 mnkr i överskott vilket är 
hänförligt till överskott för kostnader då förvaltningsledningen inte har några intäkter. 
Kostenheten har 0,3 mnkr i överskott där intäkter har ett överskott med 1,5 mnkr och kostnader underskott med 1,3 mnkr. 
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ANALYS 
Stabsfunktioner beräknar ett underskott med 1 mnkr för 2022 (juni -1,8 mnkr) där förvaltningsledning beräknar överskott med 1,5 
mnkr (juni + 1,4 mnkr) och kostenheten underskott med 2,5 mnkr (juni -2,7 mnkr). 
 
Förvaltningsledning 
Telekostnader visar för närvarande underskott med 160 tkr, dessa skall fördelas ut på enheterna. Det finns ca 2 mnkr budgeterat 
som buffert under förvaltningsledningen. Till och med augusti har 0,1 mnkr använts. I prognos har räknats med att ytterligare ca 0,5 
mnkr av buffert kommer att förbrukas under september - december. Om inte hela eller delar av detta förbrukas kommer resultatet 
påverkas positivt. 
Kostenhet 
Kostenheten beräknar överskott för intäkter med 0,2 mnkr (juni -0,5 mnkr) för 2022. 
Personalkostnader beräknar underskott med 1,7 mnkr (juni -1,2 tkr). I budget 2022 finns inräknat ett besparingskrav på ca 0,8 mnkr 
för att få budget i balans. Personalkostnaderna beräknar alltså underskott med 0,9 mnkr, exklusive besparingskravet. 

Med tanke på rådande inflation och ökade livsmedelspriser finns stor osäkerhet avseende dessa kostnader. Till och med augusti är 
livsmedelskostnaderna 5,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr mer än 2021, ökning med 10 %. Matsedel till skolorna har justerats under våren 
med anledning av de ökade priserna. I prognosen för 2022 har det räknats med en total ökning av livsmedelspriserna med 0,5 mnkr. 
Underskott finns det för kostnaden för inköp av måltider från Skafferiet i Långserud. Under perioden januari - augusti är det ett 
underskott om 400 tkr avseende kosten i Nysäter. För hela 2022 har i prognosen beräknas att underskottet kommer vara ca 700 tkr. 

 
 
Barn- o utbildningskontor 

 
  

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 30 120 -90 180 -77 
 

 

Kommunbidrag 6 159 6 159 -0 9 239 0 
 

 

Kostnader -5 879 -6 260 381 -9 412 77 
 

 

Räntekostnader -2 -5 2 -7 0 
 

 

Resultat 308 14 294 -0 0 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningskontoret har ett utfall om 308 tkr till och med augusti. Intäkter har ett utfall om 30 tkr, exklusive kommunbidrag, 
vilket är 90 tkr lägre än budget för perioden. Kostnader har ett ufall om 5,9 mnkr vilket är 0,4 mnkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Barn- och utbildningskontoret beräknar ett resultat i balans med budget för 2022 (juni +/- 0 tkr). 
I budget finns ca 600 tkr i buffert där ca 300 tkr än så länge har förbrukats. I prognosen för 2022 har räknats med att ytterligare 
resterande del av buffert kommer att förbrukas under september - december. 
Personalkostnader uppgår till och med augusti till 4,8 mnkr vilket är 0,3 mnkr bättre än budget för perioden. Prognosen är överskott 
med 0,2 mnkr. Jämfört med 2021 har personalkostnadrena ökat med 0,7 mnkr vilket beror på att ansvar och kostnader för två 
intendenter flyttades under 2021 till barn- och utbildningskontoret.t flyttas mellan ansvar. 
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Elevhälsa 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 705 300 405 450 200 
 

 

Kommunbidrag 5 441 5 441 -0 8 162 0 
 

 

Kostnader -4 781 -5 731 950 -8 612 0 
 

 

Räntekostnader -0  -0    

Resultat 1 365 11 1 355 -0 200 
 

 

 
UTFALL 
Elevhälsan har ett utfall om 1,4 mnkr till och med augusti 2022. Intäkter har ett utfall om 0,7 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 
0,4 mnkr bättre än budget. Kostnader har ett utfall om 4,8 mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Elevhälsan beräknar ett överskott med 0,2 mnkr för 2022 (juni +/-0 mnkr). Intäkter beräknar överskott med 0,2 mnkr vilket beror på 
statsbidrag som beviljats mer än vad som budgeterats. 
Till och med augusti är personalkostnaderna 4,3 mnkr vilket är 0,3 mnkr mindre än samma period 2021. Under 2022 har det varit 
byte av flertalet av personalen vilket medfört kortare vakanser i vissa fall. 

 
 
FÖRSKOLAN 
 
  

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 13 625 11 377 2 248 17 066 4 292 
 

 

Kommunbidrag 61 602 61 890 -288 92 835 -432 
 

 

Kostnader -69 151 -73 086 3 935 -109 826 -2 846 
 

 

Räntekostnader -59 -50 -9 -75 -14 
 

 

Resultat 6 018 132 5 886 0 1 000 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-aug är 6 mnkr. Utfallet samma period föregående år var 6,5 mnkr. Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 
13,6 mnkr vilket är 2,2 mnkr bättre än budget för perioden och beror på tillkommande statsbidrag samt mer barnomsorgsavgifter än 
budgeterat. Föregående år låg intäkterna för samma period på 10,6 mnkr vilket var 2,5 mnkr bättre än budget och berodde även då 
på ökade statsbidrag och barnomsorgsavgifter. Kostnader uppgår till 69 mnkr vilket är 3,9 mnkr bättre än budget för perioden. 
Föregående delår uppgick kostnaderna till 63,6 mnkr vilket var 3,9 mnkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Förskolan beräknar ett överskott med 1 mnkr för 2022. Under delåret har intäkterna varit högre än budget, ca 2,2 mnkr. Vissa 
statsbidrag med hög osäkerhet har inte tagits med i budget men har beviljats och ligger då utöver budget. Intäkter för 
barnomsorgsavgifter ligger också bättre än budget med drygt 800 tkr. 
Kostnader för perioden ligger 3,9 mnkr bättre än budget. Förskolorna gör en intern demografijustering löpande under året. Det 
innebär att om en enhet har fler eller färre barn än budgeterat vid avstämning varannan månad så justeras intäkter mot förskolan 
centralt. Under 2022 har enheterna totalt sett haft färre barn än budgeterat vilket har gjort att de har fått minskade intäkter och 
behövt skära ner kostnaderna. Det har hanterats mycket bra och det lägre antalet barn har också lett till lägre kostnader, framförallt 
personalkostnader. 
Köp av förskoleplatser beräknar ett underskott med -200 tkr (-500 tkr i maj) vilket beror på ökade kostnader kopplat till den nya 
fristående förskolan i Tveta. Tveta friskolas förskola tar emot ett lägre antal barn än vad vi först budgeterat för vilket också minskar 
kostnaderna. 
Förskolorna går nu sammantaget +/- o och på förskolan centralt räknar vi med ett överskott. 
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GRUNDSKOLA 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 18 595 17 110 1 486 25 664 3 557 
 

 

Kommunbidrag 140 743 140 743 -0 211 115 50 
 

 

Kostnader -154 561 -157 443 2 883 -236 695 -8 106 
 

 

Räntekostnader -78 -56 -21 -85 -1 
 

 

Resultat 4 700 353 4 347 -0 -4 500 
 

 

 
UTFALL 
Till och med augusti har grundskolan ett utfall om 4,7 mnkr. 
Intäkter har ett utfall om 18,6 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 1,5 mnkr bättre än budgeterat. Överskott finns främst för 
statsbidrag som har 0,6 mnkr bättre utfall än budget för perioden. 
Kostnader har ett utfall om 154,6 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget för perioden. Personalkostnader, köp av platser och 
skolskjuts är de största posterna där utfall är sämre än budget. 
 
ANALYS  
Grundskolan beräknar ett underskott med 4,5 mnkr för 2022 (juni -3,8 mnkr). 
Intäkter beräknas till 29,2 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är i 3,6 mnkr bättre än budgeterat. Jämfört med 2021 beräknas 
intäkterna minska med 3,6 mnkr. Underskott beräknas för bidrag från arbetsförmedlingen med 2,8 mnkr. Även intäkter från 
försäljning av grundskola- och gymnasieplatser beräknas bli bättre än budget med 0,5 mnkr. 
Kostnaderna beräknas bli 244,8 mnkr för 2022 vilket är 8,1 mnkr sämre än budgeterat. Jämfört med 2021 beräknas kostnaderna 
öka med 7,4 mnkr motsvarande 3,1 %. 

Största beräknade underskotten finns för personalkostnader, -3,5 mnkr, skolskjuts, -2,2 mnkr, och köp av grundskoleplatser, -1,3 
mnkr. 
 
Personalkostnader beräknas bli 147,3 mnkr för 2022 vilket är 2,5 mer än 2021 vilket motsvarar ökning med 1,7 %. Index för 
transportkostnader har ökat vilket påverkar kostnaderna för skolskjuts. Dessa beräknas till 19,3 mnkr vilket är 2 mnkr mer än 2021, 
en ökning med 11 %.Köp av platser beräknas till 19,5 mnkr för 2022 vilket är 3,5 mnkr mer än 2021. Ersättningen till Tveta friskola 
har ökat, till och med augusti har ersättningen ökat med ca 1,5 mnkr. 
 
Enheter 
De centrala enheterna visar 0-resultat (Tingvalla, Höglunda) eller överskott (Tegner). Ytterskolorna visar underskott, Svanskog (-1,1 
mnkr), Värmlandsbro (-750 tkr), Nysäter (-700 tkr) och Botilsäter (-350 tkr). Främst är det fritidsverksamheten som beräknar 
underskott där ytterskolorna underskott beräknas till -2,5 mnkr. 
Stor del i Svanskogs underskott är också att barn- och utbildningsnämnden endast fått halva hyresökningn kompenserad i 2022 års 
budgetbeslut. Resterande del kompenseras i 2023 års beslut. 
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GYMNASIET 
 

  
Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 19 166 19 506 -340 29 259 3 362 
 

 

Kommunbidrag 56 913 57 400 -487 86 100 -732 
 

 

Kostnader -64 158 -76 557 12 400 -115 298 -1 880 
 

 

Räntekostnader -77 -41 -36 -61 -50 
 

 

Resultat 11 844 308 11 536 -0 700 
 

 

 
UTFALL 
Gymnasiet har ett utfall om 11,8 mnkr till och med augusti 2022. För samma period 2021 var utfallet 8,7 mnkr. 
Intäkter har ett utfall om 19,1 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 0,4 mnkr sämre än budget för perioden Kostnaderna har ett 
utfall om 64,2 mnkr vilket är 12,4 mnkr bättre än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Gymnasiet beräknar ett överskott med 0,7 mnkr för 2022. 
Intäkterna beräknas bli 32,6 mnkr vilket är 2,6 mnkr mer än budgeterat. Det är försäljning av platser som är bättre än budget, 1 
mnkr, samt försäljning av fordon, 1,2 mnkr. 
Detta motverkas av att kostnaderna för köp av platser också överstiger budget, dvs är sämre, med 3 mnkr. Nettot av köp och sälj är 
därmed ett underskott mot budget med 2 mnkr. Även kostnader fö inköp av nya fordon visar unedrskott med 1 mnkr. 
Jämförs intäkter med 2021 beräknas dessa bli 2,6 mnkr lägre 2022 vilket beror på sälj av platser. Till och med augusti är utfallet 0,5 
mnkr lägre 2022. 
 
De totala kostnaderna beräknas uppgå till 117,2 mnkr vilket är 1,9 mnkr sämre än budgeterat. Underskottet för köp av platser 
motverkas av ett överskott avseende personalkostnader med 1,3 mnkr. 
Köp av platser har ett utfall till och med augusti som är 1,7 mnkr mer än 2021. Prognosen är att utfallet 2022 kommer att vara 3,5 
mnkr mer än utfallet 2020. Första detaljerade rapporten om köp och sälj av platser uner höstterminen publiceras i mitten av 
september. 
Personalkostnaderna beräknas bli 34,0 mnkr vilket är 1,3 mnkr bättre än budget. 2021 uppgick personalkostnaderna till 35,2 mnkr, 
2022 har inneburit en minskning med 1,2 mnkr under perioden. 
Programmen på Herrgårdsgymnasiet beräknas gå med överskott, totalt ca 1 mnkr. Störst överskott för Ba hus och IM Spr, största 
underskotten för FT pers, FT trsp samt BF. 
Kostnader för skolskjuts beräknas bli 4,1 mnkr för 2022 vilket innebär överskott med 1,7 mnkr jämfört med budget. För 2021 var 
kostnaden 3,7 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre. I budget för 2022 har höjd tagits för eventuell förändring av inköp av busskort till Åmål 
I prognos finns räknat med att större delen av gymnsiets buffert för oförutsedda händelser kommer 

 
 

Vuxenutbildning 

 
  

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 6 237 7 752 -1 515 11 628 -1 842 
 

 

Kommunbidrag 9 425 9 425 0 14 138 0 
 

 

Kostnader -15 298 -17 128 1 830 -25 756 1 242 
 

 

Räntekostnader -5 -7 2 -10 0 
 

 

Resultat 359 42 317 0 -600 
 

 

 
UTAFALL 
Utfall för perioden jan-aug är 357 tkr. För samma period 2021 var utfallet -1,3 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 6,2 mnkr vilket är 1,5 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på en 
missuppfattning av regelverket för statsbidrag där följden är återbetalning av ytterligare statsbidrag hänförligt till 2021 samt minskat 
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statsbidrag för 2022 jämfört med budget. Kostnaderna har ett utfall om 15,3 mnkr vilket är 1,8 mnkr bättre än budgeterat för 
perioden. 

 
ANALYS 
Vuxenutbildningen beräknar ett underskott med 600 tkr för 2022. Intäkterna beräknas bli 9,6 mnkr för 2022 vilket är 1,8 mnkr sämre 
än budgeterat. Vid slutredovisningen av statsbidraget för yrkesvuxplatser för år 2021 framkom det att vuxenutbildningen behöver 
betala tillbaka 980 tkr mer till Skolverket än vad som sattes av vid bokslutet för 2021. Detta beror på en missuppfattning av 
regelverket för statsbidraget. Den ytterligare återbetalningen om 980 tkr belastar därför 2022 års resultat. Statsbidraget är även 
felberäknat i budget för 2022, vilket också påverkar resultatet för året. 
Jämförs intäkter med 2021 beräknas dessa bli 2,2 mnkr lägre 2022 och beror på lägre statsbidrag som kan kopplas till 
felbedömningen av reglerna för statsbidraget samt en minskad försäljning av utbildningsplatser. 
 
De totala kostnaderna beräknas uppgå till 24,9 mnkr år 2022 vilket är 1,2 mnkr bättre än budgeterat (2021 uppgick de totala 
kostnaderna till 28 mnkr). Personalkostnaderna beräknas bli 17,2 mnkr vilket är 2 mnkr bättre än budget. Samtidigt har kostnaden 
för köp av verksamhet ökat, dels på grund av att fler elever läser på annan ort än budgeterat men också på grund av samarbetet 
med Herrgårdsgymnasiet. 
I och med samarbetet med Herrgårdsgymnasiet har några lärare gått över från Lärcenter till Herrgårdsgymnasiet. I ett försök att få 
budget i balans 2022 har Lärcenter också valt att inte ersätta all personal som slutar eller är sjukskrivna alt. föräldralediga med ny 
personal. Arbetsuppgifterna delas istället upp inom befintlig organisation. Organisationen ses dock fortsatt över för att göra åtgärder 
där det behövs. 

 
AME 

 
  

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget 
Jan - Aug 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 3 410 10 251 -6 842 15 377 -9 425 
 

 

Kommunbidrag 6 241 6 241 0 9 361 0 
 

 

Kostnader -11 166 -16 318 5 152 -24 726 8 418 
 

 

Räntekostnader -1 -8 7 -12 7 
 

 

Resultat -1 517 166 -1 683 -0 -1 000 
 

 

 
UTFALL 
Utfall för perioden jan-aug är -1,5 mnkr. För samma period år 2021 var utfallet +3,6 mnkr. 
Intäkter exklusive kommunbidrag uppgår till 3,4 mnkr vilket är 6,8 mnkr mindre än budget och beror på minskade samt 
eftersläpande statsbidrag. Under samma period år 2021 uppgick intäkter exklusive kommunbidrag till 10,5 mnkr och låg då i linje 
med budget. 
Kostnaderna uppgår till 11,2 mnkr vilket är 5,2 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Under samma period år 2021 uppgick 
kostnaderna till 13,2 mnkr vilket då var 3,5 mnkr bättre än budget. 
ANALYS 
Arbetsmarknadsenheten (AME) beräknar ett underskott med 1 mnkr för år 2022. 
Totalt beräknar AME att få 7 mnkr i intäkter 2022 vilket är 9,4 mnkr sämre än budget. Det är intäkterna från Arbetsförmedlingen som 
står för den största minskningen. 
Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader för personal ska då följa den förändringen. Idag beräknar AME 
att intäkterna från Arbetsförmedlingen kommer att uppgå till 2,9 mnkr 2022 vilket är 8,3 mnkr sämre än budget. Framförallt beror det 
på färre individer i aktivitet med finansiering från Arbetsförmedlingen. 
Intäkter från andra projekt är också mindre än budgeterat vilket beror på att projekt har avslutats tidigare än planerat alternativt att 
intäkterna generellt varit mindre än budgeterat. Bidraget för att sätta ungdomar i arbete, den s.k. feriepraktiken, är bl.a. 
underfinansierad där Arbetsförmedlingen betalar ut ca 200 tkr medan personalkostnaden för projektet uppgår till närmare 1 mnkr. 
 
De totala kostnaderna beräknas uppgå till 16,3 mnkr år 2022 vilket är 8,4 mnkr bättre än budgeterat. Det är främst 
personalkostnader kopplat till AME:s verksamhet för att sätta individer i aktivitet genom bidrag från Arbetsförmedlingen som 
minskar. 
Med minskade bidrag och användning av bufferts beräknas AME:s verksamhet gå med underskott 1 mnkr där den ofinansierade 
feriepraktiken får ses som den största orsaken. 
AME har påbörjat arbetet med att se över verksamheten och alla arbetsuppgifter inför 2023 då intäkter i form av bidrag stadigt har 
minskat. 
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Investeringsuppföljning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Aug 
Budget - 

2022 
Avvikelse 

ack 
Avvikelse 

Prognos 

Köksinvesteringar, BUN -177 -630 -453 0 

Svanskogs skola o Rävgård -117 -1 000 -883 -0 

7-9 skola Tegner -112 -600 -488 0 

Inventarier Lärcenter -144 -200 -56 0 

Inv grundsärsk träning iv -9 -300 -291 0 

Inv ford transp bygg anlg  -1 500 -1 500 0 

Inv bun-kontoret 0 -200 -200 0 

Inventarier gymnasiet -625 -600 25 0 

Invent. förskola -164 -130 34 -0 

Inventarier grundskola -25 -1 200 -1 175 0 

Summa Barn- o utbildningsnämnd -1 373 -6 360 -4 988 0 

 
Barn- och utbildningsnämnden har en investeringsbudget om 6,1 mnkr för 2022. Till och med augusti har 1,6 mnkr förbrukats. Barn- och 
utbildningsnämnden har ambitionen att resterande del av investringsmedel kommer förbrukas under 2022.



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-08-15 

Referens 
KUN/2022:48 

 
 
Katarina Kristoffersson,  
katarina.kristoffersson@saffle.se 

  

 
 Kulturnämnden 

 

Delårsbokslut 2022 
Sammanfattning 
De Corona-restriktioner som fanns under årets första månader har haft 
påverkan på måluppfyllelsen vid delårsbokslutet men kulturnämndens 
verksamheter ser stora möjligheter att nå full måluppfyllelse vid årets slut.  
KUN har en positiv budgetavvikelse på 2 702 tkr, vilket härrör sig främst till 
intäkter i form riktade bidrag som ännu inte utnyttjats och som till vissa delar 
även gäller nästkommande år. Vidare har en del arrangemang skjutits upp 
och intäktsbortfallet på Medborgarhuset för paus- och matförsäljning 
kompenseras av minskade inköp av livsmedel. Helårsprognosen visar på ett 
överskott på 500 tkr. 
Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet inklusive 
verksamhetsuppföljning 2022 och vidarebefordrar den till 
kommunfullmäktige.  
 

Bakgrund 
Coronapandemin påverkade kulturförvaltningens arbete under de första 
månaderna med de restriktioner som gällde för den tiden. Efter att 
restriktionerna lättade har det också getts möjlighet till att genomföra 
evenemang med fler besökare och biografen kunde öppna för full salong. 
Planeringen av höstens arrangemang kunde starta och även en del 
arrangemang under sommaren planerades och genomfördes. Verksamheten 
på kulturskolan, Ungdomens Hus och biblioteket har haft ordinarie 
verksamhet under året.  
Ungdomens Hus fick ett extra budgettillskott för personal under 
sommarmånaderna för att kunna ha öppet enligt ordinarie öppettider. Det har 
varit uppskattat och besöksantalet på har varit högt. Ungdomens Hus har haft 
ett nära samarbete med fältassistenter och vuxenvandrare på stan. En 
utvärdering av vuxennärvaron på stan liksom ökat sommaröppet på 
Ungdomens Hus kommer att göras efter sommaren. Sagabiografen har visat 
två filmföreställningar på söndagarna under sommaren och besöksantalet har 
varierat stort. En utvärdering för biografens sommartider kommer  att göras 
och utifrån den utvärderingen bör det fattas ett beslut om hur upplägget för 
nästa säsong ska se ut. 
Årets utställning i Vattentornet har varit ett populärt utflyktsmål och många 
turister från Sverige och länder i Europa har besökt utställningen. 
Erbjudande har gått ut till kommunens skolor att besöka tornet i början av 
höstterminen och intresset har varit stort från såväl lågstadiet som gymnasiet. 
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Kulturnatten är det sista tillfället som årets utställning visas och då finns 
också möjlighet för allmänheten att lyssna på en av konstnärerna vid ett 
Artist talk. Konstinstallationen i Vattentornet  är en unik konstupplevelse och 
har blivit ett viktigt besöksmål i Säffle.  
Säffleoperans biljettförsäljning till höstens föreställning av Såsom i 
Himmelen går bra och Medis ser fram emot en säsong med fullsatta salonger 
och möjlighet till intäkter från teatertåg och pausförsäljning. Under årets 
första månader har det varit väldigt få arrangemang på Medis. Inför hösten 
finns det ett flertal evenemang inbokade och hösten är av tradition den bästa 
delen av säsongen för Medborgarhuset.  
Under sommaren gjorde biblioteket i samverkan med kulturkansliet en 
satsning på Sommarfukost på biblioteket på fredag förmiddagar i juli. Det 
blev en lyckad satsning och det finns intresse att genomföra arrangemanget 
även nästa år. Biblioteket har haft öppet under hela pandemin, men tappat 
många besökare, nu ser man högre besökstal och skolor och förskolor 
besöker biblioteket igen.  
Kulturskolan startar terminen med ett öppet hus där barn och unga får 
möjlighet att prova på det som erbjuds i verksamheten. Kulturskolan har 
tappat elever under senare år, något som sker i hela landet, så det finns 
anledning att arbeta för att locka fler elever till att prova på olika 
kulturyttringar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut för Kulturnämnden samt förvaltningens tjänsteyttrande. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Efter att restriktionerna gällande Coronapandemin togs bort under våren har 
verksamheterna börjat ett aktivt arbete för att nå måluppfyllelse. Planeringen 
av aktiviteter för hösten har startats och det finns en hög ambitionsnivå. 
Kulturnämnden visar en positiv ekonomisk avvikelse efter delårsbokslutet. 
Kulturskolan och biblioteket har under året sökt och erhållit riktade bidrag 
till sina verksamheter från främst Kulturrådet. Dessa bidrag är många gånger 
fleråriga eller löper över ett läsår, dvs höst och vår, vilket gör att intäktssidan 
har en stor positiv avvikelse. Även kostnader visar en positiv avvikelse vilket 
härrör sig till bl a färre arrangemang men också posten för intäkter 
respektive utgifter för försålda biljetter för Säffleoperans räkning. 
Medborgarhuset räknar med en bra höstsäsong som kommer att ge ett 
positivt utfall för försäljningsintäkter. Sagabiografen kan nu sälja biljetter till 
hela salongen och utbudet av filmer ser bra ut inför höstsäsongen, vilket kan 
påverka Sagas intäkter i positiv riktning. 

Konsekvenser 
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Ekonomiska konsekvenser 
Delårsbokslutet visar på en positiv avvikelse på 2 702 tkr. Helårsprognosen 
visar på ett överskott på 500 tkr. 

Måluppfyllelse 
Kulturnämndens ser stora möjligheter till god måluppfyllelse vid årets slut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet inklusive 
verksamhetsuppföljning 2022 och vidarebefordrar den till 
kommunfullmäktige.  
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef  

Besutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.1: KUN utmanar rådande normer genom ett öppet förhållningssätt och skapar förutsättningar för ett demokratiskt 

samhälle. 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: Aktiviteter med fokus på demokrati, (antal) 27.0 39.0 30.0 

KUN22: Biblioteket genomför aktiviteter för att öka medborgarnas digitala delaktighet (antal) 3.0 2.0 2.0 

 
Ungdomens Hus är en viktig arena för att arbeta med inflytande och demokratiska värden. UKM planeras och genomförs av 

ungdomarna själva med vägledning av ungdomscoacher. Kulturskolan arbetar med elevinflytande i sin verksamhet. Bibliotekets roll 

som demokratisk arena är viktig och uppdraget är tydligt i bibliotekslagen. Arbetet med frågor kring demokrati och medinflytande 

fortsätter i verksamheterna under hösten. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.2: KUN uppmuntrar till en aktiv kulturverksamhet även utanför tätorten med fokus på barn och unga. 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: Kulturskolans verksamhet på skolor utanför tätorten (antal tillfällen) 67.0 78.0 60.0 

KUN22: Elever på Kulturskolans ämneslektioner utanför tätorten (antal/ vecka) 21.0 16.0 20.0 

KUN22: Besök av bokbuss på skolor utanför tätorten (antal) 38.0 14.0 32.0 

KUN22: Samarbetsarrangemang med föreningar utanför tätorten (antal tillfällen) 0.0 2.0 5.0 

 
Kulturskolan arbetar aktivt med kulturskapande på landsbygdsskolorna, dels genom projekt inom Skapande skola och dels genom 

egna projekt. Bokbussen fyller en stor funktion som förmedlare av litteratur och kultur på landsbygden och utlåningen på 

landsbygdsskolorna är hög. Genom att restriktionerna p g a Coronapandemin nu har släppts finns stora möjligheter att nå 

måluppfyllelse under året. 

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

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: Ungdomsdeltagande i intresseverksamhet på Ungdomens Hus (antal from 2019) 780.0 522.0 3 000.0 

KUN22: Aktiviteter på biblioteket som bidrar till kompetensutveckling (antal) 7.0 12.0 20.0 

KUN22: Klassbesök på bibliotek (antal) 45.0 49.0 65.0 

KUN22: Deltagare i kurser på Kulturskolan (antal unika elever) 227.0 228.0 260.0 

KUN22: Inskrivna elever på Kulturskolan höstterminen (% av totala antalet elever i grundskolan) 13.00% 13.00% 15.00% 

KUN22: Inskrivna elever på Kulturskolan höstterminen (% av totala antalet elever i 

(gymnasieskolan 
 

3.80% 

 
3.80% 

 
5.00% 
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Klassbesök, 6-årsgrupper och programverksamhet på biblioteket har kommit igång efter pandemin. Det är fortfarande högt tryck på 

Musikstudiorna på Ungdomens Hus och för att få tillgång till studion måste alla gå igenom en kortare kurs. Kulturskolan har efter två 

års pandemirestriktioner äntligen haft möjlighet till Öppet Hus i slutet av augusti vilket redan nu bidragit till nya elever. 

Projektverksamheter såsom Skapande skola, sexårskören, Rastkul-tur, bleckblåssamverkan med Åmål etc är åter i full aktivitet. 

Medis arenor ger goda förutsättningar för föreläsningar, kursaktiviteter och debatter som möjliggör människors växande. 

Verksamheterna ser stora möjligheter till full måluppfyllelse till årsbokslutet. 

 
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

3.1: KUN samverkar med andra aktörer för att ge unga ökade möjligheter att påverka sin egen livssituation och sin 

framtid. 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: Praktikanter (antal) 3.0 3.0 5.0 

KUN22: Nätverk med externa aktörer där Ungdomens Hus deltar (antal) 9.0 4.0 5.0 

KUN22: Unika individer som ingår i samverkan mellan Ungdomens Hus och andra kommunala 

verksamheter (antal) 

  
13.0 

 
20.0 

 
Antalet nätverk i Säffle kommun har effektiviserats och reducerats och KUN finns representerade och arbetar aktivt i de nätverk som 

jobbar med ungdomsfrågor. 

 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: Arrangemang för åldersgruppen 13-20 år (antal) 7.0 16.0 20.0 

KUN22: Arrangemang för åldersgruppen 3-12 år (antal) 42.0 27.0 30.0 

KUN22: Aktivitetstillfällen (utanför Kulturskolan) för barn och unga (antal) 84.0 70.0 150.0 

KUN22: Antalet ämneskurser som erbjuds i Kulturskolan vårtermin + hösttermin 78.0 36.0 70.0 

KUN22: Antal aktiva ämneskurser i verksamheten vid Kulturskolan vårtermin + hösttermin 62.0 28.0 55.0 

KUN22: Studiecirklar, intresseverksamhet mm på Ungdomens Hus (antal) 8.0 30.0 50.0 

KUN22: Besök på Ungdomens Hus (antal) 6 945.0 6 825.0 16 000.0 

KUN22: Öppna kvällar på Ungdomens Hus (antal) 108.0 169.0 300.0 

KUN22: Biblioteksutlån/barn   15.0 

KUN22: Bioföreställningar för barn och unga (antal) 28.0 47.0 80.0 

 
Några av måtten i detta mål mäts endast på helårsbasis. 

Efter att restriktionerna upphört har delar av den planerade verksamheten kunnat genomföras. Besöken i den öppna verksamheten 

på Ungdomens Hus har varit många, men p g a sparbeting har den riktade verksamheten mot olika målgrupper lagts ner. Detta 

påverkar det totala besöksantalet trots att besöksantalet på de öppna kvällarna varit mycket högt. 

Biobesöken av barn och unga har varierat mycket, men vi ser ett intresse bland ungdomar för viss filmgenrer, som vi naturligtvis 

kommer att fortsätta att erbjudan under resterande delen av året. 
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Kulturskolan har fortsatt arbeta med gemenskap kring upplevelser av musicerandet för att skapa ett livslångt intresse för kultur och 

eget skapande. Inspirationsresor, vernissager, workshops och att skapa och spela med andra instrumentgrupper, genrer, åldrar och 

elever från andra kommuner. 

Medborgarhuset är arenan där allt och alla möts. På Medis kan unga barns första kulturmöte utgör startskotten för framtiden och där 

får publiken möta nybörjare, amatörer och professionella aktörer. 

Möjligheten till måluppfyllelse för helår ser vi som goda. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.2: KUN bidrar till utveckling av offentliga miljöer. 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: Arrangemang i offentliga miljöer (antal) 24.0 8.0 10.0 

 
Vi har efter flera års uppehåll kunnat genomföra Valborgsfriande och Nationaldagsfirande vilket varit uppskattat. Årets utställning i 

Vattentornet, med titel Stormens Öga, har varit välbesökt och vi ser nu att Vattentornet har nått ut till konstintresserade som en 

häftig utställningslokal för samtidskonst. Även i år har kulturförvaltningen i samarbete med näringslivsenheten anordnat digitala quiz 

för barn och vuxna i stadens offentliga parker. Hebbe Sisters avslutade sin turné runt Vänern med Smilbilen i Kanalparken med en 

uppskattad och välbesökt gratiskonsert. 

Kanalparken har förutsättningar att vara en attraktiv miljö för publika arrangemang och vi ser fram emot det förvaltningsövergripande 

arbetet med att utveckla Kanalparksområdet där kulturaspekten är en viktig faktor. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.3: KUN ger förutsättningar för ökad livskvalitet genom att medverka till ett rikt och mångfacetterat kulturutbud i hela 

kommunen. 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: Arrangemang på Medborgarhuset (antal) 80.0 116.0 220.0 

KUN22: Samarbetsarrangemang på "Medis" (andel i %) 97.00% 98.00% 80.00% 

KUN22: Arrangemang av Kulturskolan 39.0 29.0 20.0 

KUN22: Biljettförsålda arrangemang på "Medis" (antal) 34.0 18.0 60.0 

KUN22: Lån per invånare (antal)   9.0 

KUN22: Totalt antal lån, alla medier, biblioteket (huvudbibliotek + bokbuss) (antal) 81 151.0 51 171.0 145 000.0 

KUN22: Varav utlån på bokbussen (%) 35.00% 26.00% 30.00% 

KUN22: Biblioteksbesök (antal) 35 786.0 29 819.0 80 000.0 

KUN22: Nöjd Medborgarindex (NMI) Kultur fråga B10:1 - B10:3 (index)   74.0 

KUN22: Biobesök totalt (antal) 3 078.0 1 867.0 6 000.0 

KUN22: Bioföreställningar för vuxna (antal) 52.0 61.0 100.0 

KUN22: Filmvisningar i samverkan med interna eller externa aktörer (ej biljettförsålda)  11.0 22.0 

 
Vi fortsätter arbetet med att nå besökare i våra verksamheter och vi erbjuder många kulturyttringar av god kvalitet. Konkurrens från 

digitala medier och upplevelser ökar efter pandemin vilket ställer höga krav på det vi erbjuder i våra verksamheter. Vi måste också 

komma ihåg att vi hade restriktioner så sent som under våren och därför kommer hösten att bli avgörande för hur vi lyckas nå 

måluppfyllelse. 

Vi ser också att föreningarnas kulturutbud nu ökar och vi vet att det finns ett stort behov av live-upplevelser och stödet till 

kulturföreningarna är fortsatt viktigt. 
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Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.1: KUN har effektiva och hållbara arbetssätt och rutiner. 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: VP 2022 måttuppfyllnad (andel i %)   80.00% 

 
Under pandemin har vi utvecklat arbetssätt och rutiner vilket ger oss en större flexibilitet när så krävs. Verksamheterna har 

tydliggjort rutiner och arbetssätt vilket har varit framgångsrikt under en period av relativt stor personalomsättning. Utvecklingsarbetet 

är ständigt pågående och vi ser medinflytande och påverkansmöjligheter som framgångsfaktorer. 

 
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

6.1: KUN har en god ekonomisk hushållning utifrån givna ramar. 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: Budgetavvikelse (%)   0.00% 

 
KUN uppvisar ett positivt ekonomiskt delårsbokslut, till viss del beroende på att ordinarie verksamhet ej kunnat genomföras under 

årets första 4 månader. 

Prognosen visar på ett överskott 500 tkr. 

 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7.1: Inom KUN finns förutsättningar för ett gott ledar- och medarbetarskap vilket medför att medarbetarna trivs, 

utvecklas och gör ett bra arbete. 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

KUN22: Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) Sammantaget motivation, ledarskap och 

styrning för KUN (index) Mäts vart annat år. 

   
80.0 

KUN22: Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Motivation inom KUN   80.0 

kun22: Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Ledarskap inom KUN   80.0 

KUN22: Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Styrning inom KUN   80.0 

 
Vi arbetar kontinuerligt med arbetsgivarrollen och medarbetarskapet. Vi inväntar höstens medarbetarundersökning för att se vad 

vilka frågor vi behöver jobba vidare med. Vi upplever att de gemensamma arbetsdagarna i förvaltningen är uppskattade och betyder 

mycket för vårt gemensamma fokus. I maj genomfördes en gemensam kulturfrukost där varje enhet fick presentera sin verksamhet 

vilket är viktigt för gemensamhetskänslan. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 5 177 4 797 379 7 583 170 
 

 

Kommunbidrag 19 867 19 867 0 29 801 0 
 

 

Kostnader -22 222 -24 540 2 318 -37 327 330 
 

 

Räntekostnader -34 -38 4 -57 0 
 

 

Resultat 2 789 87 2 702 0 500 
 

 

 

UTFALL  

Kulturnämnden har en budgetram om 29,8 Mnkr för 2022. Avvikelsen mot budget för perioden till och med augusti är +2 702 tkr. 

Periodiserade intäkter och kostnader från föregående år har återförts varför resultatet är något missvisande. Utifrån 

Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer har ett flertal verksamheter haft stängt eller har begränsad/alternativ 
verksamhet under början av perioden. Kulturskolan och biblioteksverksamheten uppvisar positiva prognoser. För båda 
verksamheterna är det externa projektmedel som förklarar det positiva resultatet. Inga större ekonomiska avvikelser jämfört med den 
beslutade budgeten för 2022 har inträffat under perioden.  
 
PROGNOS  
Efter augusti beräknar kulturnämnden ett positivt resultat för år 2022 med 500 tkr. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 
Kulturnämnden politik 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Kommunbidrag 325 325 0 488 0 
 

 

Kostnader -255 -325 70 -488 0 
 

 

Resultat 70 -0 70 -0 0 
 

 

 
UTFALL  

Kulturnämnden har en budgetram om 488 tkr för 2022. Utfall till och med augusti är +70 tkr.  

PROGNOS  

Kulturnämnden prognosticerar ingen budgetavvikelse vid årets slut efter augusti månads redovisning. 

 

Kultur gemensam 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 12 
 

12 
   

Kommunbidrag 4 814 4 814 0 7 221 0 
 

 

Kostnader -3 599 -4 809 1 211 -7 220 0 
 

 

Räntekostnader -0 -1 1 -1 0 
 

 

Resultat 1 227 4 1 223 -0 0 
 

 

 
UTFALL  

Kultur gemensam har en budget på dryga 7,2 Mnkr för hela 2022. Avvikelsen mot budget till och med augusti är +1 223 tkr. Delar av 

bidraget till föreningar är ännu ej utbetalt vilket påverkar utfallet för perioden med cirka 400 tkr. Även stöd till arrangemang och 

nämndsinitierat har låga utfall för perioden. 

PROGNOS  
Kultur gemensam beräknar efter augusti månad ett resultat vid årets slut i balans med budget. 

 

Biblioteket 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 1 193 448 745 672 0 
 

 

Kommunbidrag 4 905 4 905 0 7 358 0 
 

 

Kostnader -5 603 -5 330 -273 -8 010 200 
 

 

Räntekostnader -13 -13 1 -20 0 
 

 

Resultat 482 10 473 0 200 
 

 

 
UTFALL  

Biblioteket har en budget på drygt 7,3 Mnkr för 2022. Avvikelsen mot budget till och med augusti är +473 tkr, där periodiserade 

bidrag från föregående år förklarar cirka 400 tkr av avvikelsen. Från föregående år finns statliga bidrag bland annat för att stärka 

och utveckla biblioteket motsvarande 1 000 tkr, bidrag som delvis kommer matchas med kostnader under året. Delar av bidraget 

kommer att föras vidare till år 2023.  

PROGNOS  

Biblioteket räknar med ett positivt resultat på 200 tkr vid 2022 års utgång. 
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Ungdomens hus 
 

 

 

 

 

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 341 167 174 250 0 
 

 

Kommunbidrag 3 465 3 465 -0 5 197 0 
 

 

Kostnader -3 723 -3 621 -101 -5 442 0 
 

 

Räntekostnader -2 -3 1 -5 0 
 

 

Resultat 81 7 74 0 0 
 

 

 

UTFALL  

Ungdomens hus har en budgetram på 5,2 mnkr. Avvikelsen mot budget till och med augusti är +74 tkr. Det har varit hårt tryck på 

verksamheten som gjort att extrapersonal har satts in jämfört med den planerade verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade att 

satsa riktade medel för trygghetsskapande insatser under sommaren på totalt 250 tkr. Dessa medel har möjliggjort ökad verksamhet 

under sommaren. Det är ett fortsatt högt tryck på verksamheten med höga besöksantal.  

PROGNOS  

Ungdomens Hus räknar med ett resultat i balans med budget vid 2022 års utgång. 

 
Medborgarhuset 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2 388 3 174 -786 4 761 0 
 

 

Kommunbidrag 2 264 2 264 0 3 396 0 
 

 

Kostnader -4 596 -5 413 817 -8 127 -0 
 

 

Räntekostnader -18 -20 2 -30 0 
 

 

Resultat 37 5 33 0 0 
 

 

 
UTFALL  

Medborgarhuset hus har en budgetram på 3,4 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget till och med augusti är +33 tkr. Den negativa 

avvikelsen för intäkterna beror på att det är under hösten och vintern som de största intäkterna kommer in. Intäkterna och 

kostnaderna som avser de externa arrangörerna balanserar över året men kan avvika för enskilda månader.  

PROGNOS  

Medborgarhuset räknar med ett resultat i balans med budget vid 2022 års utgång. 

 
Sagabiografen 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 237 380 -143 570 0 
 

 

Kommunbidrag 519 519 -0 778 0 
 

 

Kostnader -706 -898 191 -1 348 0 
 

 

Resultat 50 1 49 0 0 
 

 

 
UTFALL  

Sagabiografen har en avvikelse mot budget om +49 tkr till och med augusti 2022. Verksamheten har haft öppet under hela perioden, 

men gjorde anpassningar efter rådande restriktioner under vintern/våren. Avvikelsen både på intäkts- och kostnadssidan beror på att 

kostnaderna för filmvisningar inte varit så höga som budgeterat, delvis beroende på lägre publikantal.  

PROGNOS  

Sagabiografen räknar med ett resultat i balans med budget vid 2022 års utgång. 
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Kulturskolan 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 1 006 629 377 1 330 170 
 

 

Kommunbidrag 3 575 3 575 0 5 363 0 
 

 

Kostnader -3 740 -4 143 403 -6 692 130 
 

 

Räntekostnader -0 -1 0 -1 0 
 

 

Resultat 841 61 780 -0 300 
 

 

 

UTFALL  

Kulturskolan har en budgetram på 5,4 mnkr. Avvikelsen för perioden till och med augusti är +780 tkr. Bidrag som avser perioden 

2022/2023 är förutbetalda och påverkar intäkterna positivt för perioden. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av 

vakanshållning av tjänster. 

PROGNOS  
Kulturskolan prognostiserar ett positivt resultat på +300 tkr vid 2022 års utgång. 

 

Investeringsuppföljning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Aug 

Budget - 

2022 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

Ej spec investeringar  
-200 -200 0 

Inventarier Ungdomens hus     

Inventarier bibliotek     

Inventarier medborgarhus     

Bokbus  
-4 500 -4 500 4 500 

Summa Kultur  
-4 700 -4 700 4 500 

Summa 6 Kulturnämnd  
-4 700 -4 700 4 500 

 
För 2022 har kulturnämnden en investeringsbudget om totalt 4 700 tkr där 4 500 tkr avser en ny bokbuss och 200 tkr ospecificerade 

medel. Prognosen för helåret är att bokbussen inte kommer att levereras under 2022 och att medlen för ospecificerade medel 

kommer att förbrukas. Nämnden kommer äska att medlen för ny bokbuss förs över till år 2023. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

 

Kulturnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 52 Dnr KUN/2022:48 

Delårsbokslut samt verksamhetsuppföljning 2022 
Ärendebeskrivning 
De Corona-restriktioner som fanns under årets första månader har haft påverkan på 
måluppfyllelsen vid delårsbokslutet men kulturnämndens verksamheter ser stora 
möjligheter att nå full måluppfyllelse vid årets slut.  
Kulturnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2 702 tkr, vilket härrör sig främst 
till intäkter i form riktade bidrag som ännu inte utnyttjats och som till vissa delar 
även gäller nästkommande år. Vidare har en del arrangemang skjutits upp och 
intäktsbortfallet på Medborgarhuset för paus- och matförsäljning kompenseras av 
minskade inköp av livsmedel. Helårsprognosen visar på ett överskott på 500 tkr. 
Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet inklusive 
verksamhetsuppföljning 2022 och vidarebefordrar den till kommunfullmäktige.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-15.  
Delårsbokslut för Kulturnämnden. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crispin Hultkrantz (M): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet inklusive 
verksamhetsuppföljning 2022 och vidarebefordrar den till kommunfullmäktige.  
 
 
________________________ 
2022-09-29 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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En Väg In/Fördjupad samverkan och individnära stöd– Bengtsfors kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Ulrika Moberg 

Samordnare Sara Höjman 

 

Slutsatser 

Integrerad samverkan med deltagare i FINSAM är en framgångsfaktor för att medborgare som står 

långt ifrån arbetsmarknaden ska få rätt stöd för mer hälsa, mer självständighet och egen försörjning.  

 

Omorganisationer, verksamhetens prioriteringsområden och personalbrist gör att det blir svårare att 

få till integrerad samverkan. Fokus riktas mer mot parternas egna verksamheter, vilket påverkar 

deltagarnas möjlighet till insatser som gör att deltagarna närmar sig arbetsmarknaden.  

 

Bristen av förrehabiliterande insatser för deltagare försvårar möjligheten att ge deltagarna flera 

parallella insatser, framförallt insatser riktade mot studier och arbete.  

 

För att nå målgruppen för insatsen behöver information om insatsen spridas inom samtliga parter. 

 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ´s insats i Bengtsfors kommun har individens perspektiv i fokus 

och arbetar individnära och individanpassat med ett fördjupat stöd genom samverkan. Samordnaren 

ska stärka samverkan, skapa goda förutsättningar för samverkan och utveckla och hålla i 

samverkansprocesserna. 

 

Samordnaren för insatsen håller i FINSAM-möten 1 gång/månad. Dessa möten representeras av 

Försäkringskassan, LSS, Individ och Familjeomsorgen (vuxen), AI-Arbetsmarknad och 

Integrationsenheten (arbetsmarknadssekreterare och handledare), Närhälsan Bengtsfors och 

Öppenpsykiatrin Bäckefors Sjukhus. Parterna ges möjlighet att informera övriga om vad som är på 

gång i den egna verksamheten och lyfta upp enskilda avidentifierade ärenden där flera myndigheter 

är involverade för samordning/handledning. Arbetsförmedlingen kommer att närvara med start i 

september och även förhoppningsvis 1:e socialsekreterare ekonomiskt bistånd. 

 

Då ett byte av samordnare skett under våren (mars/april) har stort fokus för ny samordnare legat på 

att sätta sig in i befintliga ärenden och  tillsammans med cheferna för AI och förbundet skapa 

tydlighet i samordnarrollen, insatsens innehåll och hur samverkan med AI ska utformas. Nya 

underlag riktat mot individ och handläggare, samtyckesblankett och uppdatering av text för 

Bengtsfors kommuns hemsida har tagits fram. 

 

Bild 1. Stegen mot egen försörjning 
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Måluppfyllelse 

 

Fram till halvårsskiftet har 58 personer varit inskrivna i insatsen och i början av augusti fanns 31 

pågående ärenden.  

8 ärenden har skrivits in under 2022 (mars till mitten av augusti) och 27 ärenden har avslutats. 3 

deltagare har skrivits ut mot studier (1 mot CSN-finansierade studier och 2 till studier inom Sfi), 5 

deltagare har skrivits ut mot arbete  (2 till praktik som kan leda till arbete och 3 till anställningar), 5 

deltagare är ej aktuella för samverkan då de är i behov av annan rehabilitering alternativt stöd från 

annan instans (behovet är tillgodosett), 8 deltagare är ej i behov av samverkan då de fått annan 

ersättning eller deltar i program/projekt som tillgodoser deras behov, 5 deltagare har inte hörs av och 

1 deltagare har flyttat. 

Avslutningsorsak Antal 

Studier 3 

Praktik/arbete 5 

Ej aktuell för samverkan. Behov tillgodoses av annan aktör 5 

Ej aktuell för samverkan. Annan ersättning, deltar i 

program/projekt 

8 

Ej avhörd, bristande intresse 5 

Flytt 1 

 

Antal volymärenden, ärenden som tagits upp i insatsen och FINSAM som inte är inskrivna i SUS 

från mars till och med augusti ca 10 stycken. 

Arbetet med att utveckla samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin 

försörjning är ett pågående arbete. Samverkan och sättet parterna samverkar på varierar över tid och 

påverkas av omorganisationer, ledarskap, kunskap/förståelse av nyttan, om vi förmår att se 

deltagarna som resurser och en tillgång, av attityder/föreställningar om vad samverkan är och för  

vems skull. 

 

Att samverkan behövs är de flesta parter överens om. Det fortsatta arbetet ligger i HUR samverkan 

ska bedrivas. Det är viktigt att frågan kring samverkan ständigt belyses och att parterna har kunskap 

om  insatsen för att nå målgruppen och förstå innebörden av att delta som part i det fördjupade 

stödet. 

 

För att säkerställa att man har deltagarnas fokus i fokus och att deltagarnas egna medverkan i 

insatsen ökar är det viktigt att ytterligare sprida kunskap om tjänstedesign. Detta görs genom 

workshops, metodmöten och genom att i det dagliga arbetet stå för ett förhållningssätt och ett 

bemötande som grundar sig i tjänstedesign. 

 

Bengtsfors kommun har fått extra medel för att under 2022 arbeta med FMS- Försäkringsmedicinsk 

samverkan. En konsultläkare finns tillgänglig för att gå igenom, bedöma och stötta i deltagares 

ärenden där det kan finnas underlag för att söka sjukersättning/aktivitetsersättning. Hos flera av 

deltagarna i insatsen finns en hälsoproblematik som under lång tid hindrat deltagaren för att närma 

sig arbetsmarknaden. Dessa deltagare kommer få frågan om de vill ingå i FMS. Förhoppningen är att 

FMS kommer leda till att insatsen ger ett bättre stöd till deltagare med långvarig hälsoproblematik 

och att deltagarna där arbetsförmågan helt eller delvis saknas får högre livskvalitet och en tryggare 

ekonomi genom anpassat arbete på deltid och/eller att pröva sin rätt till 

sjukersättning/aktivitetsersättning. 
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Ett arbete med att implementera BIP i Bengtsfors kommun har startats under våren, då samordnare 

och medarbetare från AI deltagit i utbildning i BIP och progressionsmätningsverktyget Skapa. BIP 

kommer fortsatt vara ett fokuseringsområde inom AI och kunskap kring BIP och verktyget ska 

spridas och arbetas med under hösten. 

 

Projektets styrkor:  

 

Genom insatsen och FINSAM följs deltagarna upp regelbundet och kontaktvägarna in till vården och 

Arbetsförmedlingen har bland annat kortas ner.  

 

Samverkan med Öppenpsykiatrin Bäckefors och Närhälsan Bengtsfors i FINSAM har ökat. Parterna 

får kännedom om varandra och varandras verksamheter vilket skapar förståelse och är i 

förlängningen till gagn för individen. 

 

Projektets svagheter:  

 

För att deltagare i insatsen ska klara av att stegförflytta sig har det blivit tydligt att det saknas 

förrehabiliterande insatser, samt rutiner och systematiskt lösningsfokuserat arbete för målgruppen. 

Frågan om ett steg 2 (se bild 1) i rehabiliteringsprocessen är viktig att titta närmare på. Behovet av en 

förrehabiliterande insats efterfrågas allt oftare, särskilt många förfrågningar kommer från Psykiatrin 

och Försäkringskassan.  

 

Det finns en gränsdragning mellan de deltagare i insatsen som uppbär försörjningsstöd och på så sätt 

får ta större del av kommunens insatser, jämfört med de deltagare som har annan försörjning. 

 

Långsiktiga effekter 

 

Insatsen och Finsam-samverkan bidrar till ett gott samverkansklimat vilket leder till hållbara resultat 

för deltagarna. Det betyder att den förändring som deltagaren med stöd från insatsen uppnår leder 

vidare och inte tillbaka till ett liv i utanförskap. Vi har lärt oss att samverkan och det enskilda mötet, 

bemötandet, att tro på individen, att förstå de specifika behoven, att ha tid, att ha förmåga att hålla i 

och finnas över tid för deltagarna vidare. Deltagarna upplever mindre stress och press när det finns 

en samsyn och en planering som utgår från deltagarna själva. 

 

Insatsen sprider resultaten vidare genom att hålla i och trycka på att det här är vårt arbetssätt, vår 

metod. Det är till stor del en pedagogisk insats och handlar många gånger om att påminna 

medarbetare och parter om vad medborgarna efterfrågar och samtidigt stötta dem att hålla i 

processerna. Samverkan är skör. När en part lämnar samverkan påverkas helheten negativt. 

Samverkan blir bättre när vi känner (till) varandra och möjligen kan man säga att det är en färskvara, 

den måste underhållas för att leva vidare. 
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FINSAM teamet – Åmål Kommun 

Insatsansvarig Individ och familjeomsorgen, Irene Karlsson, Arbete och Försörjning Per 

Lundin. Samordnare Nina Magg 

 

Slutsatser 

Behovet av samverkan i Åmål är fortsatt stort, bland annat på grund av att det saknas myndigheter i 

samverkansteamet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fortsatt uteblivit under våren 

2022. Det har även funnits ett visst avsvalnat intresse hos vissa parter inom FINSAM teamet då det 

startat upp en ny verksamhet i kommunen som även den syftar till samverkan mellan kommun, VGR 

och Medpro Clinic. Man har då tyckt att det arbetas i parallella spår med samma målgrupp. 

Deltagande av alla instanser är av yttersta vikt. 

En reflektion är att när en individ är inskriven i Finsam så släpper många andra samverkansparter sitt 

ansvar både delvis och helt. Det förutsätts att ”Finsam ska göra…”. Finsam teamet och framförallt 

Finsam samordnaren förväntas att utföra alla insatser. Att ”alla” är Finsam och viktiga kuggar i hjulet 

för den enskilde blir extra känsligt. Detta för att individen ska få ut maximal hjälp. Under våren 2022 

blev detta än mer markant, så att samverka behöver bli ett faktum och inte att samordnaren ska arbeta 

aktivt och andra parter endast erhålla och/eller eventuellt bistå med information. 

 

Genomförande och arbetsprocess 

Den 1 februari – 21 bytte man samordnare. Projektet Finsamteamet i Åmål har fortgått under våren 

2022. Projektet Finsamteamet i Åmål har fortgått under våren 2022. Arbetet har flutit på i samma 

anda som tidigare och under samma förutsättningar som tidigare.  

Tio deltagare som står långt ifrån egen försörjning är inskrivna i projektet. Deltagarna uppbär 

ekonomiskt bistånd. När deltagaren uppbär egen försörjning och erhållit en planering där behoven 

uppfyllts så skrivs de ut och en ny individ får erbjudande att ingå i Finsam. Individen kan själv välja 

att avsluta insatsen i förväg. 

Finsamteamet i Åmål har månadsmöten där resultatet av individarbetet informeras till övriga parter 

inom samverkan. Även planering och diskussioner för fortsatt stegförflyttning och behov av insatser 

kring deltagaren förs. Fyra teamsmöten, varav två hölls via Teams och två var fysiska träffar. 

Uppehåll under januari och under maj månad på grund av andra obligatoriska och då hastigt 

påkomna uppgifter tillkom så FINSAM teamets möten har fått ge vika för detta.  

Försäkringskassan har uteblivit från varje teamträff. Även Arbetsförmedlingen har uteblivit från alla 

träffar under våren. 

Vårdcentralen Medpro Clinic, LSS och öppen psykiatrin har deltagit i tre av fyra möten, IFO har 

deltagit i två av mötena. Glädjande är att arbetsmarknadsenheten har tillkommit sedan mars månad 

och varit aktiva och medverkande i vårens tre resterande möten. 

 

Måluppfyllelse 

Då projektets syfte bland annat varit att starta upp en samverkan framförallt mellan Åmåls kommun, 

Öppen psykiatrin och vårdcentral så har det arbetet gett ett visst positivt resultat.  Övrig samverkan 

har sett lite annorlunda ut på grund av uteblivna samverkansparter. Trots detta har samverkan 

överlag fungerat bra, de insatser som önskats och beslutats i individarbetet har utförts men det har 

varit mer tungrott denna vår. Kanske till följd av andra samverkansarenor. 

Inskrivna i Finsam är tio personer (i skrivande stund 8 personer), aktuella på ekonomiskt bistånd och 

har kontakter med flertalet av de organisationer/myndigheter som ingår i Finsamteamet, detta har 

fungerat väl. Dessa åtta har en planering och väntar på behandling/utredning och/eller kontakt med 

andra aktörer.  
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Viktigt i målarbetet är att ha tålamod med tidsaspekten, ingen samverkan är en quick fix. Det är 

heller inte individarbetet, individer som ska delta i sin målsättning, behandling och planering. 

 

En individ har skrivits ut på grund av flytt. Planeringen uppfylld. 

En individ har skrivits ut på grund av föräldraledighet. Planering uppfylld. 

Sex volymärenden har lyfts under vårens fyra möten. 

  

Projektets styrkor 

- Ett team där alla parter kan komma till tals, en trygghet och arbetsgemenskap. Diskussioner 

förs öppet, frågor och funderingar får ta plats. 

- Information från verksamheterna delges de övriga i teamet som sedan sprider informationen 

till sina arbetsgrupper. 

- Avstämningar spar också tid och en bra överblick om vad som är gjort och om vad som 

behöver göras eller förbättras. 

- Antalet inskrivna gör att teamet hinner jobba aktivt med alla inskrivna i projektet.  

 

Projektets svagheter 

- Det ”lilla teamet” blir sårbart när någon part i samverkan uteblir då vi är i starkt beroende av 

varandras uppgifter och arbetsinsatser för att komma framåt med klientarbetet. Vad är gjort? 

Vad är nästa steg? Dessa frågor får annars inget svar och det föreligger en risk att det förblir 

ogjort eller så kan det även bli dubbelarbetat och detta kan upplevas som jobbigt för 

deltagaren. 

 

Samverkansarenor: 

Finsamteamets månadsmöten, flerpartsmöten, Enheten IFO myndighet och IFO verkställighet, 

Enheten Jobb och utvecklingscentrum, UFÅ, ungdomsprojektet Åmål kommun 

 

Långsiktiga effekter. Vad har vi lärt oss? 

Struktur och tydlighet är en viktig framgångsfaktor i arbetet gällande samverkan. Alla 

samverkansparter har tunga regelverk i den myndighet/organisation som man jobbar i. När 

myndigheterna sen ska samverka krävs därför en stor dos av samarbetsvilja och en förståelse för att 

det råder ett delat ansvar att både samarbeta och samverka. Alla jobbar vi mot samma mål, det vill 

säga att den enskilde ska få den hjälp och stöd den behöver. Projektet har pågått i två år och det är 

fortsatt för kort tid projektet har pågått för att veta de långsiktiga effekterna av arbetet. Däremot vet 

vi att Coronapandemin har påverkat alla verksamheter. Pandemin ställde till med begränsningar i 

möten, skapade rädsla och osäkerhet hos många deltagare av flera olika anledningar. Det har också 

varit restriktioner som påverkat deltagande och skapat långa väntetider och köer inom sjukvård och 

behandling, detta gäller fortsatt trots att alla förhållningsorder och restriktioner är borta sedan länge. 

Trots detta så har alla inskrivna pågående planering, vilket är ett mycket bra resultat, sju har gått 

vidare till egen försörjning under projektets gång och även detta är ett gott resultat. Ytterligare en 

individ är på väg mot en egen försörjning men ej utskriven då planeringen inte är klar. Ingen av de 

utskrivna har i dagsläget kommit tillbaka till ekonomiskt bistånd. 

Det vi lärt oss är att samverkan är viktigt för den enskilde. Att samverkansparterna är med på 

teamträffar för att ge och för att få information. Viktigt för att korta vägarna och att alla delar av 

samverkansparterna gör det som bestäms på teamträffarna utifrån sitt ansvarsområde och att 

planeringarna hålls. 
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Individsamverkan – Dals-Ed Kommun 

Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Eva Sjötun 

Samordnare Sofia Bryntesson 

 

Slutsatser 

Vi har under en längre tid sett att vi jobbar med en målgrupp som står allt längre ifrån 

arbetsmarknaden. De vi arbetar med tenderar i högre grad ha en psykisk ohälsa och i vissa fall även 

en missbruksproblematik. Ofta jobbar vi med personer som inte är utredda sedan tidigare och då inte 

heller fått diagnoser, stöd och hjälp i rätt tid. Det innebär att man kanske inte hittat rätt, och fått 

möjligheten att stegförflyttas utifrån de förutsättningar man har. Vi har mycket samarbete med 

kommunen och då oftast IFO. Ekonomi är en stor bit vad gäller trygghet för deltagarna och 

uppgivenheten är ofta stor. 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

Våra deltagare kommer från alla våra myndigheter. Flest initieras från kommunen och sedan är det 

ganska jämnt fördelat från de andra myndigheterna. Vi får in ett samtycke och bokar sedan flerpart 

med berörda personer där det bestäms hur och vad som ska göras initialt. Sedan jobbar vi väldigt 

aktivt med att hitta vägar till deltagarens personliga mående och i samarbete med berörda 

myndigheter skapa en trygghet under tiden. Det blir tydligt att individer inte passar in i myndigheters 

system och inte alltid får den individuella hjälpen/stödet de behöver av myndigheter. Detta leder då 

till att flera av deltagarna hamnar “mellan stolarna” och kommer inte vidare i sin process.  

 

Vår insats Incheckningen, som riktar sig till arbetssökande och långtidssjukskrivna i Dals-Eds 

kommun, har fortsatt under våren. Med stöd av oss coacher ges det möjlighet att arbeta med 

livsstilsförändringar och stegförflyttningar mot en mer meningsfull tillvaro. Vi använder 

lösningsfokuserat förhållningssätt och ACT. Incheckningen bemannas fyra dagar i veckan. Det har 

under våren varit ca 25 personer som kommer på olika dagar. I de fall IFO hänvisar deltagare till 

incheckningen görs en gemensam plan utifrån individens individuella mål för att ta sig till egen 

försörjning. Detta följer sedan IFO upp i mötet med individer som söker försörjningsstöd. Vi 

utvärderar verksamheten kontinuerligt och anpassar oss efter individernas behov och vi har erbjudit 

olika alternativ så att vi möter de individer vi träffar. 

 

Under våren kom Karin Dahl och höll workshop (tjänstedesign) med deltagare och personal där 

nyckelfrågan handlade om närvaro/brist på närvaro. Det kom ca 10 deltagare och så var vi ca 5 

personal. Det var en kreativ eftermiddag som resulterade i tre olika prototyper. Gemensamt för varje 

prototyp var att deltagare efterfrågade aktivitet t e x tipspromenad, fiska, laga mat. 

Vi ser att det har varit gynnsamt för både personal och deltagare att ha kontakt med psykiatrin i 

Bäckefors genom att coach i Finsam varit på plats en dag varannan vecka. Syftet är att göra det 

enklare för Dals-Eds invånare som har kontakt med psykiatrin och som är inskrivna i Finsam då det 

underlättar samverkan och samarbetet utifrån individers behov.  

 

Vi har även fortsatt med gemensamt coachmöte var tredje vecka där AME-personal, coacher och 

representant från IFO deltar. Syftet med mötet är att få en bättre gemensam bild kring vad som 

händer individen för att kunna föra processen framåt.  

 

Måluppfyllelse 

Vi tänker måluppfyllelse i termen stegförflyttning. Eftersom målgruppen blivit tyngre har vi fått 

lägga fokus på att stegförflyttning kanske i första hand inte handlar om att gå ut i studier eller arbete.  



9 

 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Bilaga 1, Delårsbokslut januari-augusti 2022; Verksamhetsberättelser perioden januari-augusti 2022, Integrerad samverkan i kommunerna och 
Samskapa 1.0. 

 

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

 

Det kan handla om att personen faktiskt kommer på bokade möten och att vi får möjlighet till flerpart 

eller SIP som gör att personen kan få svar som rör den egna hälsan. Detta i sin tur kan ge energi till 

att fortsätta ta tag i de saker som behöver hända för att komma vidare. Vi tycker att vi har goda  

resultat och framförallt beror det på att vi har ett mycket gott samverkansklimat. Vi blir dock 

påverkade av andra samverkanspartners förutsättningar e x inom psykiatrin är det långa kötider för 

utredning och behandling. Vi blir även påverkade av Arbetsförmedlingens organisering då det blir 

svårare att hålla en god service samt att processer kring enskilda deltagare kan ta längre tid. 

Under våren har 11 personer som vi jobbat med under en lång tid gått ut i anställning, några stycken 

har börjat studera. Det är viktigt att belysa att förarbetet tar mycket tid för denna målgrupp kring att 

coacha, samordna och koordinera möjligheterna.  

 

Långsiktiga effekter 

Vi har lärt oss att vi behöver bli bättre på att dela med oss av vad som fungerar, erfarenheter från 

samtal, insatser osv. för att stärka oss i vår yrkesroll. Vi har möjlighet till detta på våra coachmöten. 

Vi ser tydligt framgångsfaktorerna när vi är ”samkörda” och att vi har samma plattform att utgå 

ifrån. Detta gör att deltagarna kan känna sig tryggare och att det inte blir några ”glapp” i vad som 

förmedlas.  

 

Frånvaron av Arbetsförmedlingen på orten innebär en risk för arbetet och arbetssättet inom 

Samordningsförbundet. Deras frånvaro påverkar samarbetet gentemot både myndigheter och 

deltagare. Det riskerar att påverka våra deltagare negativt och gör det svårare för dem att få rätt 

insats, i rätt tid och bli självförsörjande. Tanken är att det under hösten 2022 ska komma 

arbetsförmedlare en gång i månaden och vi ser fram emot detta samarbete. 

 

Samarbetsarenor 

Våra samarbetsarenor är ju främst våra fem myndigheter. Under våren har vi haft samverkansmöte 

med IFO för att förbättra samarbetet och utfallet av detta upplever vi som gynnsamt. 

Vi har också en betydligt större samverkan inom kommunens olika enheter. Samarbetet mellan 

kommun och näringsliv blir allt bättre och tydligare.  

 

Svagheter/utmaningar med individsamverkan 

·         Långa kötider, framförallt inom vården gör att processer tar lång tid och individer kan riskera 

att fastna i utanförskap och ohjälpsamma mönster, tankar, beteende. I förlängningen påverkar det 

också möjligheten till fortsatta steg/anpassade anställningar mm då underlag, kodningar saknas. 

·         Samverkan/koordinering är till stor del personavhängigt vilket gör att processer påverkas av 

personalomsättning, byte av uppdrag osv hos våra samverkande parter. Man får börja om, göra om 

ganska ofta. 

·         Myndigheterna är ganska hårt styrda av sina uppdrag, individens fokus i fokus kan då bli svårt 

när man hela tiden måste förhålla sig till lagrum och riktlinjer som inte alltid ser till individens 

behov. 

·         Vi ser en glidning mot mer komplexa ärende, och ärende som tangerar LSS eller tillhör LSS 

men där man bedömer att det finns arbetsförmåga, här är ofta många parter involverade och det krävs 

en ordentlig arbetsförmågebedömning och därefter anpassningar. Delar av detta har vi idag svårt att 

tillgodose eller erbjuda i Dals-Ed. (kan det vara en effekt av att Af inte arbetar lika systematiskt med 

unga med funktionsnedsättning? Af-psykologer, och arbetsterapeuter?) 

·         Otydlighet kring Kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken – vad är kommunens uppdrag? 

Vad förväntas vi göra? Vad gör andra parter?  Hur får vi alla att jobba mot samma mål? Vilken roll  
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ska individsamverkan fylla – minimera risken att individer faller mellan stolarna, det kan bli många, 

är vi rustade att hantera det? 

 

 Styrkor/möjligheter med individsamverkan 

·           Väl upparbetade kontaktvägar möjliggör processer och stegförflyttningar t ex det nära 

samarbetet med psykiatrin. 

·         Samarbetet internt mellan AMI och IFO skapar goda förutsättningar och en bra gemensam syn 

på roller, förväntningar, uppdrag och mål. 

·         Finns ett nära samarbete med integrationsarbetet i kommunen, vilket skapar möjligheter att 

arbeta även med denna målgrupp på ett bra sätt. 

·         Incheckningen är en utveckling framåt och ett försök att hitta fler individer, möta dem utifrån 

deras behov. 

·         Vår småskalighet gör också att det blir ganska tydligt vem som ska delta från respektive 

verksamhet/myndighet – det finns inte så många på varje roll. Det gör att det är ganska lätt att hitta 

rätt. 

·         Utifrån uppdraget i individsamverkan försöker AMI hela tiden utveckla metoder, och anamma 

arbetssätt som vi tror är till nytta för individen, t ex tjänstedesign, lösningsfokus, och ACT. Alla 

medarbetare är motiverade, vill framåt, och gör ett gott arbete. Vi ger individer tid för sina processer 

och stöttar under hela resan i de fall det behövs. 

·         En styrka är att det finns en långsiktighet i det arbete som görs, vi vill stegförflytta personer, 

men släpper inte heller direkt, utan ser vinster i att finnas med under tid, för att möjliggöra flera steg 

eller rent av en anställning.  
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Samverkanskontoret – Säffle Kommun 

Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Sanna Bertilsson 

Samordnare Emma Karlsson 

 

Slutsatser 

Den struktur som handläggargruppen byggt upp har bidragit till upparbetade kontaktvägar vid 

samordningsbehov och konsultativt stöd av parterna. Arbetsförmedlingen har tidigare varit den part 

som lyft flest antal ärenden. Till följd av att sökande på arbetsförmedlingen inte har en och samma 

handläggare förlorar handläggare individkännedom samt att handläggarna saknar lokalkännedom om 

vilka möjligheter till samverkan som finns.  

 

Upparbetade kontaktvägar in till Säffle vårdcentral har byggts upp för att kunna lyfta individärenden. 

Samverkan har fungerat bra vid kunskapsöverföring och information om olika insatser som 

vårdcentralen har samt hjälpt individerna att komma vidare i sin vårdplanering.  

 

Under Covid- 19 pandemin genomfördes möten med deltagarna via digitala plattformar. Individerna 

påverkades negativt av att myndigheter och verksamheter inte hade möjlighet till fysiska möten. 

Flera av de individer som koordinator arbetat med har tagit steg tillbaka under pandemin till följd av 

att allt blivit mer digitalt och inte kunna komma ut i aktiviteter eller möten med sina handläggare. 

Efter pandemins slut har det även varit svårt för koordinatorn att få med deltagarna på fysiska möten 

igen då många velat ha digitala. Det har i sin tur även lett till att det försvårat med att komma igång 

med olika aktiviteter. 

 

Arbetsprocessen – Genomförandet 

Handläggargruppen har pågått som vanligt 1 gång var femte vecka. Det har funnits möjlighet att lyfta 

individärenden och lyfta generella frågor som rör samordning och samarbete sinsemellan parterna.  

 

Kommunsamverkan mellan arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet har pågått 

under våren och mötena har skett var femte vecka. Mötet har syftat till kunskapsöverföring kring 

läget inom verksamheterna, extratjänster och utbildning.  

 

I takt med att arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd samarbetar om individer som uppbär 

ekonomiskt bistånd har insatser skapats. En socialsekreterare och FINSAM-koordinator har under 

januari – juli 2022 arbetat med omkring 30 individer som varit i behov av försörjningsstöd under 

lång tid. Individerna har kartlagds under våren och individuella planer har upprättats. I början av året 

börjades det med veckoträffar för de personer som varit hemma under en lång period utan 

sysselsättning. Koordinator och socialsektretare planerade och genomförde träffarna fysiskt. 

Träffarna innehöll olika teman så som sömn, kost, träning och rutiner.  

 

Måluppfyllelse 

Utifrån uppföljning med NNS indikatorer ser vi att deltagarna upplever att insatsen är till stor nytta 

för dem.  

 

Det pågående projektet React riktar sig för personer mellan 15-30 år som varken arbetar eller 

studerar. Det har skapat förutsättningar för att hitta och bibehålla ingångar för samverkan mellan 

parterna. Med projektet har det skapat en väg in för unga ifrån Kommunala Aktivitetsansvaret som är 

i behov av samordning.   
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Styrkor 

- Skapar kontaktytor med andra parter, kunskap om andras förutsättningar att samverka och ger 

samsyn om individers väg till lämpliga insatser/aktiviteter. 

- En första väg in för att påbörja ett samordningsarbete. 

- Regelbundenhet med struktur som underlättar kontinuitet i samverkan 

- Samverkansklimat och former som fungerar bra på handläggarnivå. 

- Påskyndar ärenden där samordning varit bristande under längre tid. 

 

Svagheter 

- Få ett samlat grepp/mäta resultat över de ärenden som lyfts i handläggargruppen samt vad 

som händer med ärendena efter dem tagits upp. Idag registreras ärenden som koordinator 

arbetar med i SUS. 

- Vi behöver arbeta mer med flerpartsmöten efter ett ärende lyfts i handläggargruppen, 

uppföljning av dessa med involverade handläggare och vad effekten blir av dem för 

individen.   

- Sårbart när parter får nya direktiv om arbetssätt och parter uteblir från möten eller avslutar sin 

anställning.  

 

Långsiktiga effekter 

De som deltar i samverkan berättar för andra om hur det fungerar t.ex. i samband med besökande 

gäster och i möten inom sin egen organisation. 

Arbetssätt som framkommit genom samverkanskontoret tas vidare i nya former och behov. 

Handläggargruppen och Kommunsamverkan är de plattformar som används befintliga arbetsgrupper. 

 

Samarbetsarenor: 

Parter som berörts av insatsen: Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Socialtjänsten, 

Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan, Region Värmland, Folkhögskolan Kyrkerud. 
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Integrerad samverkan Årjäng – Årjäng Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Malin Eklund 

Samordnare/coach Kristina Molin 

 

Slutsatser  

De personer som är inskrivna inom Integrerad Samverkan i Årjäng är en målgrupp som av olika 

anledningar står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Det blir då allt viktigare att samverka för 

att de personer som står längst från arbetsmarknaden ska komma närmare en självständighet, som 

kan vara studier, sysselsättning, bättre hälsa och rätt ersättning utifrån sin situation.  

 

Genomförandet – Arbetsprocessen  
Avstämning har skett med dels med Pernilla Johansson, Områdeschef AMI, Jenny Svendsen, 1:e 

socialsekreterare ekonomi/vuxen, Malin Eklund, verksamhetschef Stöd och omsorg och Helene 

Ohlsson, Förbundschef BÅD-ESÅ. 

 

De deltagare som är inskriva i Integrerad samverkan kommer främst från socialtjänsten. Samverkan 

med socialtjänsten och socialsekreterare är bra, tycker även att samverkan med psykiatrin fungerar 

bra.  

 

Under våren 2022 har restriktionerna utifrån Covid – 19 släppts mer och mer och det har återigen 

varit möjlighet att ha mer fysiska möten och träffar. Jag har varit med på SIP på Psykiatrin i Arvika 

men även på Vårdcentralen i Årjäng.  

 

Jag har träffat de som är inskriva inom Finsam på olika sätt, tillsammans med andra 

myndighetspersoner, uppföljning av praktik/arbetsträning, på AMI, hemma hos dem och jag har även 

tagit promenader.  

 

Det har varit svårt att få till en Finsamhandläggargrupp som träffas regelbundet och kan samverka 

dels kring enskilda individer men också få och utbyta information om respektive myndighet inom 

Finsam. Jag har kontaktvägar in till respektive myndighet och kan inhämta information på individ- 

och organisationsnivå. Under vården 2022 har en kommunsamverkan inletts med 

Arbetsförmedlingen. Vi är en arbetsgrupp från kommunen, bland annat AMI och IFO som har 

digitalt möte med Arbetsförmedlingen var 5:e vecka. Där finns möjligheten att ställa generella frågor 

till Arbetsförmedlingen, saknar dock möjligheten till att kunna ställa frågor som är direkt kring 

individen.  

 

SIUS:arna från Arbetsförmedlingen har gjort ett studiebesök på AMI. Det är alltid bra att träffas och 

få utbyta erfarenheter och ta del av varandras verksamheter.  

 

Vi är tre personer som har gått BIP utbildningen, två från AMI och en från IFO och tanken är att vi 

under hösten ska börja arbeta mer aktivt med BIP.  

 

Måluppfyllelse  

Att personer utifrån sina förutsättningar ska stegförflyttas för att förändra sin situation. Eftersom den 

målgrupp vi arbetar med står långt från arbetsmarknaden, så är stegförflyttningen kanske inte i första 

hand att hitta en sysselsättning. Till att börja med handlar stegförflyttningen om att komma på 

bokade möten, att avboka om de inte kommer, att stärka personen att de klarar av att göra saker, att 

de får rätt kontakter och att sköta de kontakterna. Deltagarna inom projektet Integrerad samverkan  
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skall utifrån sin utgångspunkt få det stöd de behöver för att förändra sin situation, att stegförflyttas 

till sysselsättning, arbete/studier/praktik eller till en kontakt med vården om det behövs. Det kan 

förhoppningsvis leda till att deltagaren får den ersättning de har rätt till och på sikt bli 

självförsörjande.  

 

Arbetsförmedlingens reformerings har lett till fler privata aktörer, i Årjäng finns A – Ö och Arcus. 

Det har varit ett gemensamt möte med A – Ö och Arcus, IFO och AMI för att ta del av varandras 

verksamheter för att på sikt stärka samverkan som kan leda till att fler personer kommer ut i 

sysselsättning. Även om jag har en kontaktväg in till Arbetsförmedlingen så saknas deras kontor i 

Årjäng. Främst för våra invånare i kommunen men även för oss samarbetspartners.   

 

Projektets styrkor  

Om insats behövs så får deltagaren snabbt en tid hos samordnare/coach  

Bra samarbete och samverkan med socialtjänsten  

 

Projektets svagheter   

Finsam Handläggargrupp 

Fysiska närheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, att de inte finns i Årjäng 

 

Långsiktiga effekter  
Vad har ni lärt?  

De deltagare som inskrivna inom projektet har ofta en komplex situation, att de ibland behöver stöd i 

att våga se sin situation och våga ta hjälp av olika myndigheter. Vi måste skapa förutsättningar för 

individen och förhoppnings kan den sedan ta till sig samhällets stöd som leder till en positiv 

förändring på något sätt, rätt ersättning, sysselsättning, kontakt med rätt myndighet etc.  

 

Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna? 

Genom kontinuerliga uppföljningar och träffar så delar vi våra erfarenheter och sprider vårt resultat 

till berörda aktörer. Vårt resultat sprids också genom vår Förbundschef genom samverkansdagar och 

möten med styrelser och myndigheter. 

Samarbetsarenor  
Vilken/vilka samverkansparter har berörts av projektet?  

Våra samarbetspartners är främst myndigheterna inom Finsam men även inom kommunens olika 

enheter, främst, IFO, AMI, vuxenskolan, Kyrkeruds Folkhögskola och projektet Framtidsbygder, 

Kerstin Carlsson samt privata aktörer så som A – Ö och Arcus.  

 

Upplever ni att samverkan har ökat mellan parterna och i så fall på vilket sätt?  

Jag har kontakter in till de olika myndigheterna, och har möjlighet att få information för egen del 

eller för individens del. Det försvårar dock när två myndigheter, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen inte har kontor i kommunen. Närheten till att träffas lite snabbt finns inte på 

samma sätt, dels för individen men även för oss parter inom Finsam.  
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Samskapa 1.0 – Åmål Kommun 

Insatsansvarig Individ och familjeomsorgen, Irene Karlsson och Samordningsförbundet BÅD-

ESÅ Processtödjare i Samskapa Karin Dahl 
 

Slutsatser 

 

- Insikterna från Projekt Insikt har gett de 

Samordningsförbund som deltog i projektet en unik 

förståelse och kunskap om målgruppen, deras behov och hur 

man med användarinvolvering och med tjänstedesign som 

förhållningssätt och metod kan stödja deltagare vidare mot 

självständighet och egen försörjning. Insikter som 

fortfarande får anses vara aktuella. Samskapa 1.0 är en del i att förvalta och sprida 

erfarenheterna vidare, men vill man verkligen implementera arbetssättet krävs beslut på högre 

nivå och ett medvetet och systematiskt långsiktigt arbete.  

- Projekt Samskapa 1.0 startade upp i början av 2022 för att tillsammans med kommunerna 

bjuda in till deltagarworkshops och på så vis utveckla användarinvolveringen i kommunerna. 

6 månader in i projektet har hittills 1 deltagarworkshop hållits och ytterligare 1 var planerad 

men fick ställas in pga att deltagare inte dök upp. Det har visat sig att det är svårt att nå ut. 

Intressanta förmöten har hållits i alla kommunerna men sedan ser förutsättningarna olika ut 

för vilka möjligheter man har att bjuda in och genomföra workshops. Att verksamheter ska 

börja involvera deltagare i att utveckla insatser och tjänster är ett långsiktigt arbete. 

- Man behöver tänka på om, och i så fall hur, man ska öka innovationsförmågan hos chefer och 

ledare ex v. kommunledningsgruppen, politiker, förvaltningsledningen till chefer och 

enhetschefer och medarbetare som arbetar med utveckling. Hur kan man ytterligare verka för 

att skapa lärande organisationer med ett mindset att involvera användarna. Hur ska vi våga 

involvera mera? 

- Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har arbetat med tjänstedesign sedan 2017 och sticker ut 

nationellt när det kommer till att arbeta aktivt med tjänstedesign.  

- Insikterna från Projekt Insikt ligger till grund för Samskapa 1.0 och är fortfarande aktuella.  

 

 

 

 
 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

individens  

fokus i fokus 
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Plan för aktiviteten (reviderad) 

- Sprida tjänstedesign som arbetssätt och förhållningssätt 

- Utbilda i grundkurs tjänstedesign 

- Stöd och handledning i metodutveckling i finansierade insatser inom förbundet 

- Förverkliga insikter utifrån användarinvolvering, samskapa lösningar workshop individer, 

medarbetare, chefer 

- Synliggöra samverkansrollen i fyrpartssamverkan 

- Lärande genom att göra, testa – dels utifrån ovanstående men även mellan insatserna inom 

förbundet 

- Ingå i befintliga nätverk inom Samordningsförbund i Sverige samt i nationella 

utvecklingsgrupper, samt skapa nätverk vid behov 

 

Mål med insatsen Samskapa 1.0 

Genom användarinvolvering förverkliga insikter grundade på fakta om medborgares behov uppnå 

mer träffsäkra insatser för individen, vilket innebär ett effektivare användande av resurser. 

 

Måluppfyllelse 
I början av 2022 skedde uppstart och planering av Samskapa 1.0. Under de första månaderna höll 

projektledare i FINSAM Bengtsfors samt lämnade över En väg in i Bengtsfors till nya samordnaren 

Sara Höjman.  

 

Deltog i FINSAM Säffle för att dela erfarenheter från arbetet i FINSAM och tankar kring samverkan 

från Bengtsfors.  

 

Grundkurs i tjänstedesign i egen regi.  2 Grundkurser i tjänstedesign i egen regi har hållits under 

våren, dels 8–9 mars i Karlstad och 4–5 maj i Uddevalla. Totalt vid dessa två utbildningstillfällen har 

40 deltagare. 

 

 

 
 

Förmöten - Förberedelse workshops. Under våren 2022 har 

förberedande dialogmöten med samordnare, medarbetare och chefer i 

Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle och Årjäng hållits. Dels för att 

presentera Samskapa 1.0, dels för att undersöka hur Samskapa 1.0 kan 

komma till bäst nytta i de olika kommunerna.  

 

Deltagarworkshop i Dals Ed 220428 – 8 deltagare och 5 medarbetare 

från Incheckningen i Dals-Ed deltog i workshopen. Med hjälp av 

tjänstedesign som metod genomförde deltagarna både idégenerering 

och byggde enkla prototyper.  

Sluta gissa, 

börja fråga 

och 

involvera! 
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I de förberedande mötena formulerade medarbetarna följande upptäckt/utmaningar:  

- Vi har upptäckt att individer vill ta del av och har behov av det incheckningen erbjuder, men 

sen kommer de inte ändå.  

 

Utifrån denna insikt formulerades sedan 2 utmaningar:  

- Hur skulle vi kunna göra Incheckningen meningsfull för dig och andra att komma till?  

- Hur skulle vi kunna underlätta att man kommer även när man känner ett motstånd? 

 

Deltagarna och medarbetare arbetade tillsammans i grupper och kunde i slutet av workshopen 

presentera färdiga prototyper.  

 

 
 

Deltagarworkshop i Säffle 220603 – Inställd pga att inga deltagare kom 

 

 

Övriga insatser i Samskapa 1.0  

 

220601 SAMVUX Åmål  – Föredrag/presentation tillsammans med Kristian Vårli, arbetsledare på 

Arbetsmarknadsenheten i Eda kommun, om tjänstedesign + Kristians presentation om det regionala 

designprojektet Arvika/Eda samordningsförbund gjorde på psykiatriska öppenvårdsmottagningen i 

Arvika med en grupp långtidssjukskrivna patienter med psykisk ohälsa inskrivna på psykiatriska 

öppenvårdsmottagningen i Arvika. Målet med projektet var att öka graden av brukarinflytande i 

vården. 10 medarbetare deltog i presentationen. 

 

220517 BIP Kick off – Samvux. 12 medarbetare inom Åmåls kommun, Öppenpsykiatrin Åmål och 

Vårdcentralen Medpro Clinic Åmål deltog i en halvdags kick off om BIP 

 

220523 Bemötande workshop med BÅD-ESÅ Styrelse, beredningsgrupp och projektfinansierade 

medarbetare. 
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Externa kontakter: 
2 digitala möten med Samordningsförbundet södra Värnen och Samordningsförbundet Helsingborg 

om tjänstedesign och prototypa samhällstjänster.  

Expedition Mondial - om Samordningsförbundet BÅD-ESÅ´s arbete med Samskapa 1.0 och att 

prototypa bemötande. Samt deltagande i seminarier om att prototypa samhällstjänster. 

2 digitala nätverksmöten med projektledare samordningsförbunden Värmland/Dal 

2 digitala nätverksmöten med samordningsförbunden södra Vänern, gbg älv och kust mfl. 

3 digitala nätverksmöten med Nätverket tjänstedesign/Projekt INSIKT Camilla Holmberg och Stefan 

Fredriksson 

Möte med Folkhälsosamordnare Lena Björk, Åmåls kommun 

Möte med Verksamhetschef Psykiatrin Säffle/Grums Lars Sperling om tjänstedesign och 

brukarinvolvering. 

 

Projektets styrkor:  
Tjänstedesign som metod och förhållningssätt har varit aktuellt sedan 2017 då projekt Insikt startade. 

Det finns därmed kunskap och erfarenhet av fördelarna av ett användardrivet arbetssätt. 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ är inte ensamma om att använda tjänstedesign. Många förbund 

och organisationer delar erfarenheter av de positiva resultat ett användardrivet arbetssätt innebär. 

 

Projektets svagheter:  
Att i praktiken få till ett användardrivet arbetssätt och att våga lämna sitt verksamhetsfokus och ha ett 

undersökande och prototypande mindset med individens fokus i fokus är en process som kräver 

medvetna beslut från politik och ledning tillsammans kunskap mod och engagemang. 

 

Långsiktiga effekter 

Det är ett långsiktigt arbete att flytta fokus från verksamheterna till individens fokus i fokus. Det 

krävs envetenhet, kunskap, engagemang och tid för att byta spår från verksamhetsorienterad 

verksamhet till att utgå från användarna när samhällstjänster utformas.  

 

Plan för Samskapa 1.0 hösten 2022 

Medarbetarworkshops i Säffle 26/8, Bengtsfors 28 okt, Årjäng 14 okt(?), Dals-Ed 23/9, Åmål 7/10. 

Stöd till Åmåls kommun att starta eget tjänstedesignarbete inriktat på långtidsarbetslösa  i Åmål 

Utbildning i grundkurs i tjänstedesign i egen regi 

Presentation om projekt Samskapa för samordningsförbundet södra vänern 2 september 

 

Samarbetsarenor 

Samordnare i BÅD-ESÅ och FINSAM Värmland 

IFO Åmåls kommun 

Medpro Clinic Åmål 

Öppenpsykiatrin Bäckefors Rehabkoordinator Stefan Krawczynski 

Samvux- Åmål 

 

Webbplatser för att öka innovationskompetensen:  

https://hejainnovation.se/ 

Expedition Mondial Stockholm 

www.innovationsguiden.se 

Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg | sfhelsingborg.se 

tjaenstedesign-psykiatri-slutrapport.pdf (aesam.se) 

https://hejainnovation.se/
https://www.expeditionmondial.se/
http://www.innovationsguiden.se/
https://sfhelsingborg.se/
https://aesam.se/assets/files/dokument/slutrapport/tjaenstedesign-psykiatri-slutrapport.pdf
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Kompetenshöjande och strukturövergripande insatser  

 

Tjänstedesign, utbildning, kompetenshöjande insatser   
Grundkurs i Tjänstedesign i egen regi      

Workshops Tjänstedesign  

Nationell FINSAM konferens 

Kick Off BIP konferens 

Utbildning BIP progressionsmätning 

 
Utveckling Samverkan 

Samverkansträffar med finansierade medarbetare, Integrerad samverkan   

Deltagande i Internkonferens Klarälvdalens Samordningsförbund 

Slutkonferens Projekt ALL-IN 

Samverkan och utvecklingsdagar Samordningsförbunden Väst, Förstudie Gränsgångare inför ev ESF 

projekt 

BÅD-ESÅ dag för styrelse, beredningsgrupp och finansierade medarbetare, ”BÅD-ESÅ 10år” 

Dialoger FINSAM Säffle, projekt Värmlands framtid och Säffle vårdcentral 

Samverkansträffar och dialoger lokalt Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng  

  
Övrigt 

Information till KF Bengtsfors kommun och Dals-Ed. 

Deltagande i nätverk Samordningsförbunden Värmland och Västra Götaland. 

Gemensamma presidier med förbunden i Värmland och Arvika/Eda separat. 

Årsmöte NNS. 

Deltagande i Nätverk Tjänstedesign, nationellt. 
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Nämndernas verksamhetsberättelser 

Viktigare händelser 

 Under våren avslutades Projektplatsen hos alla kommuner. 

 Under våren lämnade konsulten som gjort en inventering av verksamhetssystem i samtliga 
Värmlandskommun över en rapport. Rapporten har därefter analyserats och sammanställts av 
drifts- och servicenämndens tjänstepersoner. 

 Arbetet med inventering av verksamhetssystem fortsätter, men i form av fortsatt utredning av 
potentiell framtida samverkan, och hur denna ska se ut. 

 Under året har arbetat med att skapa och etablera rutiner gällande ärendegång och 
beredningsprocess. 

Händelserna; inventering av verksamhetssystem och utvärdering av samverkan kommenteras i 
tjänsteskrivelsen för delårsrapporten. 

Ekonomistyrning 

Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos 

Belopp i mnkr Utfall jan-
aug 

Utfall jan-
aug 

Prognos 
helår 

Budget-   
avvikelse 

 2021 2022 2022 2022 
Intäkter 4 558 3 697 7 205  
Kostnader 4 457 4 109 7 205  
Nettokostnad -101 412 0  

     
Budget 0 0 0  
Budgetavvikelse 101 -412 0  

Kommentar utfall januari-augusti 

Den ekonomiska prognosen och utfallet för Drifts- och servicenämnden visar störst avvikelse, jämfört 
med 2021-08, för nätutrustning. I år har nätutrustning sålts till ett värde av drygt 59 tkr genom nämnden, 
jämfört med 1030 tkr för motsvarande period i fjol. 

Projektplatsen har avslutats, varför en minskning om 180 tkr avseende licenskostnader jämfört med 
samma period förra året redovisas. 

Drifts- och servicenämnden anställde under 2021 en koordinator. Tjänsten tillträddes i början av 2022, 
vilket påverkar utfallet för nämndadministrationen. Detta innebär att kostnaden för nämndadministration 
har ökat med 420 tkr, jämfört med samma period 2021. 

Prognosen för nämndens omsättning fördelas enligt följande: 

• Nätutrustning 1600 tkr 

• E-id 542 tkr 

• Projektplatsen 93 tkr 

• Sjunet 54 tkr 

• Sambruk 178 tkr 

• E-tjänster 1695 tkr 

• Gymnasieantagning 1721 tkr 
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• Medlemsavgift 1322 tkr 

Totalt 12.429 mkr (exklusiv Bibliotekssamverkan) 

Kommentar helårsprognos samt eventuella åtgärder 

Drift- och servicenämnden har som avsikt att alltid motsvara varje kostnad med en intäkt då nämnden i 
sig inte har några budgeterade medel. Totalt sett förväntas resultatet för 2022 bli noll. 

 

Verksamhetsstyrning 

Verksamhetsmål inom Drift- och servicenämnden 

Nämndmål 2022 

 Skapa strukturer och tydliggöra beredningsprocessen samt ärendegången 

Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Att beredningsprocess och ärendegång finns dokumenterade och är väl kända av nämnden och 
samverkansparterna. 

Status: Ingen aktuell avvikelse. Arbetet fortgår och beräknas vara klart senast den 31 december 2022. 

 Kontinuerlig information till nämnden gällande relevant lagstiftning, andra kommuners 
samverkan etc 

Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Att nämnden kontinuerligt, vid minst ett tillfälle per år får information om relevant lagstiftning 
eller om annan information som är relevant för nämndens verksamhet. 

Status: Ingen aktuell avvikelse. Arbetet ingår i den planerade verksamheten för nämndens verksamhetsår. 
I september månad kommer Lönecentrum Östra Värmland att besöka drifts- och servicenämnden. 
Lönecentrum Östra Värmland hanterar löneadministration för kommunerna Filipstad, Karlskoga, 
Kristinehamn och Storfors, och är kopplad till en gemensam nämnd. Vid besöket kommer nämnden få 
information kring hur man inom Lönecentrum Östra Värmland arbetar med samverkan, vilka lärdomar 
som dragits, samt fördelar och utmaningar med samverkan. 

Eventuellt kommer ytterligare besök från andra kommuners samverkansforum att genomföras under året. 

 Existerande samverkan återrapporteras till nämnd 

Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Att ansvarig för tidigare upphandlat samverkansprojekt besöker nämnden vid minst ett tillfälle 
under året. 

 Resultatet av besöket sammanställs och presenteras för nämnden vid nästkommande tillfälle. 

Status: Ingen aktuell avvikelse. Arbetet fortgår som planerat. Ansvariga för e-tjänsteplattformen besökte 
drifts- och servicenämnden i maj månad, för att rapportera kring aktuell status, utveckling och vad som är 
aktuellt inom samverkan nu. 

Eventuellt kommer representanter för samverkan inom ramen för drifts- och servicenämnden att besöka 
nämnden i december. 

 Utvärdering av tidigare genomförda upphandlingar 

Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Erfarenhetsinsamling och utvärdering av nämndens tidigare upphandlingar och de pågående 
samverkansprojekt som finns sammanställs och presenteras för nämnden. 
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 Förslag till förbättringsområden tas fram och presenteras för nämnden. 

Status: Arbetet med att utvärdera tidigare genomförda upphandlingar har försenats något, men planeras 
ännu att genomföras under 2022. 

  

 Öka kännedomen om DSN 

Mätmetod av måluppfyllelse: 

 Informationsmaterial är framtaget 

 Strategi för hur informationsmaterialet ska spridas inom parternas egna organisationer 

 Informationsmaterialet sprids till samtliga samverkansparter, strategiska nätverk och eventuella 
andra parter 

Status: Ingen aktuell avvikelse. Arbetet är påbörjat och planeras vara klart vid årsskiftet. Arbetet med att 
sprida informationsmaterialet kommer dock att fortsätta under 2023. Under 2022 har drifts- och 
servicenämndens tjänstepersoner besökt kommunfullmäktige i Hammarö kommun och informerat om 
nämnden. Under hösten kommer även nämndens tjänstepersoner besöka det strategiska yrkesnätverket för 
IT-chefer i Värmland, samt bjuda in till ett möte med kommunernas och Region Värmlands inköpschefer 
i Värmland. 



  
Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-09-23 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 56 Dnr  HMN/220029 

Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2022 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar 
1. Godkänna föreliggande delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I nämndens uppgifter ingår att enligt nämndens reglemente att följa upp verksamheten och 
ekonomin och redovisa därmed förknippade rapporter (bland annat prognoser, delårs- och 
årsbokslut) till regionstyrelsen.  
 
Hjälpmedelsnämnden redovisar utifrån nämndens mätplan för perioden 1 januari till 31 
augusti 2022, resultatmål: ska verka för att länets invånare erbjuds en god 
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren.  
 
Måluppfyllelse redovisas i Hjälpmedelsnämndens mätplan. 
 

Beslutsunderlag 
 §42  Delårsrapport för hjälpmedelsnämnden 2022 
 Borttagen på grund av sekretess 
 Borttagen på grund av sekretess 
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Samverkande kommuner i Hjälpmedelsnämnden 
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1 Inledning 
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för alla kommuner i Värmland och Region Värmland. 

Hjälpmedelsnämndens mål är att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får väl 
utprovade personliga hjälpmedel som kompenserar helt eller delvis för den nedsatta funktionen. 
Hjälpmedel ska förskrivas på lika villkor till de som behöver dem- i hela Värmland. 

Hjälpmedelsnämnden bidrar till resurseffektivitet genom gemensamma upphandlingar och 
utbildningsinsatser, samt genom gemensam administration inklusive teknisk support och lagerhållning. 
I nämndens verksamhet sker omvärldsspaning och erfarenhetsutbyte.  
 

Verksamheten regleras genom: 

 Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd (LK/162452) 

 Reglemente, Hjälpmedelsnämnden i Värmland (HMN/190007).  

 Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel (LK/071922) 

 Hjälpmedelpolicy (beslutad av Hjälpmedelsnämnden 2015-04-01, reviderad 2019) 

 

2 Sammanfattning 
Delårsrapporten påverkas av världsläget, så som effekter efter coronapandemin och kriget i Ukraina, 
på olika sätt. Liksom förra året har nämndsammanträden och möten med arbetsutskottet genomförts 
digitalt under perioden. Utbildningar och möten angående upphandlingar har, liksom övriga nätverk 
och utbildningar, till största delen fortsatt genomföras digitalt under perioden. 

I det samlade ekonomiska delårsresultatet för hjälpmedelsnämnden visar ett överskott i såväl utfall 
som prognos mot budget.  

Hjälpmedelsnämnden tog under 2020 beslut om att genomföra en fördjupad utredning gällande 
inkludering av välfärdsteknik i nämndens uppdrag. Utredningen slutrapporterades till nämnden under 
våren. Slutrapporten inkluderade vissa förslag på hur fortsatt arbete kring välfärdsteknik kan gå till och 
tydliggjorde att det kvarstår delar som måste utredas vidare för att nå en bred förankring. Nämnden 
godkände slutrapporten och beslutade att lyfta frågan om välfärdsteknik till direktörsberedningen för 
Värmlandsrådet för dialog om den fortsatta hanteringen av och samverkan i frågan. 

Bedömningen är att resultatmålet kommer att uppnås för 2022 med undantag för elektriska rullstolar 
där väntetiden fortsatt är längre än önskat. Det bör framhållas att nämndens uppdrag för elrullstolar 
endast gäller upphandling och beslut om gemensamma riktlinjer. Budget för elrullstolar ligger under 
hälso- och sjukvårdsnämnden  

 

3 Uppföljning av resultatmål 
Gemensamma regelverk och riktlinjer, förskrivarutbildningar, nätverk och upphandlingar ger 
förutsättningar för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.  

Hjälpmedelsnämnden har ett resultatmål:     

 God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov 

3.1.1 God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov 
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3.1.1.1 Upphandlingar 

Hjälpmedelservice deltar i "Sjuklövern" ett samarbete inom sjukvårdsregion Mellansverige. 
Samarbetet med de gemsamma upphandlingarna bidrar till en minskad administrativa belastning för 
både regionerna och kommunerna. 
 

Indikatorer Utfall Mål 

Genomförda upphandlingar 8  

Kommentar Under delåret har hjälpmedelsservice varit delaktig i fyra upphandlingar i samverkan utöver de 
fyra som avslutats under delåret. I övriga upphandlingar pågår avtalsvård. Region Värmland är huvudansvarig 
för tre av de upphandlingarna som pågår eller har avslutats under delåret. 
De fyra upphandlingarna som har avslutats under delåret har lett till att vi nu har förnyade avtal inom “Eldrivna 
rullstolar A1, B1, B2”, “Hemsjukvårdsäng och sängryggstöd och positioneringskuddar”, 
“Kommunikationshjälpmedel” och “Rörelse-Styrke o balansredskap och cyklar”. 
Inom ramen för Hjälpmedelsnämndens uppdrag är hjälpmedelsservice delaktiga i 22 olika upphandlingar. 
Samtliga upphandlingar resulterar i sjukvårdsregionala avtal. Avtal finns inom nämndens alla ansvarsområden. 

 

3.1.1.2 Utbildningar för förskrivare 

Indikatorer Utfall Mål 

Genomförda utbildningstillfällen 22  

Kommentar Utbildningen för förskrivare sker numera i både digital och fysisk form. Sammantaget har över 310 
personer deltagit i olika utbildningsinsatser till detta tillkommer de som gått den digitala förskrivarutbildningen. 
60 medarbetare har gått den digitala förskrivarutbildningen sedan den infördes varav 30 st från kommunerna. 

 

  

3.1.1.3 Lokala nätverksträffar 

Indikatorer Utfall Mål 

Genomförda nätverksträffar 9  

Kommentar Kompetenscentrum inom Hjälpmedelsservice har under året genomfört digitala nätverksträffar för 
regionens och kommunernas medarbetare. Sammantaget har över 120 personer deltagit på nätverksträffarna. 
 

 

3.1.1.4 Teknisk beredskap 

Teknisk beredskap handlar om avhjälpande insatser vid akuta nödsituationer:  

 Förflyttning för att kunna äta och klara toalettbesök 
 Lägesförändring i säng eller rullstol vid medicinskt behov 
 Ta sig i och ur säng 

Indikatorer Utfall Mål 

Teknisk beredskap 12  

Kommentar Under perioden har den tekniska beredskapen haft 12 ärenden gällande avhjälpande insatser vid 
akuta nödsituationer. Två av dessa ärende har gått att lösa över telefon medan 10 ärenden renderat en insats 
som inneburit att tekniker behövt åka ut på ärendet. Ärendena har berört: 

 Vårdsängar 6 ärenden varav 1 löstes via telefon 
 Personlyftar 4 ärenden varav 1 löstes via telefon 
 Rollator 1 ärende 
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Indikatorer Utfall Mål 

 Elrullstol 1 ärende 
 
 

 

 

3.1.1.5 Leveranssäkerhet beställningsvaror 

Indikatorer Utfall Mål 

Leveranssäkerhet beställningsvaror som levereras till 
beställaren inom 10 dagar 78 %  

Kommentar I beställningsvarorna återfinns både upphandlade och icke-upphandlade hjälpmedel vilket har 
påverkat leveranstiderna. Det upphandlade sortimentet har fasta leveranstider men när det gäller det icke-
upphandlade sortimentet fördröjs ibland leveranserna. 
Värt att notera är att vissa beställningar läggs med önskemål om senare leverans. Beställningssystemet 
registrerar även i dessa fall att leveransen tagit längre än tio dagar från beställning. 
Coronapandemin och kriget i Ukraina har påverkat tillgängligheten för vissa varor vilket har lett till en fördröjd 
leverans. 
Alla kommuner med undantag för Karlstad och Kristinehamn har ett leveranstillfälle per vecka, Karlstad och 
Kristinehamn har två. Med fler tillfällen per vecka skulle leveranstiderna kunna reduceras ytterligare. 
 

 

3.1.1.6 Leveranssäkerhet lagervaror 

Indikatorer Utfall Mål 

Leveranssäkerhet, lagervaror som levereras till 
beställaren inom 10 dagar 93,3 %  

Kommentar Coronapandemin och kriget i Ukraina har påverkat tillgängligheten för vissa varor vilket lett till en 
fördröjd leverans. 
Alla kommuner med undantag för Karlstad och Kristinehamn har ett leveranstillfälle per vecka, Karlstad och 
Kristinehamn har två. Med fler tillfällen per vecka skulle leveranstiderna kunna reduceras. 

 

 

3.2 Hållbar organisation 

Nämndens uppdrag, som delas med kommunerna, utgår från totalkostnaden för uppdraget, det vill 
säga inklusive lokaler, service 8och administration, men exklusive politikerkostnaderna. Den budgeten 
uppgick till 7,2 miljoner kronor. 
Enligt samverkansavtalet för nämnden ska eventuella överskott, eller underskott, fördelas lika mellan 
kommunerna och Region Värmland. Fördelningen mellan kommunerna sinsemellan baserar sig på 
respektive kommuns andel av åldersgruppen 80 år och äldre den 1 november 2021. 
 

3.2.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans 

Bilaga 1 ger en överblick om hjälpmedelsnämndens budget sett dels ur Region Värmlands perspektiv 
dels ur de 17 huvudmännens. 
Hjälpmedelsnämndens utfall för perioden januari till och med augusti 2022 visar ett mindre överskott 
mot budget. Noteras bör att utfallet är påverkat av coronapandemin. Under perioden har 
verksamheten haft lägre personalkostnader till följd av coronapandemin. Färre utbildningar och möten 
i samband med upphandlingar har lett till minskade kostnader för resa och logi. Om ordinarie 
verksamhet hade pågått under perioden hade kostnaderna för verksamheten varit högre än avsatt 
budget. 
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Indikatorer Utfall Mål 

Nettokostnad mot budget 213  

 
 

 

3.2.1.1 Hållbart arbetsliv 

 

Indikatorer Utfall Mål 

Sjukfrånvaro   

Kommentar Sjukfrånvaron redovisas i Hälso- och sjukvårdsnämnden som har arbetsgivaransvar.  
 

3.2.1.2 Respektfulla möten 

Respektfulla möten kopplat till värdegrundsarbete. 

Indikatorer Utfall Mål 

Värdegrundsarbete   

Närvaro och representation                                                               
 

Aktiviteter Status 

Närvaro och representation, Kallelser  
Avslutad 

Närvaro och representation, Tillägg av stående punkt på dagordning  
Avslutad 

Närvaro och representation, Förtroendevald i den gemensamma nämnden  
Pågående 

3.2.1.3 Minskat miljöavtryck 

Hjälpmedelsservice arbetar på flera olika sätt för att minska verksamhetens miljöavtryck. 

Indikatorer Utfall Mål 

Rekonditionering och återanvändning av hjälpmedel   

Kommentar Hjälpmedel, inklusive batterier, rekonditioneras och återanvänds. Syftet är att minska både 
kostnader och miljöpåverkan. Om inte hjälpmedlen går att rekonditioneras och återanvändas demonteras 
dessa och användbara delar sparas för att återbrukas vid behov. 

Källsortering   

Kommentar Trä, wellpapp, metall och batterier sorteras i möjligaste mån vid demontering och från 
ankommande gods. 
Emballage från ankommande gods återbrukas till de egna leveranserna som går ut från hjälpmedelsservice till 
kunderna. Det sker i sådan omfattning att man inte behöver köpa in nytt emballage. 
Köksavfallet sorteras i personalrummet. 
 

Tjänsteresor   

Kommentar Gällande teknisk beredskap, vid utleveranser och avhjälpande underhåll planerades tjänsteresor 
för att i så stor utsträckning som möjligt kunna hantera flera ärenden på samma rutt. Genom en välplanerad 



DÅR 2022, Hjälpmedelsnämnd – gemensam nämnd för VÄRMLANDS KOMMUNER och REGION VÄRMLAND  

 
 

7 

Indikatorer Utfall Mål 
verksamhet och en strategiskt utrustad bil har även problem som inte är anmälda i förväg kunnat lösas. 
Under året har möten och utbildningar har i de flesta fall genomförts digitalt. Det digitala arbetssättet är något 
som kommer följa med hjälpmedelservice även när pandemin inte längre är det problem i samhället. 

 

 
 

 
 

4 Nämndanalys 

Den gemensamma nämndens uppdrag utgår från totalkostnaden för uppdraget (personal- och övriga 
verksamhetskostnader). Därutöver tillkommer kostnader för service och administration, men exklusive 
politikerkostnaderna. Varje huvudman står för sina kostnader för respektive ledamot och ersättare. 

Utfallet för perioden januari till och med augusti 2022 visar ett överskott mot budget. Färre utbildningar 
och möten i samband med upphandlingar har lett till minskade kostnader för resa och logi. Om 
ordinarie verksamhet hade pågått under perioden hade kostnaderna för verksamheten varit högre. 

Prognosen för helåret är efter årets löneuppräkning ett ekonomiskt överskott mot budget till stor del på 
grund av tillfälligt minskade kostnader enligt ovan. 

5 Internkontroll 

Internkontroll innefattar flera delar: system för internkontroll, regionövergripande internkontrollåtgärder 
samt nämndernas egna interkontrollplaner. Hjälpmedelsnämnden definierar internkontroll som: 

· Genomförda nätverksträffar 

· Genomförda utbildningstillfällen: antal och syfte/innehåll 

· Genomförda upphandlingar: antal och i vilka områden. Uppföljning av att avtal finns inom nämndens 
alla ansvarsområden. 

En redovisning av aktuella internkontrollspunkter görs både på nämnden möten och nämndens 
arbetsutskott. Synpunkter och önskemål om åtgärder lämnas till berörd verksamhet. Åtgärder följs upp 
löpande under året. 

6 Information om eventuella säsongsvariationer/cykliska effekter 
som har påverkat verksamheten 

Inga cykliska effekter bedöms ha påverkat verksamheten.



1 
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Säffle 

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.1 Teknik- och fritidsnämnden ska verka för ökad folkhälsa genom allsidig och rörelsefrämjande verksamhet 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: NMI 62 öppettider, utrustning och skötsel samt belysning (index) 60.0  63.0 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse 

Trenden är ökad 

Effekt/resultat/analys 

Pandemin hade fortsatt sitt grepp oss om oss i början av året, vilket påverkade verksamheten i framförallt inomhusanläggningarna. 

Mycket av träningen hade hittat andra former för att bedrivas, men matcher och seriesystem påverkades fortsatt. Inga evenemang 

genomfördes av oss eller andra parter. När simhallen åter kunde öppna sin verksamhet igen så har besökarna återkommit och 

intresset för läger i hallen har varit stort. 

De större projekten som exempelvis utredning av friidrottsarena har påverkats av en oroligare omvärld kring priser och tillgång på 

material. 

När sommaren tog vid var det första sommaren på två år utan restriktioner och något utav en nystart för evenemang, besöksmål 

och våra anläggningar. Sommaren har fungerat fint och organisationen och medarbetarna har hållit för ett ökat tryck igen. 

Föreningslivet rustar sig för en nystart och rekryterar både aktiva och ledare i alla former för att komma upp i höga aktivitetsnivåer 

igen. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Ett prioriterat område är nu att omsätta lekplatsutredningen i en planerad och prioriterad genomförandeplan. 

Verksamheten fokuserar mycket på att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar. Utkast finns för en grönyteplan. För den 

kvarstår att sätta ambitions- och kvalitetsnivåer och därefter bryta ner planen i skötselmoment till respektive område.  

Nya riktlinjer för föreningsbidrag har färdigställts och beslutades av nämnd i mars. 

Under juli månad gavs tillfälle att testa ett tillfälligt utegym som placerades vid Tegnerområdet. Anläggningen blev uppskattad och 

besöken var många. I nästa steg ligger att fastställa placering samt därefter upphandla en anläggning för utegym. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.2 Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en enklare vardag för kommuninvånarna genom ökad digitalisering 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: Antal ärenden via felanmälansapp (%) 28.00% 31.00% 50.00% 

TFN22: E-tjänster (antal) 8.0 10.0 8.0 

TFN22: Elektroniska ansökningar av vägbidrag (%) 40.00% 48.00% 50.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Ökad 
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Effekt/resultat/analys 

När det gäller felanmälningar kan de lämnas till förvaltningen på till förvaltningen via app, webb samt telefonsamtal/e-post. Här har 

flera informationsinsatser gjorts via sociala medier, information på trafikensdag till besökare samt vykortsutskick. Det totala antalet 

anmälningar ökar för varje år men antalet digitala anmälningar via app har hittills minskat något. Vägbidragsansökningar som 

kommit in elektroniskt har ökat med knappt 10 % och uppgår till 48 %. Chattfunktionen börjar sakta användas mer men är 

fortfarande på en låg nivå. Två e-tjänster har tillkommit under året. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Informationsinsatser kring de digitala kanaler som finns. Delta i olika arrangemang som medborgarvecka, höstmarknader mm för att 

marknadsföra de digitala möjligheter som erbjuds. 

 
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 

3.1 Teknik- och fritidsnämnden ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser inom nämndens 

verksamhetsområde 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Antal personer i kommunala aktiviteter som gått vidare till arbete eller utbildning.  8.0  

TFN22: Personer i arbetsmarknadsinsatser och praktik (antal) 13.0   

TFN22: Personer som stegförflyttats från arbetsmarknadsinsats eller praktik till utbildning eller 

arbete (antal) 

  
8.0 

 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är ökande 

Effekt/resultat/analys: 

Förutsättningarna för arbetsmarknadsinsatser, praktikplatser och feriearbeten påverkades under pandemin. Med anpassningar i 

verksamheten kunde ändå personer erbjudas insatser om än i lägre omfattning än under ett normalår. När verksamheterna nu har 

återgått till ett mer normalt läge behöver fler erbjudas praktik inom nämndens verksamhetsområden. 

Nämnden har som tidigare år medverkat aktivt till feriepraktikplatser under sommarmånaderna i både Säffle och Åmål. Cirka 140 

ungdomar har jobbat inom nämndens verksamhetsområden. Vi har hittat en bra modell där vi får in jobb från olika enheter och där 

feriepraktikanterna leds av flera handledare för att klara av de många ungdomar vi tar emot. Denna modell kan appliceras på all 

praktik och alla insatser i förvaltningen. Inför nästa år kommer teknik- och fritid tillsammans med arbetsmarknadsenheterna titta på 

en än mer samordnad verksamhet för feriepraktiken. 

Stor vikt läggs vid handledning som är en grundförutsättning för att vi ska klara av emottagandet på ett kvalitativt sätt och kunna ge 

en meningsfull praktik för de som erbjuds feriearbete, praktik eller annan insats. 

Lokalvården medverkar och utbildar i en 10-veckors städutbildning för både Säffle och Åmåls kommuner. Hittills i år har 14 personer 

deltagit varav 9 av dessa har fått arbete direkt hos både externa aktörer men även inom förvaltningens verksamhet. Detta är en 

lyckad verksamhet som kan utökas till fler verksamhetsområden i samverkan med Komvux i Åmål samt Lärcenter i Säffle. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Fortsatta utbildningsinsatser inom lokalvård och andra områden. Öka antalet praktikplatser och utbilda fler handledare. Samordna 

feriearbeten tillsammans med arbetsmarknadsenheten. 
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Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Nämndmål 

Nämndmål Status Trend 

4.1 Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt friluftsområden ska upplevas som tillgängliga och 

attraktiva. 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: SCB:s NMI för park, grönområden och natur (index) 0.8  0.9 

TFN22: SCB:s NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv, föreningsliv (index) 0.7  0.8 

TFN22: Kritik på teknik: Nöjdhet med hur parker sköts och lekplatser vad gäller lekredskap för 

barn (%) 
 

62.00% 

 
51.00% 

 
71.00% 

TFN22: Årets friluftskommun (index) 84.0 98.0 81.0 

 

Måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad. 

Effekt/resultat/analys 

Nämnden bedöms kunna uppfylla sina mål. Vi bedömer fortsatt att besökarna är många till våra friluftsanläggningar och våra 

parker/lekplatser. Omkring nio av tio invånare ganska eller mycket nöjda med utbudet av motionsspår och friluftsområden i 

kommunerna, vilket är ett betydligt högre betyg än genomsnittet i riket. Lekplatserna får något sämre omdöme än tidigare år och där 

finns också ett upprustningsbehov. Park- och fritidsverksamheten har överlag levererat stabila positiva resultat i de senaste NMI- 

och Kritik på teknikmätningarna. Med redovisade aktiviteter vill verksamheten säkerställa att kvalitén på nuvarande anläggningar 

kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott men en översyn av lekplatserna behöver göras. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Ett prioriterat område är nu att omsätta lekplatsutredningen i en planerad och prioriterad genomförandeplan. Utkast finns för en 

grönyteplan. Kvarstår att sätta ambitions- och kvalitetsnivåer och därefter bryta ner planen i skötselmoment till respektive område. 

Arbetet med spår och leder fortgår utifrån underhållsplan. Åtgärdat i år är några åtgärder i Tegnérspåret för att förbättra för 

konstsnöslingan. Nya skyltar och kartor har satts upp vid Ekenäs och utegym har testats och utvärderats vid Tegnér. 

Samarbetet med näringslivsenheten har i vår skett kring leder vid Ekenäs och utmärkning av en "Värmlandsled" för ökad 

marknadsföring med förväntan om ökat besöksunderlag. 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: SCB:s NMI för gator och vägar (index) 56.0 56.0 55.0 

TFN22: Kritik på teknik: Uppleva bra/ganska bra standard på kommunens gator (%) 25.00% 30.00% 29.00% 

TFN22: Kritik på teknik ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer (%) 71.00% 76.00% 76.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfylld. 

Trend för måluppfyllelse 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

Gatuenheten har genomfört en rad aktiviteter och projekt som bör ha påverkat enkätsvaren positivt. Den satsning som gjorts på 

utbyggnad och renovering av gång- och cykelbanor samt riktade städinsatser har gett tydliga positiva omdömen. Negativa resultat 

jämfört med riket rör främst asfaltunderhåll av gator och det visar vikten av en tillräcklig budget för asfaltunderhåll. Den enskilt 

viktigaste parametern för goda omdömen gällande gatu-/vägstandard är beläggningsåtgärder. Nöjdheten ligger lågt nationellt med 

ett snitt på 29 %. 
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Investeringsambitionerna för beläggningsåtgärder sänktes åren 2021-2022 för att mildra de ackumulerade kostnaderna för 

avskrivnings och ränta. För år 2023 har en ökning beslutats för att minska den framtida underhållsskulden och för att matcha med 

de återställningsarbeten som kommer att krävas för att möta VA-enhetens ökade utbytestakt i ledningsnät. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Utbyggnad av gång- och cykelväg och belysning för ny industrigata på Kronvägen. Säterivägen har förlängts söderut till plats för 

Fiskodling och infartsväg har anlagts från Industrigatan till plats för Fiskodling. Hittills i år har 5900 m² större asfaltarbeten utförts på 

Magasinsgatan, Stjärngatan, Skolgatan och GC-väg Enbärsvägen. Utöver detta har nya gator/gång och cykelvägar byggts och 

anlagts med ca 3 000 m². 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Kritik på teknik >/=45% ska gå till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer 38.00% 38.00% 45.00% 

TFN22: SCB:s NMI för gång- o cykelvägar (index) 54.0 54.0 54.0 

TFN22: Kritik på teknik ska uppleva bra/ganska bra standard på kommunens gc-vägar (%) 39.00% 51.00% 51.00% 

TFN22: Kritik på teknik ska sommartid cykla någon/några gånger i veckan eller mer (%) 43.00% 37.00% 46.00% 

TFN22: Kritik på teknik ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer (%) 5.00% 9.00% 13.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfylld 

Trend för måluppfyllelse 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

Gatuenheten har genomfört en rad aktiviteter och projekt som bör ha påverkat enkätsvaren positivt. Den satsning som gjorts på 

utbyggnad och renovering av gång- och cykelbanor samt riktade städinsatser har gett tydliga positiva omdömen. Negativa resultat 

jämfört med riket rör främst asfaltunderhåll av gator och det visar vikten av en tillräcklig budget för asfaltunderhåll. Nöjdheten för 

gång- och cykelvägnätet ligger på 51 % jämfört med 39 % föregående år. 

Under vintern pågick ett pilotprojekt för att testa cykel till jobbet vintertid. Projektet föll väl ut och intresset blev större än väntat men 

fortfarande är det förhållandevis få som cyklar vintertid. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Utbyggnad av gång- och cykelväg och belysning för ny industrigata på Kronvägen har gjorts. Beläggningsarbeten har utförts på 

gc-väg vid Enbärsvägen och Säterivägen. 

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

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.1 För en säkrad vatten-kvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten utan anmärkning enligt 

livsmedelsverkets krav 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: Registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (antal) 2.0 2.0 0.0 

TFN22: Utbytestakten för renvattenledningar 0.20% 0.40% 0.70% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfylld 
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Trend för måluppfyllelse 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Målet är delvis uppfyllt avvikelser bedöms vara ringa. Trenden för måluppfyllnad anses vara stabil. Med planerade åtgärder avses 

trenden bli positiv. 

Totalt två prov på dricksvatten levererat från de allmänna VA-anläggningarna i Säffle kommun har haft anmärkning under 2022. 

Ett prov taget på utgående vatten från Säffle vattenverk hade anmärkning "tjänligt med anmärkning". Omprov visade dock godkänt 

resultat så anmärkningen avfärdas som kontaminerat prov. 

Prov två, taget på utgående vatten från Svaneholms vattenverk, hade anmärkning "tjänligt med anmärkning" på grund av förhöjd 

turbiditet (grumlighet). Efterföljande provtagning har visat godkända resultat. 

Ovanstående avvikelse i Svaneholm bedöms vara ringa och har inte inneburit någon risk för abonnenten med avseende på att 

vattnets hälsomässiga status. Avvikelser på turbiditeten i vattnet levererat från Svaneholms vattenverk förekommer återkommande. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Pågående åtgärder på Säffle vattenverk har för avsikt att reducera risken för mikrobakteriell påverkan av vattnet under produktion. 

Installation av nya ytskikt och komponenter tillverkade i material godkända i kontakt med dricksvatten samt ombyggnation för 

effektivare och bättre kontrollerad kolfilterfunktion förväntas ge god effekt. 

Beslutad initiativökning för omläggningstakten av drickvattenledningar avses också i betydande grad medföra minskad risk för 

avvikande kvalité på levererat dricksvatten till kund. 

I investeringsplanen för år 2024-2025 planeras åtgärder på dricksvattenanläggningen i Svaneholm (byte av vattentäkt och 

byggnation av nytt vattenverk). 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: Gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärden   0.0 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfyllt. 

Trend för måluppfyllelse 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Enligt upprättade årsrapporter beräknade med resultat till och med kvartal 2 uppfyller Säffle och Svaneholms avloppsreningsverk 

samtliga i tillstånd angivna villkor. 

Nysäters avloppsreningsverk uppfyller dock ej aktuella villkor. Orsak bedöms i huvudsak vara stora mängder tillskottsvatten till 

verket. 

Även om Säffle avloppsreningsverk för kvartal ett och två uppfyller aktuella krav så är marginalen mot begränsningsvärde 

reningsgrad BOD låg. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllnad 

Aktuellt problem i Nysäter åtgärdas till del genom omdisponering av verkets bassängvolymer vid renovering av verkets 

utomhusbassänger som inleds under hösten (projektering pågår). Utredning av tillskottsvatten kommer att göras i syfte att identifiera 

och planera avhjälpande åtgärder för att minska aktuell problematik. 

Även för Säffle avloppsreningsverk kommer tillskottsvattenmängder att utredas och avhjälpande åtgärder att planeras för. Vidare 

har en utredning av processoptimerande åtgärder initierats. 

Beslutad initiativökning för omläggning och duplicering av avloppsledningsnäten beräknas också i betydande grad medföra gradvis 

förbättring med avseende på minskade tillskottsvattenmängder till avloppsreningsverken. Flera åtgärder har redan identifierats och 

avses åtgärdas under hösten. 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

5.3 Bibehålla/öka nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: NMI vatten och avlopp 94.0  82.0 

TFN22: Kritik på teknik vatten och avlopp 96.00% 96.00% 96.00% 

 

Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Trenden är stabil på mycket bra nivåer. Enkätfrågor och "betygsskala" har omformulerats inför 2021 års undersökning. 

När det gäller att säkerställa tillgången på dricksvatten erhåller aktuell verksamhet ett resultat på 94 %, dvs. 94 % upplever att 

VA-enhetens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är mycket/ganska bra. I kommunens centralort uppnås resultatet  

95 %. Resultatmedel i Sverige uppgår till 89 %. Aktuellt resultat får anses vara mycket bra och enheten avser verka för att 

säkerställa att aktuella resultat i kommande utredningar kan tangeras eller höjas. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllnad 

Utbyggnation av flödesmätning med LoRa-WAN teknik för effektiviserad läcksökning och därmed mindre störning hos kund. 

Underhållsspolning av spillvattennätet och renvattenledningar. 

 

Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.4 Bibehålla/öka nöjdhet med hämtning av hushållsavfall 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: NMI hushållsavfall  94.0  

TFN22: Kritik på teknik hushållsavfall 85.00% 84.00% 85.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

Verksamheten har en stabil och hög kundnöjdhet. Hela 94 % är enligt nöjd medborgarindex nöjda eller mycket nöjda med insamling 

av hushållsavfallet. Då enheten för avfall/renhållning kontinuerligt arbetar med utveckling, förbättringsåtgärder och 

omvärldsbevakningar är bedömningen bibehålla och om möjligt öka nöjdheten gällande hanteringen av hushållsavfall. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllnad 

Information till kommuninvånarna har varit mer frekvent, och i god tid, på sociala medier och i press gällande hur renhållningen 

kommer arbeta vid storhelger och när medborgarna ska ställa ut sitt kärl. 

Vid otydlighet och reklamationer hos kunder har driftchefen gjort platsbesök för att skapa tydlighet och hur eventuella åtgärder kan 

genomföras för att nå förbättringar. 
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Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.5 Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt 
 

 

 

 

 
 

 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: NKI upplevd service (index)   4.0 

 

Måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfyllt. 

Trend för måluppfyllelse 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Verksamheten har påbörjat kunddialog kring nöjdhet och andra delar som påverkar städningen och verksamheten hos kunden. Behov 

av en större genomlysning finns och kommer att genomföras under hösten. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllnad 

Under hösten kommer en genomlysning göras av verksamheten från extern konsult som arbetar med utveckling och effektivisering 

av lokalvård vid kommuner, stora som små. Fokus i uppdraget är att se över den ekonomiska aspekten utifrån kvalitet, hur vi är 

organiserade, hur mycket yta vi städar, vilka anställningsformer/avtal vi har (semester- uppehållsanställning), vad vi tar betalt för 

våra tjänster, externa leverantörer mm. Det kommer även att genomföras enkätundersökningar hos våra medarbetare och kunder. 

Insatsen kommer troligen kunna bidra till en ökad effektivitet av lokalvården som därmed också ger en nöjdare kund i slutändan. 

Slutrapport kommer att presenteras under november månad 2022. 

 

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

6.1 Uppnå och bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens börvärde 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: Renvatten förnyelsetakt 0.20% 0.30% 0.70% 

TFN22: Spillvatten förnyelsetakt 0.50% 0.90% 0.60% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Aktuellt mål överstigs för spillvattenledningar. För dricksvattenledningar är dock målet ej uppfyllt. Variationer i måluppfyllnad varierar 

normalt från år till år. En mer djuplodande analys, inkl. fastställande av aktuella trender, genomförs i samband med helårsbokslut. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllnad: 

Med kommande års ramförstärkning för ledningsomläggning och genomförd resursförstärkning även på berörda planerings- och 

projekteringsfunktioner under våren antas återkommande måluppfyllnad för samtliga ledningstyper uppfyllas. 
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Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

6.2 År 2022 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 års nivå 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: Mängden kärl- och säckavfall (kg/inv)   183.0 

Måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Målet om 25 % minskad avfallsmängd jämfört med år 2015 har inte uppfyllts. Fjolårets lägre utfall är troligtvis ett resultat av 

pandemins påverkan på samhällets företag och verksamheter. Insamlad mängd har legat på ungefär samma nivåer sedan 2015  

+- 5 % och små variationer mellan åren. Större minskningar kommer att kunna redovisas när matavfallsinsamlingen drar igång. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllnad 

Förberedande planering av etapper för matavfallsinsamlingen har arbetats med inför starten som sker 1 november 2022. 

Framtagande av ny avfallsplan för 2023-2027 är påbörjad. 

En översyn av samtliga återvinningsstationer i Säffle och Åmåls kommuner har genomförts. Detta för att se över tryggheten vid 

stationerna samt öka trivseln. Utfallet har resulterat i behov av ökad belysning och städning vilket kommer genomföras löpande 

utifrån budget. 

 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7.1 Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: MMI motiverad medarbetarindex   4.0 

TFN22: HME hållbart medarbetarindex   72.8 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej utvärderad 

Trend för måluppfyllelse: 

Inget värde 

Effekt/resultat/analys 

Säffle kommuns medarbetarundersökning genomförs vartannat år. I höst är det dags igen. Pandemins påverkan på organisationen 

och hur den påverkats kan nästa undersökning ge en indikation på. Då uppföljningsarbetet av föregående års enkät senarelades är 

det svårt att bedöma effekterna. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Enheterna har arbetat med resultatet från år 2020. På grund av pandemin senarelades arbetet för några enheter där man såg ett 

värde i att kunna träffas. Arbetet har därför av några enheter gjorts rätt nyligen. Respektive arbetsgrupp har gemensamt tagit fram 

områden som behöver åtgärdas och områden där resultatet är bra och ska förstärkas och bevaras. För att enkäten ska bli ett 

verktyg för utveckling i gruppen, är chef och medarbetares engagemang avgörande i förbättringsarbetet. Arbetet har senarelagts för 

några enheter på grund av pandemin där man sett ett värde i att kunna träffas och därför kommit i gång först under hösten 2021. 

Vilka effekter det hinner att få innan nästa medarbetarundersökning som sker under år 2022 återstår att se. Pandemins påverkan på 

organisationen kan nästa undersökning ge en indikation på. 
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Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7.2 Minska sjukfrånvaron inom lokalvården med minst 3 procent-enheter från 2021-års nivå under perioden 2022-2024 
 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

TFN22: Sjukfrånvaro lokalvården (%) 10.97% 10.97% 6.63% 

Måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej uppfylld 

Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Bedömningen är att vi i grunden har en frisk grupp i stort sett, men vissa riktade insatser behöver göras som berör fysiska besvär. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Lokalvården har under våren genomfört utbildning i ergonomi och handintensivt arbete. Företagshälsovården Avonova har varit 

behjälplig i konsultation och några medarbetare samt driftledarna har deltagit i genomgång av arbetsuppgifter som sker under en 

dag inom lokalvård. Personalen har visat och berättat kring sin utrustning och arbetsplats. Filmning och fotografering har skett av 

arbetsuppgifterna. 

Under våren har samtliga medarbetare fått erbjudande hälsokontroll vid företagshälsovården Avonova där fysisk och psykosocial 

hälsa kontrollerats. 

Uppföljning av hög korttidssjukfrånvaro hos ett antal medarbetare har genomförts i samarbete med rehabiliteringssamordnare vid 

Säffle kommun. Detta ha skapat en medvetenhet hos berörda medarbetare där de ser omfattningen av sin frånvaro. De har fått 

information kring hur de kan minska sin sjukfrånvaro och i några fall har arbetsgivaren gjort insatser för att hjälpa till i situationen. 

Uppföljning av insatserna och status gällande hälsan hos berörda medarbetare pågår kontinuerligt 

Medarbetarna har haft en inspirationsförmiddag i juni där föreläsare pratat om vikten av att må bra på jobbet utifrån självledarskap 

och medledarskap. Mycket uppskattat hos medarbetarna! Flera delar i föreläsningen kommer det arbetas vidare med i mindre 

grupper under hösten. 
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Åmål 

Strategiskt utvecklingsområde: Kultur och rekreation 

Strategiskt mål: 1. Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 

Nämndmål 

 
 
 

 
 Utfall 

Dec 2021 

TFNÅ19: Bokade tider/nyttjandegrad hallar  

Kritik på teknik:>/=71 % nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen  

Egna enkäter  

Kritik på teknik >/= 71 % nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen  

TFNÅ22: Kritik på teknik nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen (%) 66.00% 

 

 
 Utfall 

Aug 2022 

TFNÅ19: Bokade tider/nyttjandegrad hallar  

Kritik på teknik:>/=71 % nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen  

Egna enkäter  

Kritik på teknik >/= 71 % nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen  

TFNÅ22: Kritik på teknik nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen (%) 56.00% 

 

 
 Mål 2022 

TFNÅ19: Bokade tider/nyttjandegrad hallar  

Kritik på teknik:>/=71 % nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen  

Egna enkäter  

Kritik på teknik >/= 71 % nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen  

TFNÅ22: Kritik på teknik nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen (%) 71.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfylld 

Trend för måluppfyllelse 

Minskad 

Effekt/resultat/analys 

Pandemin hade fortsatt sitt grepp om oss i början av året, vilket påverkade verksamheten i framförallt inomhusanläggningarna. Mycket av träningen 

hade hittat andra former för att bedrivas, men matcher och seriesystem påverkades fortsatt. Inga evenemang genomfördes av oss eller andra parter. 

Simhallsrenoveringen startade upp under våren med kraftigt begränsad tillgänglighet som följd då endast rehabbassäng är tillgänglig. 

När sommaren tog vid var det första sommaren på två år utan restriktioner och något utav en nystart för evenemang, besöksmål och våra 

anläggningar. Sommaren har fungerat fint och organisationen och medarbetarna har hållit för ett ökat tryck igen. 

Föreningslivet rustar sig för en nystart och rekryterar både aktiva och ledare i alla former för att komma upp i höga aktivitetsnivåer igen. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Verksamheten fokuserar mycket på att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar. Arbetet pågår fortsatt i hela verksamheten med att skapa 

bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll, föreningsbidrag och avtal. Ett prioriterat område är nu att omsätta lekplatsutredning i 

en planerad och prioriterad genomförandeplan. 

Nya riktlinjer för föreningsbidrag har färdigställts och beslutades av nämnd i mars. 

 
 
 
 

Nämndmål Status Trend 

1.1 Teknik- och fritidsnämnden ska verka för ökad folkhälsa genom allsidig och rörelsefrämjande verksamhet 
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Nämndmål 

Nämndmål Status Trend 

  

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

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

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun"    

 

Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

1.2 Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt friluftsområden ska upplevas som tillgängliga och 

attraktiva. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" 101.0   

Kritik på teknik >/= 87 % nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen    

TFNÅ22: Kritik på teknik nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen (%) 87.00% 81.00% 87.00% 

TFNÅ22: Årets friluftskommun (placering) 101.0 67.0 100.0 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

Förvaltningen bedömer att invånarna upplever Åmål kommuns grönområden, skogar och friluftsområden som attraktiva. Enligt Nöjd Medborgarindex 

(NMI) 2021 var nio av tio invånare ganska eller mycket nöjda med utbudet av motionsspår och friluftsområden i kommunen, vilket är högre betyg än 

genomsnittet i riket. Kommunens grönområden, motionsspår och utegym har varit väl använda hittills i år och utmaningen kommande år blir att 

bibehålla, och i den mån resurserna tillåter, utveckla standarden på grönområden, skogar och friluftsområden. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Utkast finns för en grönyteplan. Kvarstår att sätta ambitions- och kvalitetsnivåer och därefter bryta ner planen i skötselmoment till respektive område. 

Förvaltningen ingår i ett Dalslandsgemensamt samarbete kring grön infrastrukturplan. 

Actionparken är en välbesökt anläggning som i stora delar vuxit fram under några år och stod färdig att invigas i juni 2022. En lång dialog och 

samarbete har förts med föreningen och med många ideella timmar, allmänna medel och kommunala bidrag finns en välbesökt aktivitetsyta som 

idag driftas av föreningen. 

 
Strategiskt utvecklingsområde: Livslång trygghet/Företagsamhet och kreativitet 

Strategiskt mål: 2. I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Nämndmål 

 
 
 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

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

Kritik på teknik >/= 94 %    

TFNÅ22: Kritik på teknik kvalitet på kommunalt kranvatten (%) 94.00% 91.00% 94.00% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfylld 

Trend för måluppfyllelse 

Minskad 

Nämndmål Status Trend 

2.1 Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten 
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Effekt/resultat/analys 

Undersökningen "Kritik på Teknik" genomfördes på nytt 2022. I aktuell undersökning var 91 % av respondenterna nöjda eller mycket nöjda med 

kvalitén på kranvattnet. Resultatet är något sämre än 2019 års resultat då motsvarande resultat var 94 %. Enheten kommer att fortsatt arbeta för att 

resultat i kommande undersökningar tangeras eller höjs. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

I verksamhetsplanen ingående aktiviteter anses samtliga mycket viktiga i syfte att vända aktuell trend och nå måluppfyllnad. Åtgärderna 

nybyggnation av Åmåls, Tösse och Ånimskogs vattenverk samt beslutad initiativökning på omläggningstakten av drickvattenledningar anses vara av 

särskilt stor betydelse för en ökad nöjdhet. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

2.2 Öka nöjdheten med hämtning av hushållsavfall kommande treårsperiod 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

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

Kritik på teknik, öka nöjdhet till 85 %    

TFNÅ22: Kritik på teknik hushållsavfall 89.00% 86.00% 89.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

Verksamheten har en stabil och hög kundnöjdhet. Analys av 2021 års medborgarindex där frågor som berör återvinningscentral, 

förpackningsåtervinning samt hämtning av hushållsavfall ingår visade ett positivt resultat. Kommunen ligger på den högre skalan med 93% nöjdhet 

och i likhet med andelen positiva i riket och redovisar 86% i enkäten för Kritik på teknik. Då enheten för avfall/renhållning kontinuerligt arbetar med 

utveckling, förbättringsåtgärder och 

Aktiviteter för ökad måluppfyllnad 

Information till kommuninvånarna har varit mer frekvent, och i god tid, på sociala medier och i press gällande hur renhållningen kommer arbeta vid 

storhelger och när medborgarna ska ställa ut sitt kärl. 

Vid otydlighet och reklamationer hos kunder har driftchefen gjort platsbesök för att skapa tydlighet och hur eventuella åtgärder kan genomföras för 

att nå förbättringar. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

2.3 År 2022 ska mängden kärl- och säckavfall ha minskat med 25 %, jämfört med 2015 års nivå. 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

TFNÅ19: Plockanalyser av kärl- och säckavfall    

TFNÅ19: Årsstatistik från FTI AB    

Egen statistik    

TFNÅ22: Kärl- och säckavfall (kg/inv)   197.3 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse 

Oförändrad 

Effekt/resultat/analys 

Målet om 25 % minskad avfallsmängd jämfört med år 2015 har inte uppfyllts. Fjolårets lägre utfall är troligtvis ett resultat av pandemins påverkan på 

samhällets företag och verksamheter. Insamlad mängd har legat på ungefär samma nivåer sedan 2015 +-5 % och små variationer mellan åren. 

Större minskningar kommer att kunna redovisas när matavfallsinsamlingen drar igång. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllnad 

Förberedande planering av etapper för matavfallsinsamlingen har arbetats med inför starten som sker 1 november 2022. Framtagande av ny 

avfallsplan för 2023-2027 är påbörjad. 
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En översyn av samtliga återvinningsstationer i Säffle och Åmåls kommuner har genomförts. Detta för att se över tryggheten vidstationerna samt öka 

trivseln. Utfallet har resulterat i behov av ökad belysning och städning vilket kommer genomföras löpande utifrån budget. 

 
Nämndmål Status Trend 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

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

TFNÅ19: Egen statistik (%)    

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

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

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

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

Kritik på teknik > 29 % ska uppleva bra standard på större gator   

Kritik på teknik >/= 55 % ska vara helt/ganska positiva till snöröjning och halkbekämpning i kommunen   

Kritik på teknik >/= 81 % ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer   

TFNÅ22: Kritik på teknik standard på kommunens gator (%) 23.00% 30.00% 

TFNÅ22: Kritik på teknik torg och trottoarer (%) 81.00% 82.00% 

 

 
 Mål 2022 

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

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

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

Kritik på teknik > 29 % ska uppleva bra standard på större gator  

Kritik på teknik >/= 55 % ska vara helt/ganska positiva till snöröjning och halkbekämpning i kommunen  

Kritik på teknik >/= 81 % ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer  

TFNÅ22: Kritik på teknik standard på kommunens gator (%) 30.00% 

TFNÅ22: Kritik på teknik torg och trottoarer (%) 76.00% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfylld. 

Trend för måluppfyllelse 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

Gatuenheten har genomfört en rad aktiviteter och projekt som bör ha påverkat enkätsvaren positivt. Den satsning vi gjort i flertalet år med högre 

budget för asfaltunderhåll och fler toppbeläggningar har varit positiv, likaså de riktade städinsatser såsom centrumstädning på helger har gett 

positiva omdömen från en redan mycket hög nivå. Satsning på utbyggnad och renovering av gc-banor hade vi förväntat oss skulle ge positiva 

omdömen men där blev utfallet ett sämre omdöme än 2019 vilket förvånar oss men det bör ge effekt på sikt. Tillräcklig budget för asfaltunderhåll av 

gator och gc-banor är en viktig del i vår verksamhet och det syns i enkätsvaren då positiva omdömen ökat för standard på gator. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Utbyggnad av gator, va-ledningsnät och belysning på Havrevägen samt ny gata och gc-väg på Västra Åsenvägen vid Axvägen för ny 

företagsetablering. Tätskikt är bytt på den norra gc-bron över E45 och arbete påbörjat med förhöjt övergångsställe på Bergslagsgatan vid 

Mellanbrogatan. 

Under hösten ska ny gc-bana anläggas längs Industrigatan mellan Strömstadsvägen och Nordiska Kardan, va-sanering av Bettys gata etapp 2 ska 

utföras hösten/vintern 2022-23. 

Vi har hittills utfört ca 10 300 m² större asfaltarbeten på Ängsvägen, Patrongatan, Forsbackagatan, Drottvägen, Camillagatan (GC) och Bettys gata. 

Utöver detta har vi byggt nya gator/gc-vägar och lagt ca 1 300 m² asfalt på Västra Åsenvägen (Gata och GC) samt lagt 74 m² ny broasfalt på gc-bro 
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över E45 i samband med tätskiktsbyte. 

Under hösten planerar vi att utföra ytterligare större asfaltarbeten på bl a Drottninggatan, Vännbergsvägen Tösse, Åkarevägen Tösse. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

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

Kritik på teknik >/= 51 % ska uppleva bra standard på gång- och cykelvägar    

Kritik på teknik > 53 % går till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer    

Kritik på teknik > 51 % ska sommartid cykla någon/några gånger i veckan eller mer    

Kritik på teknik > 12 % ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer    

TFNÅ22: Kritik på teknik standard på gång- och cykelvägar (%) 50.00% 39.00% 52.00% 

TFNÅ22: Kritik på teknik går till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer (%) 43.00% 48.00% 54.00% 

TFNÅ22: Kritik på teknik sommartid cykla någon/några gånger i veckan eller mer (%) 51.00% 42.00% 52.00% 

TFNÅ22: Kritik på teknik vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer (%) 12.00% 9.00% 13.00% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfylld. 

Trend för måluppfyllelse 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

Gatuenheten har genomfört en rad aktiviteter och projekt som bör ha påverkat enkätsvaren positivt. Den satsning vi gjort i flertalet år med högre 

budget för asfaltunderhåll och fler toppbeläggningar har varit positiv, likaså de riktade städinsatser såsom centrumstädning på helger har gett 

positiva omdömen från en redan mycket hög nivå. Satsning på utbyggnad och renovering av gc-banor hade vi förväntat oss skulle ge positiva 

omdömen men där blev utfallet ett sämre omdöme än 2019 vilket förvånar oss men det bör ge effekt på sikt. Omdömet för snöröjning och 

halkbekämpning har ökat precis som andelen som tycker det är rent och snyggt. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Ett antal åtgärder har gjorts för gång och cykelvägar: vi har anlagt en ny gata och gc-väg på Västra Åsenvägen vid Axvägen för ny företagsetablering 

samt ny gc-väg på Ödmansgatan mellan Bergsgatan och Åsgatan. Ett förhöjt övergångsställe har anlagts på Strömsbergsgatan vid 

Kvarnholmsgatan och vi har färdigställt renovering av gc-väg på Camillagatan. Det har lagts ca 1 300 m² asfalt på Västra Åsenvägen (Gata och GC). 

Under hösten ska ny gc-bana anläggas längs Industrigatan mellan Strömstadsvägen och Nordiska Kardan 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

TFNÅ19: VASS egen statistik vatten    

TFNÅ19: VASS, egen statistik, spill    

VASS, egen statistik 0,8 % för vatten 0.70%   

VASS, egen statistik 0,6 % spill 0.50%   

TFNÅ22: VASS vatten 0.70% 0.40% 0.80% 

TFNÅ22: VASS spill 0.50% 0.40% 0.60% 

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfyllt 

Effekt/resultat/analys 

Måluppfyllnad nås ej för 2022. Variationer i måluppfyllnad varierar normalt från år till år. För 2022 påverkas resultatet av att resurser för 

ledningsomläggning förflyttats till Tösse för anläggande av ny servis till Tösse skola. 

En mer djuplodande analys, inklusive fastställande av aktuella trender, genomförs i samband med helårsbokslut. 
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Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Med kommande ramförstärkning 2023 och genomförd resursförstärkning även på berörda planerings- och projekteringsfunktioner under våren antas 

återkommande måluppfyllnad för samtliga ledningstyper uppfyllas. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

2.7 För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan 

anmärkning enligt livsmedelsverkets krav. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

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

Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten    

TFNÅ22: Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppfyllt med stabiltrend på måluppfyllnad om i verksamhetsplan redovisade aktiviteter ej genomförs. 

Trend för måluppfyllelse 

Ökad trend 

Effekt/resultat/analys 

Ett antal avvikelser kan noteras på dricksvattenprover tagna från flera allmänna dricksvattenanläggningar i Åmåls kommun. Ett prov på utgående 

vatten från Åmåls vattenverk hade anmärkningen "tjänligt med anmärkning". Parallellt omprov påvisade dock godkända resultat. Avvikelsen avfärdas 

därmed som kontaminerat prov vid provtagning. 

Flera avvikelser "tjänligt med anmärkning" har under 2022 förekommit på prov tagna både i vatten från verk samt hos användare i Ånimskog. 

Avvikelsen består i förhöjd förekomst av 3-d och 7-d bakterier. De förhöjda halterna bakterier som förekommer i vattnet i Ånimskog bedöms kunna 

härledas till dåliga ytskikt i vattentornet. Flera försök att desinficera reservoarvolymen har genomförts med begränsat resultat. Stöddosering av klor 

har även kompletterats anläggningen. 

En avvikelse "tjänligt med anmärkning" kan noteras för prov taget hos användare i Tösse. Avvikande värden noterades för turbiditet (grumlighet), 

järn samt radon. Problemen avseende hög järn och turbiditet bedöms bero på avsättningar av rostutfällningar i ledningsnätet. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

För att helt komma till bukt med aktuellt problem i Ånimskog anses det nödvändigt att ersätta det gamla vattenverket. Aktuell åtgärd ligger med i 

VA-enhetens verksamhets- och investeringsplan. I Tösse planeras en omfattande luft/vatten-spolning av hela nätet för att åtgärda aktuellt problem. 

Denna typ av underhållsspolningar kommer att göras rutinmässigt på sikt. Vidare avses beslutad initiativökning avseende omläggning av 

vattenledningar bidra med att skapa ekonomiskt utrymme att byta ut återstående äldre gjutjärnsledningar i Tösse. I investeringplan för 2023 ingår 

aktivitet att bygga om Tösse vattenverks processdel, vilket avses åtgärda aktuell avvikelse på kvalitetsparametern radon. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

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

Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Delvis uppnått 

Trend för måluppfyllelse 

Positiv 

Effekt/resultat/analys 

Enligt upprättade årsrapporter beräknade med resultat t.om. kvartal 2 uppfyller Åmål, Tösse och Edsleskogs avloppsreningsverk samtliga i tillstånd 

angivna villkor. Edsleskog och Tösse har tidigare varit behäftade med återkommande driftstörningar vilka påverkat resultaten. Driften i båda dessa 

anläggningar är nu, pga. utökat underhåll och driftoptimering, att betrakta som stabil. 

Fengersfors och Ånimskogs biodammar uppfyller aktuella villkor för BOD men ej för fosfor. Aktuella avvikelser för fosfor är återkommande då 

anläggningarna är rudimentära sk. biodammar vilka ej har kapacitet att i tillräcklig grad avskilja fosfor. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

I verksamhets- och investeringsplan planerade åtgärder i form av nybyggnation av regelrätta avloppsreningsverk i båda orterna, Fengersfors och 

Ånimskog, för att åtgärda aktuella avvikelser. 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

2.8 Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en enklare vardag för kommuninvånarna genom ökad digitalisering 
 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2021 

Utfall 

Aug 2022 

 
Mål 2022 

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

Statistik från bl.a. felanmälassystemet    

TFNÅ22: Ärenden via felanmälansapp (%) 28.00% 31.00% 50.00% 

TFNÅ22: E-tjänster (antal) 8.0 10.0 8.0 

TFNÅ22: Elektroniska ansökningar av vägbidrag 40.00% 48.00% 50.00% 

TFNÅ22: Chattar och besök på FAQ via Kundo (antal)    

 
Bedömd måluppfyllelse vid årets slut: 

Delvis uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse: 

Ökad 

Effekt/resultat/analys 

När det gäller felanmälningar kan de lämnas till förvaltningen på till förvaltningen via app, webb samt telefonsamtal/e-post. Här har flera 

informationsinsatser gjorts via sociala medier, information vid arrangemang samt vykortsutskick. Det totala antalet anmälningar ökar för varje år men 

antalet digitala anmälningar via app har hittills minskat något. Vägbidragsansökningar som kommit in elektroniskt har ökat med knappt 10 % och 

uppgår till 48 %. Chattfunktionen börjar sakta användas mer men är fortfarande på en låg nivå. Två e-tjänster har tillkommit under året. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 147 160 148 570 -1 409 222 855 -385 
 

 

Kommunbidrag 45 505 45 505 -0 68 257 0 
 

 

Kostnader -185 716 -190 990 5 274 -286 755 -715 
 

 

Räntekostnader -2 559 -2 904 345 -4 357 0 
 

 

Resultat 4 390 180 4 210 -0 -1 100 
 

 

 

Säffle och Åmåls kommuner har en gemensam nämnd för teknik- och fritidsverksamhet sedan 1 januari 2011. Teknik- och 

fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och 

fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls kommuner. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive 

avgiftsfinansierad verksamhet.  

Säffle kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag 

gäller fastställt reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden, som gäller 

2019-2022 + fyra ytterligare år. Åmåls kommun äger de fasta anläggningarna i Åmål och 

teknik- och fritidsnämnden svarar för drift- och underhåll av dessa. Nämnden hyr anläggningarna motsvarande kostnaden för 

avskrivning och ränta.  

De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna 2022 innebär en generell ramökning med 668 tkr (1 %) 

för Säffle. Ytterligare 238 tkr fås som kompensation för minskat fastighetsunderhåll år 2020. 545 tkr tilldelades tillfälligt 2021 i 

uppdrag att betala ut extra driftbidrag för medfinansiering till en förenings investering, och försvinner därmed 2022. Ytterl igare 

medel om 1 050 tkr har tilldelats i och med politiska prioriteringar, där 300 tkr avser utökade driftskostnader för gatuinvesteringar 

vid Ladugårdsparken och resterande 750 tkr för tillsättande av en tjänst. Åmåls kommun har ökat driftbidraget med 353 tkr år 2022 

för förstärkning av arbetskraftskostnader (2 %).  

Utöver detta har 500 tkr tillförts för ökad hyra i och med simhallens kommande renovering, 400 tkr för upprustningsbidrag i enskilda 

vägar, 110 tkr för idrottshallars ökade hyror, samt 930 tkr specifikt för Rösparksskolans nya idrottshalls hyra. En allmän reducering 

av tidigare budgetförutsättningar tillkom vid slutet av året.  

Posten, benämnd "klimatanpassad budget”, innebar en minskning med 309 tkr (0,75 %).  

Totalt innebär detta en driftram på 68 257 tkr i Säffle och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 43 210 tkr. 
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Driftsredovisning 

Teknik- o fritidsn skattf 

Driftredovisning (tkr) 

  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 81 833 81 269 564 121 904 -2 185 
 

 

Kommunbidrag 45 505 45 505 -0 68 257 0 
 

 

Kostnader -121 647 -125 349 3 702 -187 963 -65 
 

 

Räntekostnader -1 301 -1 465 164 -2 198 0 
 

 

Resultat 4 390 -40 4 430 -0 -2 250 
 

 

 
UTFALL 

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar högre intäkter men lägre kostnader än budget för perioden. Bidrag från 

arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder är bokfört t.o.m. augusti och fördelningen av GS-personal är gjord för 

såväl gatu- som park- och fritidspersonal. Det lägre kostnadsutfallet beror främst på lägre personalkostnader för perioden samt att 

budget för oförutsedda kostnader ännu inte använts. Lägre utfall av personalkostnader beror delvis på att budgeterade vakanta 

tjänster ännu inte tillsatts. Hyran för Åmåls fasta anläggningar (kapitalkostnader) är kostnadsbokförd tom augusti. Säffles 

kapitalkostnader är aktiverade, dock med ett lägre utfall då innevarande års investeringar ännu inte gett fullt utfall ännu. Budgeten 

för vinterväghållningen är redan förbrukad till 78,5 %. 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Skattefinansierad verksamhet: 

På helåret beräknas resultatet till -2 250 tkr efter uppföljning augusti. 

Nämnd/Administration/Teknisk planering + 150 tkr 

• OH-fördelningen för perioden januari-augusti är bokförd med något högre utfall än budget efter revidering. 

• Budget för oförutsedda kostnader har ännu blivit använd under årets första åtta månader. 

• Personalkostnaderna på enheten för ekonomi och kundservice är något högre pga. projektanställning. 

• Ej tillsatt vakant tjänst teknisk planering Säffle medför överskott +150 tkr. 

Gatuenheten -1 500 tkr 

• Kapitalkostnader och fördelning av GS-personal ingår för båda kommunerna. 

• Kostnader för elförbrukningen för trafikbelysningen är periodiserad. Vinterväghållningsverksamheten har förbrukat 

78,5 % av årsbudgeten och Kommunala enskilda vägar har förbrukat årsbudgeten. 

Park & Fritidsenheten -500 tkr 

• Intäktsbortfall 1 900 tkr för Åmåls simhall reduceras något då rehab bassängen öppnat under sommaren. I och med stängning 

har verksamheten även lägre kostnader och verksamheten prognostiseras gå -800 tkr på helåret 

• Ett överskott för Säffle simhall beräknas då mediakostnaderna är lägre än avtalat, prognosen efter augusti är +600 tkr 

• Ishallen i Säffle förväntas lämna ett underskott om -300 tkr pga. intäktsbortfall från BUN, detta förväntas täckas upp av andra 

verksamheter. 

Städenheten -400 tkr 

• Högre intäkter än budgeterat för perioden beror på sjuklöneersättningar som ej varit budgeterade samt avslutade städobjekt 

som fortsatt i ny skepnad. 

• Årets OH-fördelning är bokförd. 

• Lokalvården är just nu under en genomlysning av en extern konsult. 

• Fortsatt hög sjukfrånvaro, den är sjunkande från juni till augusti men på en något högre nivå jämfört med föregående år för 

samma period. 

• Städprishöjningen täcker inte kostnadsutvecklingen kombinerat med hög sjukfrånvaro. 
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Nämnd/adm/tkp 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 6 730 6 538 191 9 808 0 
 

 

Kommunbidrag 4 861 4 861 0 7 292 0 
 

 

Kostnader -9 996 -11 496 1 500 -17 100 150 
 

 

Räntekostnader -1 
 

-1 
   

Resultat 1 595 -96 1 691 0 150 
 

 

 
Prognosen efter augusti månad för nämnd, teknisk planering, ekonomi och kundservice är +150 tkr. Säffles verksamhet står för hela 

överskottet. Enheten redovisar efter juni högre intäkter än budget för perioden vilket dels beror på obudgeterat driftbidrag och övriga 

intäkter i form av ersättning för sjuklönekostnader under covid. Den interna OH-fördelningen är nu bokförd för perioden jan-aug och 

är därmed med i utfallet på intäktssidan. Den debiterade OH-kostnaden är något högre än budgeterat då den räknats upp 2 % vilket 

anses vara i paritet med ökade lönekostnader. På kostnadssidan redovisas lägre kostnader än budget för perioden vilket främst 

beror på kommunernas budgetpost för oförutsedda kostnader är budgeterad här men har ännu inte fått något utfall. Teknisk 

planering har likt fjolåret en vakant tjänst för en miljöstrateg som ännu ej tillsatts, detta prognostiseras att ge 150 tkr i överskott. 

 

 
Gatuenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 24 582 24 536 45 36 804 0 
 

 

Kommunbidrag 15 098 15 098 -0 22 647 0 
 

 

Kostnader -39 546 -38 415 -1 130 -57 652 -1 500 
 

 

Räntekostnader -1 109 -1 200 91 -1 800 0 
 

 

Resultat -975 19 -994 -0 -1 500 
 

 

Gatuenheten beräknar en avvikelse på -1,5 Mkr på helår, varav Säffle -0,5 Mkr och Åmål -1 Mkr. 

Allt är hänfört till vinterväghållningsverksamheten. 

Periodens resultat uppgår till -1 Mkr. 

Intäkter enligt budget för perioden. Avvikelsen på kostnadssidan jämfört med budget för perioden beror i huvudsak på 

verksamheterna vinterväghållningen och Kommunala enskilda vägbidrag. 

Avtalet för beläggningsarbeten har omförhandlats med Peab, enligt samma principer som för andra övriga värmlandskommuner, det 

innebar att månadsindexreglering tillämpas. För perioden april-maj innebar det en prishöjning motsvarande 20 %. 

I periodens resultat ingår; Kapitalkostnader, periodiserade elförbrukningskostnader och fördelning av GS-personal till och med 

augusti för båda kommunerna. 

Tidigare lämnad information 

Sammanlagt för båda kommunerna har 78,5 % av årsbudgeten för vinterväghållningen redan förbrukats. Mer i Åmål 88 % än 

Säffles 70 % upparbetade. 

Det sena snöfallet i början på april och mängden snö samt att det har varit fler insatser i år jämfört med föregående år för 

vårvinterperioden är förklaringen. 

Det innebär att Gata nu har sammanlagt har 1,7 Mkr kvar av den totala budgeten på 7,7 Mkr. Bara beredskapskostnaden till 

kommande höstvinterinsatser beräknas till 0,6 Mkr, tillkommer gör sand-, salt- och in- & externa entreprenadkostnader. 

En enda snöbekämpningsinsats kan kosta uppemot 0,5 Mkr. Andra halvårets vinterväghållningskostnader 2021 uppgick till 3 Mkr. 

Vi reserverar därför en underskottsrisk för vinterväghållningsverksamheten på helåret. Allt naturligtvis avhängigt av hur 
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höstvintervädret blir. 

Övriga verksamheter är i full drift och det är återhållssamhet som gäller där det går, utan att på något sätt äventyra enhetens 

uppdrag på ett negativt sätt. 

Resultatet för gata föregående år blev +1 Mkr, då var överskottet för vinterväghållningen 0,7 Mkr. 

Resultatet 2020 blev, +2,8 Mkr och då var överskottet +4,4 Mkr för vinterväghållningsverksamheten. 

 

 
Park- och fritidsenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 30 524 30 638 -114 45 957 -2 385 
 

 

Kommunbidrag 25 545 25 545 -0 38 318 0 
 

 

Kostnader -53 112 -56 013 2 901 -83 892 1 885 
 

 

Räntekostnader -184 -255 71 -383 0 
 

 

Resultat 2 773 -85 2 858 -0 -500 
 

 

 
Prognosen efter augusti för park- och fritidsverksamheten är -500 tkr. Säffles verksamhet står för ett överskott om +150 tkr och 

Åmåls verksamhet står för ett underskott om -650 tkr. Enheten redovisar efter augusti månad lägre intäkter och lägre kostnader 

jämfört med budget för perioden. Bidrag från arbetsförmedlingen för anställda är med för samtliga perioder, där augustis bidrag har 

periodiserats. Vid fjolårets bokslut dubbelbokfördes en intäkt för gästhamnsverksamheten i Säffle vilket innebär ett för högt resultat 

om 150 tkr för 2021 och då en minskad intäkt för 2022. Eftersom en del verksamheter inte är linjära så är det därför ett högt utfall för 

intäkterna på båtplatser jämfört med budget för perioden vilket i tabellen kompenserar upp det intäktsbortfall som simhallen i Åmål 

redovisar. Detta gör att avvikelse mot budget på intäktssidan efter augusti månad inte blir särskilt stor. På kostnadssidan redovisas 

dock en större avvikelse och den beror främst på att hyran för Säffle simhall är lägre än budgeterat. Detta beror på att beräknade 

mediakostnader i hyresavtalet är högre än faktiskt utfall, detta har avräknats i augusti för årets första åtta månader. Simhallen 

redovisar något lägre intäkter för perioden men har heller inte haft verksamhet hela året då hallen först kunde öppnas upp försiktigt 

under våren. Prognos för Säffle simhall är +600 tkr vid årets slut. En avräkning för faktiska kostnader har även gjorts för Bollhallen 

och Tegnerhallen vilket även gav de hallarna ett litet överskott. Säffle Ishall beräknas gå med underskott pga att BUN sagt upp sin 

verksamhet och enheten därmed inte får en intäkt om ca 300 tkr. För Åmåls simhall så ger hyreskostnaden även där en avvikelse 

då enheten fått förstärkt budget för en hyreshöjning men den höjningen uteblir 2022. Eftersom ett renoveringsarbete pågår i 

simhallen så har prognosen för intäktsbortfallet varit hög men efter sommaren har rehab bassängen kunnat öppna sin verksamhet 

vilket kommer att generera en del intäkter under hösten. Personalkostnaderna beräknas även dem bli något lägre då personal tagit 

tjänstledigt året ut. Prognosen för Åmåls simhall revideras därför med 200 tkr från ett underskott på -1 000 tkr till - 800 tkr. 

 

Städenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 19 998 19 557 441 29 335 200 
 

 

Kostnader -18 994 -19 424 431 -29 320 -600 
 

 

Räntekostnader -7 -10 3 -15 0 
 

 

Resultat 997 122 874 -0 -400 
 

 

 
Städenheten estimerar ett underskott på -0,4 Mkr, varav för Säffle -0,3 Mkr och Åmål -0,1 Mkr. 

Periodens resultat uppgår till +1 Mkr. 
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Intäkterna är högre än budgeterat och beror på förlängning av sjuklöneersättningar på grund av pandemin som inte har budgeterats 

samt nytillkommande städobjekt. 

Kostnaderna är lägre än budget vilket främst beror på att budgeten i huvudsak är linjärt fördelad. Personalkostnaderna minskar 

under semesterperioden då semesteruttag regleras mot balansräkningens upparbetade semesterlöneskuld och påverkar då inte 

driftskostnaderna med mer än månadens intjänade semester. Enheten har varit sparsamma och kostnadsmedvetna gällande övriga 

inköp. 

I periodens resultat ingår; OH-kostnader och alla kapitalkostnader är bokförda till och med augusti. 

Sjukfrånvarostatistik 

Ackumulerad sjukfrånvaro för lokalvården per augusti =10,97 % sjunker från juni månads 11,68 % 

Jämförelsesiffror för Säffle Kommun i augusti 8,63 % mot juni månads 9,27 %. 

Samma period för Lokalvården i augusti 2021 = 10,45 % och i juni 11,61 % 

Jämförelsesiffror för Säffle Kommun 2021, 6,62 % och i juni 7,38 %. 

Sammantaget sjunkande sjukfrånvaro från juni till augusti men högre jämfört med föregående år. 

Tidigare lämnad information 

Kostnadssidan påverkas av den höga sjukfrånvaron med ökade personalkostnader för vikarier och övertid för ordinarie personal. 

När konverterad (LAS:ad) personal går från timlön till månadslön, då uppstår "dubbel lön" i konverteringsmånaden. 

I Åmål upphörde städobjektet Mossen fritidshem 31 juli, det minskar årets fakturering med 31 tkr. 

All personal inom lokalvården har genomgått en hälsoundersökning före semestern, den var inte budgeterad och uppgår till 150 tkr. 

Enheten är just nu under en genomlysning av en extern konsult, kostnaden är ej budgeterad. 

Städobjekten Överförmyndaren och Jobbcentrum avslutades per sista mars. Fortsättning blev i ny skepnad benämnt, Förrådsgatan i 

Åmål. 

I uppföljningen till och med februari nämndes en felperiodiserad städintäkt avseende 2021 som blev bokförd 2022 på grund av sen 

attest. Det städobjektet hade budgeterats för högt utifrån debiteringsunderlaget att städning skulle utföras 2,5 h/dag, rätt 

städomfattning är 2,5 h per vecka och påverkar prognosen för Säffle. 

De främsta anledningarna till underskottsprognosen -0,4 Mkr är att de senaste årens städprishöjningar urholkat marginalen, och inte 

täckt kostnadsutvecklingen som varit. Samtidigt med ökad åtgång av förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning 

kombinerat med den höga sjukfrånvaron med ökade personalkostnader, hänfört till pandemiläget. 

Lokalvården hade under 2021 en ansträngd ekonomi och slutresultatet landade på ett underskott på 444 tkr. Del av underskottet är 

hänförligt till att höjningar av timpris gjorts enligt ramuppräkning istället för enligt städindex som avtalen grundar sig på. För 2021 

motsvarade timprishöjningen 0,74 % och städindexhöjningen uppgick till 2,87 %. 2020 uppgick underskottet till 307 tkr, det året 

höjdes timpriset med 0,37 % och städindexhöjningen uppgick då till 2,15 %. 2022 höjdes timpriset med 3 kr, vilket är i paritet med 

städindex för perioden. 

 
Teknik- o fritidsn affärv 

 
Driftredovisning (tkr) 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 65 327 67 301 -1 973 100 951 1 800 
 

 

Kostnader -64 069 -65 641 1 572 -98 792 -650 
 

 

Räntekostnader -1 258 -1 439 181 -2 159 0 
 

 

Resultat 0 220 -220 -0 1 150 
 

 

 

UTFALL 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter och kostnader än budget för perioden. Intäktssidan påverkas utav 

omföring av resultaten för alla enheter. I och med delårsbokslutet har resultaten för samtliga avgiftsfinansierade enheter bokförts, 

vilket påverkar intäktssidan. VA-verksamheten i Säffle har justerats med -660 tkr vilket medför att bokfört intäktsutfall för perioden är 

660 tkr lägre på grund av resultatomföringen. För Åmål justerades +549 tkr vilket innebär ett högre intäktsutfall för perioden. Säffle 

renhållnings resultat innebar en justering om -1 872 tkr på intäktssidan, och +250 tkr för Åmåls motsvarighet. Östbys resultat 

fördelas ut till respektive kommuns kollektiv vid bokslutet, och har i och med delåret enbart bokats mot balansen likt övriga 

avgiftskollektiv, vilket innebar en justering om -724 tkr. I delårsbokslutet har periodiseringar skett av intäkter och kostnader. Även 

OH- och kapitalkostnader är bokförda och fördelning av Debitering till kund har gjorts och bokförts till och med augusti. 
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Renhållningens intäkter för sommargäster har periodiserats för aktuell period. Fördelning av kostnader för Östbys 

återvinningscentral samt administrationens OH-kostnad är nu bokförda. Åmåls kapitalkostnader är bokförda för samtliga perioder. 

 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv och alla över- och 

underskott särredovisas på balansräkningen och ska balanseras inom en treårs period. 

På helåret beräknas resultatet till + 1 150 tkr efter uppföljning augusti. 

 

Säffle 

VA-verksamheten -600 tkr 

• Intäkter från industriabonnent är bokfört jan-juni, lägre förbrukning hos kund gällande den rörliga delen jämfört med fjolåret ger 

också lägre intäkter. 

• Kostnader för administrations OH är bokfört jan-aug 

• Få vattenläckor under året hittills positiv avvikelse mot budget 

• Underhållsåtgärder på pumpstationer beräknas ge ett underskott 

• Ökade transportkostnader för bortforsling av slam 

• Kostnader för Nysäters vattenverk som ännu inte varit utredda förväntas belasta driftbudgeten med ca 450 tkr när åtgärd är 

gjord. 

• VA-verksamhetens resultat efter augusti är +660 tkr 

Renhållningsverksamheten +1 400 tkr  

- I delårsbokslutet har periodiseringar skett av intäkter och kostnader. Även OH- och kapitalkostnader är bokförda.  

- I delårsbokslutet har intäkten för sommargäster periodiserats utifrån en provfakturering av årets slutliga debitering som normalt 

sker i oktober månad för slammet. Intäkten är budgeterad linjärt på helår.  

- Enheten har infört strypning av fordonshastigheten för sopbilarna i syfte att minska bränslekostnaderna. Ruttoptimeringen för 

sopbilarna ses också över.  

- Slamtaxan höjdes från och med 1 maj med 7 % vilket genererar något ökade intäkter.  

- Upparbetat resultat har fördelats ut på kollektiven vilket innebär att renhållningsverksamheten har en skuld till avfallskollektivet på 

2 575 tkr och en fordran mot kollektivet för slamverksamheten på 528 tkr inklusive delårsresultatsbokningen. 

Åmål 

VA-verksamheten +600 tkr 

• Taxeökning om 17 % budgeterad från april men beslutades att träda i kraft i maj, ger en beräknad avvikelse på 300 tkr. 

• Kostnader för administrations OH är bokfört jan-aug 

• Få vattenläckor under året hittills positiv avvikelse mot budget 

• Översyn på Åmåls ytterområden ger en ökad kostnad för underhållsåtgärder 

• VA-verksamhetens resultat efter augusti är -549 tkr 

Renhållningsverksamheten -500 tkr 

• I delårsbokslutet har periodiseringar skett av intäkter och kostnader. Även OH- och kapitalkostnader är bokförda. 

• I delårsbokslutet har intäkten för sommargäster periodiserats utifrån en provfakturering av årets slutliga debitering som normalt 

sker i oktober månad för slammet. Intäkten är budgeterad linjärt på helår. 

• Enheten har infört strypning av fordonshastigheten för sopbilarna i syfte att minska bränslekostnaderna. Ruttoptimeringen för 

sopbilarna ses också över. 

• Slamtaxan höjdes från och med 1 maj med 7 % vilket genererar något ökade intäkter. 

• Upparbetat resultat har fördelats ut på kollektiven vilket innebär att renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på  

2 516 tkr för avfallsverksamheten och en fordran för slamverksamheten om 1 206 tkr inklusive delårsresultatsbokningen. 

Östby + 250 tkr  

- I delårsbokslutet har periodiseringar skett av intäkter och kostnader. Även OH- och kapitalkostnader är bokförda. 

- Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut.  

- Årets fördelning av återvinningscentralens kostnader är bokförd.  

- Ingen mellanlagring av slam har skett på Östby under perioden.  

- Åtgärder för att säkerställa intäkterna från näringsidkare på Östby är igång och genererar nu mer intäkter.  

- Det nya restavfallsavtalet som började gälla från och med 1/1-2022 innebar en fördyring med drygt 30 % jämfört med 2021. 
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VA-verk, Säffle 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 17 983 19 564 -1 582 29 347 0 
 

 

Kostnader -16 770 -18 055 1 285 -27 274 -600 
 

 

Räntekostnader -1 213 -1 382 169 -2 072 0 
 

 

Resultat 0 127 -127 0 -600 
 

 

 
Resultatet för VA-kollektivet i Säffle är + 660 tkr efter augusti månad vilket balansförs som en fordran till abonnenterna. Enheten 

redovisar efter augusti månad lägre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Intäktssidan påverkas negativt pga. den 

intäktsjustering som omföring av resultatet medför. Det saknas även två månaders debitering till industriabonnent ca 200 tkr men 

intäkterna är ändå lägre än budget för perioden och jämfört med 2021. Förbrukningen utav vatten har minskat under 2022 därav 

minskar även intäkterna. Kostnader från OH-fördelningen är bokfört för jan-augusti och kapitalkostnaderna är aktiverade men ger ett 

lägre utfall än budgeterat då planerade investeringar för året ännu inte gett fullt utfall. Lönekostnaderna är något lägre efter augusti 

men beräknas vara enligt budget vid åretsslut. Kostnader för Nysäters vattenverk som ännu inte reglerats förväntas att redas ut 

under hösten och därmed belasta driften med ca 450 tkr. Hittills på året har antalet vattenläckor varit relativt lågt och håller det i sig 

året ut beräknas det generera ett plus på 250 tkr. Transportkostnader för bortforsling av slam från avloppsreningsverket har dock 

ökat och prognostiseras att överskrida budgeten med 200 tkr. En utredning av avloppsreningsverket pågår inför fiskodlingens 

etablering och uppskattas kosta 200 tkr vilket ändå förväntas rymmas inom budget. Underhåll och pumpbyten på pumpstationer har 

gjorts under våren och några ytterligare kommer att göras under hösten vilket beräknas ge ett underskott på 200 tkr. En större 

provisorisk lagning av avloppsledningen på Vallgatan förväntas kunna rymmas inom budget i väntan på omläggning 2023. 

Kostnadsökningar av processkemikalier, material och reservdelar utmanar dock verksamheten ekonomiskt och kan ev. ge större 
underskott än prognostiserat. 

Fjolårets resultat innebär att Säffles VA-verksamhet har en fordran mot kollektivet på 425 tkr och efter augusti månad har detta 

minskat till -235 tkr. 

 

 
VA-verk, Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 16 915 16 415 500 24 622 600 
 

 

Kostnader -16 912 -16 286 -626 -24 618 0 
 

 

Räntekostnader -3 -3 -0 -5 0 
 

 

Resultat 0 126 -126 0 600 
 

 

 
Resultatet för VA-kollektivet i Åmål är - 549 tkr efter augusti månad vilket balansförs mot en fordran till abonnenterna. Enheten 

redovisar efter augusti månad både högre intäkter och kostnader än budget för perioden. Intäktssidan påverkas positivt pga. den 

intäktsjustering som omföring av resultatet medför. I och med taxehöjningen som gjordes den 1 maj beräknas enheten att generera 

ca 600 tkr i ökade intäkter under året vilket över tid ska balansera tidigare underskott och senaste årens kostnadsökningar. Hyran 

för de fasta anläggningarna är bokförda för samtliga månader och kostnaderna för jan-aug OH-fördelning är med i utfallet. 

Lönekostnaderna är något lägre efter augusti men beräknas vara enligt budget vid åretsslut. Kostsamma åtgärder på vattenverken 

har gjorts under året i form av ny turbmätare, doserpumpar, värmepump samt åtgärder för råvattenintaget i Knarrbysjön vilket 

beräknas lämna ett underskott på 500 tkr. En översyn på ytterområdenas verk (Tösse, Fengersfors, Ånimskog och Edsleskog) 

pågår vilket identifierat förbättringsområden där driftåtgärder nu genomförs löpande. Liknande som i Säffle har antalet vattenläckor 

varit relativt låg vilket gör det på helåret beräknas lämna ett överskott om 500 tkr. Åtgärder i form av luft/vattenspolning ska dock 

göras i Tösse under hösten. Kostnadsökningar av processkemikalier, material och reservdelar utmanar även Åmåls verksamhet 

ekonomiskt och gör läget än mer svårt att prognostisera. Tillsammans beräknas resultatet på helåret till +600 tkr. Åmåls 
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VA-verksamhet har i och med fjolårets resultat en fordran mot kollektivet på 2 234 tkr vilket efter augusti ökas till 2 783 tkr. 

 
 

Renhållning Säffle 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 12 343 12 849 -506 19 273 1 650 
 

 

Kostnader -12 322 -12 813 491 -19 227 -250 
 

 

Räntekostnader -21 -31 10 -47 0 
 

 

Resultat 0 5 -5 -0 1 400 
 

 

 
Renhållningsverksamheten + 1 400 tkr, helårsprognosen efter augusti är fördelat på hushållsavfall + 1 400 tkr och slam +-0 tkr. 

Prognosen efter augusti för renhållningen i Säffle + X Mkr 

Det upparbetade resultatet, överskott för Säffle per augusti har bokförts mot övriga intäkter. 

Det innebär att verkliga intäkter enligt tabellen är 1,9 Mkr högre. Det är kalkylerat då differensen för budgeten 2022 lades som en 

minskad intäkt. Tillkommande sommargästabonnemang efter inventeringen föregående år bidrar också samt slamtaxehöjningen 

från maj. 

Kostnadssidans låga utfall beror bland annat på semesterperioder med lägre personalkostnader. 

Periodens justerade resultat och avvikelse mot budgeten uppgår därmed till +1,9 Mkr. 

OH-kostnader är bokförda för perioden och periodisering har skett av entreprenadkostnader samt intäkten för 

sommargästsabonnenter. 

Prognosen justeras upp ytterligare och anledningen hänförs i huvudsak till effekten av att renhållning numera utförs i egen regi vilket 

startades första juli 2021. 

Tidigare lämnad information 

Enheten har infört strypning av fordonshastigheten för sopbilarna i syfte att minska bränslekostnaderna. 

Ruttoptimeringen för sopbilarna ses också över. 

Slamtaxan höjdes från och med 1 maj med 7 %, vilket beräknas ge ca 0,2 Mkr i ökade intäkter. 

Behandlingsavgiften ökar från 755 kr/ton till 1 024 kr/ton jämfört med föregående år, det innebär en fördyring på lite drygt 1 Mkr på 

helåret. 

Renhållningsverksamheten har en skuld till avfallskollektivet på 2 575 tkr och en fordran mot kollektivet för slamverksamheten på 

528 tkr inklusive delårsresultatsbokningen. 

 

 
Renhållning Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 9 202 9 480 -278 14 220 -500 
 

 

Kostnader -9 192 -9 465 274 -14 205 0 
 

 

Räntekostnader -10 -10 -0 -15 0 
 

 

Resultat 0 5 -5 0 -500 
 

 

 
Renhållningsverksamheten i Åmål -500 tkr, helårsprognosen efter augusti är fördelat på hushållsavfall -400 tkr och slam -100 tkr. 

Underskottet kan bland annat hänföras till att renhållningstaxan är för låg i förhållande till kostnadsmassan. Samtidigt som 

kostnadsutvecklingen på grund av världsmarknadsläget bidrar negativt. 
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Det upparbetade resultatet, ett underskott för Åmål per augusti har bokförts mot övriga intäkter. 

Det innebär att verkliga intäkter enligt tabellen är 250 tkr lägre. Det är kalkylerat då differensen för budgeten 2022 lades som en 

ökad intäkt. Slamtaxehöjningen från maj reducerar intäktstappet något. 

Kostnadssidans låga utfall beror bland annat på att semesterperioder medför lägre personalkostnader. 

Periodens justerade resultat och avvikelse mot budgeten uppgår därmed till -250 tkr. 

Tidigare lämnad information 

Enheten har infört strypning av fordonshastigheten för sopbilarna i syfte att minska bränslekostnaderna. Ruttoptimeringen för 

sopbilarna ses också över. 

Slamtaxan höjs från och med 1 maj med 7 %, vilket beräknas ge ca 0,1 Mkr i ökade intäkter. Behandlingsavgiften ökar från 755 

kr/ton till 1 024 kr/ton jämfört med föregående år, det innebär en fördyring på lite drygt 0,7 Mkr på helåret. 

Renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på 2 516 tkr för avfallsverksamheten och en fordran för slamverksamheten 

om 1 206 tkr inklusive delårsresultatsbokningen. 

 

Östby 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Aug 2022 

Budget 

Jan - Aug 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 8 885 8 992 -108 13 489 50 
 

 

Kostnader -8 874 -9 021 147 -13 468 200 
 

 

Räntekostnader -11 -14 3 -21 0 
 

 

Resultat 0 -42 42 -0 250 
 

 

 

Prognosen efter augusti månad för Östby är +250 tkr på helåret. 

Periodens upparbetade resultat uppgår till drygt +0,7 Mkr. 

Något lägre intäkter jämfört med budget för perioden. Vilket förklaras med att inga slamintäkter har upparbetats eller bokförts än för 

året men även av att nollställningen av resultatet bokförts som en minskad intäkt. 

Försäljning av blandskrot har gett ett bra utfall under året då prisutvecklingen har varit mycket gynnsam. Den största skillnaden 

mellan lägsta och högsta pris är mer än 100 %. 

Det nya flisavtalet från första mars i år innebär en intäkt med 45 kr/ton istället för som det var tidigare en kostnad på 215 kr/ton. 

Fakturering till och med augusti uppgår till 160 tkr. 

Verksamheten drivs enligt plan och kommer redovisa ett nollresultat vid årets slut. 

Tidigare lämnad information 

Ingen mellanlagring av slam har skett på Östby under perioden. Slam från VA har istället körts direkt till andra ställen, vilket det 

verkar bli en fortsättning på under året. Slamintäktsbudgeten för helåret uppgår till 470 tkr. Man har en del fasta kostnader i den 

verksamheten. 

Årets fördelning av återvinningscentralens kostnader är bokförd. 

Åtgärder för att säkerställa intäkterna från näringsidkare på Östby är nu igång. Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas 

på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut. 

Det nya restavfallsavtalet som började gälla från och med 1/1-2022 innebar en fördyring med drygt 30 % jämfört med 2021. 
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Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 2022 

Sammanfattning 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar delårsbokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av fullmäktigemål, strategiska mål 
samt nämndmål för Säffle och Åmåls kommuner. 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 250 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav -500 tkr avser Säffle och -1 750 
tkr avser Åmål. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett underskott om -600 tkr och verksamheten för renhållning 
ett överskott om +1 400 tkr. VA-verksamheten i Åmål beräknas redovisa ett 
överskott om +600 tkr och renhållningen i Åmål ett underskott om -500 tkr. 
Östby prognostiserar ett överskott om +250 tkr som vid årets slut debiteras 
renhållningskollektiven. 

Bakgrund 
Samtliga nämnder, styrelser och bolag ska enligt gällande regler presentera 
delårsrapporter där man beskriver händelser av väsentlig betydelse som 
inträffat under årets första del samt lämna upplysningar om kommunens 
förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2022 

Investeringsuppföljning efter augusti 2022 

Balansposter 

Förvaltningens ståndpunkt 
Måluppfyllelse 

Trenden för måluppfyllnaden är stabil överlag, och utförligare analys 
presenteras till bokslutet då även 2022-års enkätundersökning för NMI-nöjd 
medborgarundersökning kommer att vara med. Förvaltningens bedömning är 
att teknik- och fritidsnämnden uppfyller de flesta av sina mål under året trots 
att vi varit i en pandemi som framförallt påverkat kostnaden för beläggning 
och reducerad verksamhet i sim- och idrottshallar i båda kommunerna. 
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Positivt är att vi i stället har sett ett större antal besökare till våra 
friluftsanläggningar och våra parker/lekplatser.  

Gatuenheten har genomfört en rad aktiviteter och projekt som har påverkat i 
positiv riktning. Den satsning som gjorts på utbyggnad och renovering av 
gång- och cykelbanor samt riktade städinsatser har gett tydliga positiva 
omdömen. Negativa resultat rör främst asfaltunderhåll av gator och det visar 
vikten av en tillräcklig budget för asfaltunderhåll. 

VA-verksamheterna i båda kommunerna erhåller båda höga nöjdhetstal där  
upplevelsen att VA-enhetens arbete för att säkerställa tillgången till 
dricksvatten av god kvalitet är mycket bra och ligger över medel nationellt.  
Även verksamheten för insamling av hushållsavfall ligger på höga 
nöjdhetsindex i båda kommunerna. 

Nämnden har ett stort antal egna investeringsprojekt i båda kommunerna 
som bidrar till nämndens måluppfyllelse och kommunernas visioner. Vi 
deltar även koncernövergripande med vår tekniska kompetens vid större 
etableringar, nya bostadsområden, industrimark mm.  

Målet om att minska sjukfrånvaron inom lokalvården med fem 
procentenheter t.o.m. år 2022 uppfylls inte, då sjukfrånvaron legat på i snitt 
drygt 11% vilket är samma nivå som motsvarande period i fjol. Under 
sommaren har 140 feriepraktikanter i båda kommunerna utfört ett gott arbete 
inom nämndens verksamheter främst park och lekplatser  

Ekonomisk uppföljning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 250 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav -500 tkr avser Säffle och -1 750 
tkr avser Åmål. Underskottet avser till stor del kostnader för första 
vintersäsongen då 78,5% av båda kommunernas årsbudget redan förbrukats. 
Åmåls simhall har varit stängd under årets första åtta månader pga. av 
renovering och detta påverkar verksamheten negativt vilket beräknas 
generera ett underskott om 800 tkr. I Säffle redovisas ett plus på simhallen 
då avtalade kapital- och mediakostnader som utgör hyran beräknats högre än 
faktiskt utfall. Detta avräknas hyran och förväntas lämna ett överskott om 
600 tkr. Städenhetens kostnader beror till stor del av den höga sjukfrånvaron 
med ökade personalkostnader för vikarier och övertid. Personal har också 
konverterats från tim- till månadslön vilket genererar ett högre utfall av 
lönekostnader och enheten förväntas gå med underskott om totalt -400 tkr.  

För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognosticerar VA-
verksamheten ett underskott om -600 tkr. Verksamheten har en fordran mot 
kollektivet om 425 tkr. Kostnader för återstående åtgärder på Nysäters 
vattenverk förväntas redas ut under hösten och kan därmed påverka driften 
med 450 tkr. Underhåll och pumpbyten på flera pumpstationer har utförts 
och ytterligare tillkommer under hösten vilket förväntas gå över budget.  
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Verksamheten för renhållning prognosticerar ett överskott om +1 400 tkr. 
Verksamheten har en skuld mot kollektivet på 2 575 tkr för 
avfallsverksamheten och en fordran på 528 tkr för slamverksamheten. 1 maj 
höjdes taxan för slam vilket tillsammans med den inventering av 
sommargästabonnenter som gjordes föregående år medför positiv effekt på 
intäktssidan. Att verksamheten nu utförs i egen regi har även det positiv 
inverkan på resultatet. Uppräkning utav behandlingsavgiften innebär dock en 
fördyrning. 

VA-verksamheten i Åmål prognosticerar ett underskott om +600 tkr. 
Verksamheten har en fordran mot kollektivet om 2 783 tkr. En taxejustering 
trädde ikraft i maj vilket förväntas ge ett överskott om 600 tkr vid årets slut.  
Detta för att balansera tidigare års underskott och senaste årens 
kostnadsökningar.  

Renhållningen i Åmål prognosticerar ett underskott om -500 tkr och har en 
skuld till kollektivet på 2 516 tkr för avfallsverksamheten och en fordran för 
slamverksamheten på 1 206 tkr. 1 maj höjdes taxan för slam vilket medför 
liten positiv effekt på intäktssidan. Uppräkning utav behandlingsavgiften 
innebär dock en fördyrning på drygt 700 tkr för helåret. 

Östby prognosticerar ett överskott om +250 tkr som vid årets slut debiteras 
renhållningskollektiven.  

Investeringsuppföljning  

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 60,4 mkr för 
Säffle 2022 och 54,0 mkr för Åmål. Efter augusti är 24 054 tkr förbrukat för 
Säffle och 19 773 tkr för Åmål. 

Nedan följer projekt som i nuläget ej fullständigt planeras kunna utföras 
inom initialt planerad tidsram: 

Breddning av infartsväg till Eurostair – 500 tkr (gatuenheten) 
Medlen avsedda för breddning av infartsväg från Säterivägen till Eurostairs 
planerade byggnation. Bygglov är dock inte klart så mycket tyder på att detta 
projekt får flyttas fram ytterligare.  
 
Guttane hållplats – 800 kr (gatuenheten) 
Med anledning av trafikutredning för Guttane/Biltema/E45 ännu inte 
godkänts av Trafikverket så har inte läget för busshållplatsen kunnat 
fastställas så projektet har fått flyttas till framtiden och vi får göra en ny 
bidragsansöken när detta klargjorts. 
 
Sopmaskin Beam – 2 000 tkr (gatuenheten) 
Medel för att enligt initial plan byte nuvarande sopmaskin mot en bättre 
begagnad, men visade sig ogynnsamt efter sondering av marknaden Vi 
behöver därför tillföra ca 1 500 tkr för att i stället kunna upphandla en ny 
sopmaskin. De medel som behöver tillföras omfördelar vi från Fordon- och 
maskinvesteringar Gata. Kvarvarande medel flyttas med till 2023. 
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Fordon- och maskininventarier – 2 000 tkr (gatuenheten) 
Upphandling av sopmaskin förbereds men leveranstiden är lång (ca 1 år) så 
bytet förväntas inte kunna ske förrän hösten 2023. 1500 tkr bör flyttas med 
till 2023 för att delfinansiera ny sopmaskin. 
 
Centrumutveckling Strandgatan, Gata 950 tkr 
Beslut att projektet inte ska genomföras 2022. 
 
Reparation brokonstruktioner, Gata 2 000 tkr 
Projektet flyttas fram till år 2023, medel 1 700 tkr önskas flyttas med till 
nästa år. 
 

Centrumutredning – Kungsgatan, Gata 7 930 tkr 
Beslut att projektet inte ska genomföras 2022. Projektering har skett under 
2022, slutreglering ej klar. 
Omfördelning av medel om 1 300 tkr till belysning på Örnäsvallen, Park och 
Fritid har gjorts. 

Utredning nytt vattenverk Åmål – 1 022 tkr (VA-enheten) 
Medel avsedda för utredning gällande nytt vattenverk i Åmål. Samtliga 
medel förväntas ej förbrukas innevarande år. 
 
Byggnationer, Östby 16 182 tkr 
Projekt beräknas färdigställas till ca 30 % 2022 och resterande färdigställs 
2023. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Drift 

En långdragen vintersäsong har redan orsakat budgetavvikelser för 
vinterväghållningen i båda kommunerna. Med en tillkommande normal 
säsong i slutet på året förväntas båda kommunerna att generera ett 
underskott. Renoveringsarbetet utav simhallen i Åmål orsakar även det 
underskott i form av intäktsbortfall under året. Under våren kunde 
verksamheten i Säffles simhall äntligen öppna upp efter pandemin och det 
har hållits flertalet simläger under säsongen. Något lägre intäkter beräknas 
dock med hänsyn taget till att verksamheten inte varit öppen hela året. 

Städenheten har också påverkats av pandemin, där man främst sett fördyrade 
personalkostnader pga. hög sjukfrånvaro och därmed extra kostnader för 
vikarier och övertid.  

Åmåls VA-verksamhet har senaste år gått med större förluster och 1 maj i år 
trädde en taxejustering därför igenom. Förväntad intäktsökning ska över tid 
balansera tidigare underskott och senaste årens kostnadsökningar. Säffle 
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VA-verksamhet förväntas gå med underskott i år och en eventuell 
taxejustering för Säffle kan behöva ses över men med en pågående 
etablering av fiskodling i kommunen har enheten valt att avvakta tillsvidare. 

Säffles hushållsavfallsverksamhet övergick under 2021 till egen regi och 
verksamheten kan nu konstatera att övergången medfört en positiv 
kostnadsutveckling. Åmåls renhållningsverksamhet redovisar däremot en 
negativ avvikelse mot budget. 

Investeringar 

Förvaltningen är än mer investeringstung än tidigare år. Kostsamma 
investeringsprojekt är påbörjade i år och planerade för kommande år, för 
såväl skatte- som avgiftsfinanserna. Än mer utmanande än tidigare med 
osäkra omvärldsfaktorer som behöver hanteras i form av kraftigt ökade 
priser, brist på material och reservdelar m.m. Ständig hänsyn behöver vid 
planering av investeringar tas till kommande kostnader för avskrivning och 
ränta för att bibehålla en ekonomisk balans. Investeringar där nämnden inte 
kompenseras för kostnader motsvarande avskrivning och ränta innebär att 
motsvarande neddragningar eller effektiviseringar måste hittas inom 
verksamheterna.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt delårsbokslut 2022 
godkänns. 

2. Balansposter i delårsbokslutet 2022 godkänns 

3. Investeringsuppföljning efter augusti 2022 godkänns 

4. Redovisad hantering av inventarieförteckningarna i samband med 
delårsbokslut 2022 godkänns. 

5. Omfördela budgetpost om 2 000 tkr från investeringsprojekt ”Byte 
ledningsnät” till investeringsprojekt ”Renovering vattentorn 
Fengersfors” 

6. Omfördela budgetpost om 1 500 tkr från investeringsprojekt ”Byte 
ledningsnät” till investeringsprojekt ”Renovering vattenverk 
Fengersfors” 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 
Jarmo Kylmänen 
Förvaltningsekonom 
 

Marie Karlsson  
Redovisningschef 
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 95 Dnr TFNSÅ/2022:4 

Delårsbokslut år 2022 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar delårsbokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av fullmäktigemål, strategiska mål samt 
nämndmål för Säffle och Åmåls kommuner. 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 250 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav -500 tkr avser Säffle och -1 750 tkr avser 
Åmål. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten ett underskott om -600 tkr och verksamheten för renhållning ett 
överskott om +1 400 tkr. VA-verksamheten i Åmål beräknas redovisa ett överskott 
om +600 tkr och renhållningen i Åmål ett underskott om -500 tkr. Östby 
prognostiserar ett överskott om +250 tkr som vid årets slut debiteras 
renhållningskollektiven. 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-13 

Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2022 
Investeringsuppföljning efter augusti 2022 
Balansposter 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt delårsbokslut 2022 
godkänns. 

2. Balansposter i delårsbokslutet 2022 godkänns 

3. Investeringsuppföljning efter augusti 2022 godkänns 

4. Redovisad hantering av inventarieförteckningarna i samband med 
delårsbokslut 2022 godkänns. 

5. Omfördela budgetpost om 2 000 tkr från investeringsprojekt ”Byte 
ledningsnät” till investeringsprojekt ”Renovering vattentorn Fengersfors” 
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6. Omfördela budgetpost om 1 500 tkr från investeringsprojekt ”Byte 
ledningsnät” till investeringsprojekt ”Renovering vattenverk Fengersfors” 

______________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 
 
 



SÄFFLE            

Enhet Projekt

Redovisat jan-

aug Budget 2022 Tillägg 2021 Årsbudget Återstående Kommentarer

Återlämnas/ 

Stryks

Flyttas med till 

2023

Admin Ram nämndbeslut 0 0 1 000 1 000 1 000

S:A Admin 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0

Gatuenheten Tillgänglig stad, åtgärder 4 100 100 96

Medlen avsedda för att i samråd med Samverksnarådet prioritera och utföra 

tillgänglighetsåtgärder som underlättar för dem i offentlig miljö. Prioritering 

är gjord och åtgärder nyligen påbörjade. Prognos ±0

Gatuenheten Byte rostiga belysningsstolpar 194 100 100 -94

Medlen avsedda för byte av rostiga/ trasiga belysningstolpar oc sker i 

enlighet med prioriteringslista. Prognos -94 tkr -94

Gatuenheten Beläggningsarbeten 1570 1 700 375 2 075 505

Medlen avsedda för större beläggningsarbeten. Kvarstår ett större arbete på 

Dusevägen som inkluderar förstärkning och höjning av vägen mellan 

Krokstadallén och infart till Torstenstorp. Arbetet förväntas kosta ca 1 400 

tkr och vi kan erhålla 600 tkr i bidrag. Prognos -300 tkr flyttas med till 2023 -300

Gatuenheten Säterivägen (Fiskeodling) 124 1 570 1 570 1 446

Medlen avsedda för att anlägga ny infartsväg från Industrigatan till plats för 

Fiskodling. Projektet var ursprunligen kalkylerat till 2 500 tkr men då 

exploatör omdisponerade så att endast godstrafik ska tas in denna väg så 

utgick anläggande av gc-väg och gatubelysning vilket sänkte Gatuenhetens 

kostnader. Nu kvarstår kostnad för första lagret asfalt (AG) som utförts men 

inte fakturerats, mindre ÄTOR samt montage av vägräcke till en uppskattad 

kostnad av ca 570 tkr. Prognos ca +1 000 tkr varav del av överskott bör 

användas för att täcka underskott för Säterivägen etapp 2 med -500 tkr 1296 150

Gatuenheten Gata och GC-bana Kronvägen 1317 -1 459 -1 459 -2 776

Medlen avsedda för utbyggnad av ny industrigata, gc-väg och belysning på 

Kronvägen. Projektet är klart förutom asfaltering av AG som avses utföras i 

oktober 2022. Projektet avviker från budget och de faktorer som påverkat 

detta är bland annat obudgeterade projekteringskostnader då tidigare 

projektering visade sig vara felaktig, utökad sträcka med gatubelysning, 

större bergförekomst än beräknat samt extra tillägg för byggnationen i 

helhet (extra vägar, dagvattenmagasin, flytt av högspänningsledning). Under 

pandemin brottades även arbetsgruppen men hög sjukfrånvaro och enheten 

fick prioritera om inom alla de projekten som löper parallellt med varandra. 

Detta fick givetvis konsekvenser i framdriften vilket genererade ökade 

kostnader för både personella resurser men även för de fordon och 

maskiner som var knutna till arbetsplatsen.  Med hänsyn tagen till de 

prsiökningar som också behövts hanteras under byggnationen kan man 

konstatera att kalkylen var för lågt beräknad. -3100

Gatuenheten Säterivägen etapp 2 0 -135 -135 -135

Medlen avsedda för utbyggnad av gata, gc-bana och belysning från 

Säterivägens södra ände till plats för Fiskodling. Arbetet utfört 2021 förutom 

toppbeläggning som utfördes i augusti. Slutreglering av toppbeläggning och 

ÄTA-arbeten kvarstår. Uppskattad prognos i nuläget är -500 tkr. 

Underskottet kan kompenseras genom del av överskott från projektet 

Säterivägen (Fiskodling) -500



Gatuenheten

GC-bana Industrigatan-

Säterivägen 54 200 200 146

Medlen avser projektering av gc-väg mellan Industrigatan och ny gc-väg till 

Fiskodlingen för att ta fram en lösning för denna gymnasieskolväg så att den 

framledes kan byggas. Projektering utförs hösten 2022. Prognos ±0

Gatuenheten

Breddning av infartsväg till 

Eurostair 500 500 500

Medlen avseda för breddning av infartsväg från Säterivägen till Eurostairs 

planerade byggnation på del av Säffle 6:18 som de förvärvat av kommunen 

och planerat att bygga på. Bygglov är dock inte klart så mycket tyder på att 

detta projekt får flyttas fram ytterligare. Prognos +500 tkr som flyttas med 

till 2023. 500

Gatuenheten Guttane Hållplats 0 800 800 800

Medlen avsedda för att anlägga närvarostyrd busshållplats på Guttanevägen 

som ska ersättas två hållplatser på E45. Åtgärden var kalkylerad till 500 tkr 

varav 218 tkr var beviljade i bidrag. Med anledning av trafikutredning för 

Guttane/Biltema/E45 ännu inte godkänts av Trafikverket så har inte läget för 

busshållplatsen kunnat fastställas så projektet har fått flyttas till framtiden 

och vi får göra en ny bidragsansöken när detta klargjorts. Prognos +800 tkr 

varav vårt förslag är att hela beloppet flyttas med till 2023. 800

Gatuenheten Sopmaskin Beam 0 2 000 2 000 2 000

Medel avsedda för att byta ut nuvarande sopmaskin som används 

gemensamt i Säffle och Åmål mot en bättre begagnad men efter att ha 

sonderat marknaden visade det sig ogynnsamt. Vi behöver därför tillföra ca 

1 500 tkr för att i stället kunna upphandla en ny sopmaskin. De medel som 

behöver tillföras omfördelar vi från Fordon- o maskinvesteringar Gata. 

Kvarvarande medel flyttas med till 2023.    Prognos +2 000 tkr 2000

Gatuenheten Fordon- maskininv. Gata 114 500 1 500 2 000 1 886

Medel avsedda för att byta ut fordon, maskiner mm inom hela Teknik- och 

fritidsförvaltningen. Under 2022 har endast mindre inköp gjorts bl a i syfte 

att kunna flytta med medel till 2023 för delfinansiering vid inköp av ny 

sopmaskin. Upphandling av sopmaskin förbereds men leveranstiden är lång 

(ca 1 år) så bytet förväntas inte kunna ske förrän hösten 2023. 1500 tkr bör 

flyttas med till 2023 för att delfinansiera ny sopmaskin. Resterande 386 tkr 

kan komma att användas inom ToF:s övriga enheter. Prognos +1 500 tkr 1500

Gatuenheten Broreparationer 29 550 550 521

Medlen avsedda för byte av tätskikt på Åmålsvägens bro över gc-väg vid 

Siriusgatan. Arbetet startar vecka 36 och slutförs under september. 

Anbudskostnaden var 530 tkr så vi tror att budget kommer att överskridas 

med 50-100 tkr. -100

Gatuenheten Gator Ladugårdsparken 1599 6 250 500 6 750 5 151

Medlen avsedda för projektering och utbyggnation av gator, gc-banor, 

parkering och belysning för det nya bostadsområdet Bränsvall. 

Byggnationen startade i juni och förväntas vara klar 31 oktober. I nuläget 

förväntar vi oss att budgeten ska hålla men vi har  konstaterat att 

bergförekomsten är ännu högre än beräknat men då utrymme för ÄTOR 

finns tror vi att budget håller. Prognos ±0

S:A GATA 5 005 10 500 4 551 15 051 4 374 -2498 4650



Park och Fritid Allvädersbanor Tegnér 7 693 693 686

Projekteringsmedel inför etablering av friidrottsanläggning. Ingår i det 

flerårigaprojektet.

Park och Fritid Åtgärder spår och leder 60 113 113 53

Medel har förbrukats till seriebyte och åtgärd efter rötskadebesiktning av 

stolpar på Höglunda.

Park och Fritid Inventarier ny simhall 88 3 123 3 123 3 035

Medel kommer att långsiktigt prioriteras i process, maskin och inventarier. 

Investeringsplan presenteras under hösten.

Park och Fritid Utbyte sarg 20 1 500 1 500 1 480 Upphandling blev överklagad.

Park och Fritid Lekplatsutrustning 200 745 945 945 Lekplatsutredningen ska konkretiseras i en genomförandeplan. 

Park och Fritid Båtplatser 2 100 100 98 Inga åtgärder planerade. 98

Park och Fritid

Uppdrag enligt lista i FÖP för 

Säffle stad 1 500 1 500 3 000 3 000

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har startat upp projektet 

(kanalparken och aktivitetspark). Ett flerårigt projekt.

Park och Fritid Fordon- maskininv. PoF 25 500 500 475

Medel kommer till stor del att tas i anspråk i och med renoveringen av 

simhallen i Åmål under perioden 2022-2023.

S:A Park och 

Fritid 202 3 800 6 175 9 975 9 773 0 98

Städenheten Fordon- maskininv. Städ 188 400 -66 334 146 Budgeten kommer att förbrukas. +/-0

S:A Städenheten 188 400 -65,6 334,4 146,4 0 0

VA-verk och pumpstationer

VA Utbyte pumpar 385 300 300 -85

Ytterligare pumpbyten tillika kostnader kan tillkomma pga. oplanerade 

haverier. -85

VA Inköp av nya vattenmätare 130 100 100 -30 Inga ytterligare inköp planeras 2022. -30

VA

Renovering bassänger Säffle 

VV 8838 6 000 8 072 14 072 5 234

Åtgärder pågår som planerat. Linje ett (av tre) avses färdigställas under 

september månad. Material inköpt för färdigställande av samtliga 

processlinjer för att säkerställa tillgång och undvika ytterligare prishöjningar. 

Färdigställande av samtliga linor planeras enligt aktuell tidplan till 2023. 

Projektets kostnad överskrider enligt liggande kalkyl tidigare budgeterade 

VA

Renovering kemförvaring och 

dosering Säffle VV 79 79 79 Medel avses utnyttjas för målning av golv på Säffle vattenverk.

VA

Renovering bassänger Nysäter 

ARV 24 1 000 1 000 976

Projektet ingår i aktuell strategisk partnering med PEAB. Projektering/Fas 1 

har påbörjats. Åtgärder avses inledas under hösten. Åtgärd pågår över 

årsskiftet. Ytterligare 1 000 tkr finns på avdelat till projektet. Eventuellt 

överskott 2022 medflyttas till 2023.

VA Fordon-maskininv. VA 128 250 250 122

Återstående medel avses utnyttjas för inköp av ny GPS till Mät/GIS-

ingenjörsfunktion.

Totalt VA-verk 9 505 6 650 9 151 15 801 6 296 -115 0



VA-ledningsnät

VA Utbyggnad Kronvägen 1047 -1 440 -1 440 -2 487

Medlen avsedda för utbyggnad av ny industrigata, gc-väg och belysning på 

Kronvägen. Samtliga VA-åtgärder är färdigställda. Projektet avviker från 

budget och de faktorer som påverkat detta är bland annat obudgeterade 

projekteringskostnader då tidigare projektering visade sig vara felaktig, 

utökad sträcka med gatubelysning, större bergförekomst än beräknat samt 

extra tillägg för byggnationen i helhet (extra vägar, dagvattenmagasin, flytt 

av högspänningsledning). Under pandemin brottades även arbetsgruppen 

men hög sjukfrånvaro och enheten fick prioritera om inom alla de projekten 

som löper parallellt med varandra. Detta fick givetvis konsekvenser i 

framdriften vilket genererade ökade kostnader för både personella resurser 

men även för de fordon och maskiner som var knutna till arbetsplatsen.  

Med hänsyn tagen till de prsiökningar som också behövts hanteras under 

byggnationen kan man konstatera att kalkylen var för lågt beräknad. -2 487

VA Utbyggnad Ladugårdsparken 1107 4 350 441 4 791 3 684 Projekt pågår och samtliga medel förväntas förbrukas.

VA Säterivägen, fiskodling 577 678 678 101

Färdigställande av anslutningspunkt, inväntar uppgifter från exploatören. 

Åtgärd kvarstår i vattenverket. Denna åtgärd inväntar återkoppling ifrån 

företaget avseende slutgiltig dimensionering av tryckregleringspump. 101

VA Säterivägen etapp 2 177 177 177 Samtliga åtgärder är färdigställda. 177

VA

Omläggning/duplicering 

ledningsnät 6147 6 000 1 565 7 565 1 418

Kronvägen etapp 4 pågår. Ca halva åtgärden färdigställd. Samtliga medel 

förväntas förbrukas.

VA

Nya servisledningar och 

servisventiler 300 300 300

Inga önskemål om nyanslutning har inkommit. Medel bör ligga kvar och 

reserveras om servisanmälningar inkommer under hösten.

Totalt VA-ledningsnät 8 878 10 650 1 420 12 070 3 192 -2 310 100,7

S:A VA 18 383 17 300 10 571 27 871 9 488 -2425,1 100,7

Renh.

Omställning insamlingssystem 

matavfall här ingår även 

projektering matavfall 417 tkr 

(0599) 229 2 200 1 017 3 217 2 988

Projektet är förskjutet i tid, beräknar utnyttja ca 600 tkr i år för kärl och 417 

tkr för matavfallsimplementeringen, resten flyttas med till 2023. +2 200 tkr 2200

Renh. Sopkärl restavfall 650 -355 295 295 Budgeten kommer att förbrukas. +/-0

Östby Hjullastare ÅVC 2 500 2 500 2 500 Utnyttjas tidigast 2023. + 2500 2500

Renh./Östby Fordon- maskininv. 47 150 150 103 Budgeten kommer att förbrukas. +/-0

S:A Östby 276 3 000 3 162 6 162 5 886 0 4700

SÄFFLE TOTALT 24 054 35 000 25 393 60 393 30 667 -4 923 9 549

Varav skattefinansierat 5 395,0 14 700 11 660 26 360 15 293 -2 498 4 748

Varav taxefinansierat 18 659 20 300 13 733 34 033 15 374 -2 425 4 801
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Tjänsteskrivelse  2022-09-15 
Erika Sörqvist,  
erika.sorqvist@karlstad.se 
 
 

Drifts- och servicenämnden 

 
 
Delårsrapport 2022 
Dnr DSN-2022-20     Dpl 10 
 
Kommunledningskontorets förslag 
Drifts- och servicenämndens delårsrapport för 2022 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Drifts- och servicenämnden har per den 31 augusti 2022 upprättat 
delårsbokslut med helårsprognos. Rapporten innehåller periodens viktigare 
händelser, en beskrivning av periodens utfall och helårsprognos samt 
uppföljning av de nämndmål nämnden beslutade om i sin verksamhetsplan. 
 
Drifts- och servicenämnden förväntas redovisa ett resultat motsvarande 
budget.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2022.  
Delårsbokslut med helårsprognos för drift-och servicenämnden 15 
september 2022. 
 
Ärende 
I Drifts- och servicenämndens delårsrapport anges ett antal viktiga 
händelser. En av dessa händelser är uppdraget vad gäller inventering av 
verksamhetssystem. Målet med inventering var att få fram ett underlag för 
att kunna föra diskussioner om kommande samverkan inom ramen för 
nämndens uppdrag.  
 
Inventeringen av verksamhetssystem inleddes under hösten 2021, då en 
konsult togs in. Konsulten tog fram enkäter som skickades till samtliga 
parter i Drifts- och servicenämnden, och gjorde därefter en analys av det 
inskickade materialet. Konsultens analys fokuserade framförallt på vilka 
system som parterna idag använder, och valde att ge rekommendationer 

https://karlstad.se/
mailto:forvaltning/kontor/bolag@karlstad.se
mailto:erika.sorqvist@karlstad.se


 sid 2 (3) 

utifrån att flera parter använde samma system. Kommunledningskontoret 
bedömde dock att materialet behövde analyseras ytterligare, eftersom 
inventeringen inte ger tillräckligt underlag för en rekommendation kring 
vilka verksamhetssystem som är mest lämpliga att samverka kring. I 
grunden är kommunledningskontoret uppfattning att samverkan rörande 
verksamhetssystem och en eventuell kommande gemensam upphandling 
först måste grundas i de olika parternas behov och en mer grundad analys 
utifrån vilka processer de olika verksamhetssystem ska stödja. En 
verksamhetsprocess är en följd av aktiviteter som en organisation arbetar 
utifrån att nå bästa resultat och värde utifrån en uppsatt målbild. Ett 
verksamhetssystem har därmed en stödjande roll till en process. Med andra 
ord en bieffekt av processen behov. 
 
Olika typer av processer är till exempel ekonomi-, inköps- och eller HR-
processen. Beroende på de olika parternas målsättningar med olika 
processer styrs krav och funktionalitet på ett verksamhetssystem.  
 
Att enkom ta fram en rekommendation på samverkan utifrån avtalstider och 
nuvarande system kan i praktiken leda till att vare sig effektivitets- eller 
kostnadsbesparingar nås. Vidare förutsätter även gemensamma 
systemupphandlingar i allt större utsträckning att arbetssätt och rutiner sker 
så enhetligt som möjligt. Det är först då besparingar kan ske.  
 
Kommunledningskontoret kommer därför under hösten 2022 genomföra 
ytterligare undersökningar, bland annat genom att genomföra intervjuer med 
representanter från de strategiska yrkesnätverken. Kommun- och 
regiondirektörsnätverket kommer även involveras i dialogen.  
 
I verksamhetsplan för 2022 är ett av Drifts- och servicenämndens mål att 
utvärdera tidigare genomförda upphandlingar. Detta mål är dock något 
försenat. Kommunledningskontoret vill därför återkomma till nämnden med 
ett antal förslag hur en sådan utvärdering kan göras. Här finns olika vägval 
att göra utifrån om det handlar om att utvärdera mot enskilda initiativ eller 
finna en tydligare grund och metodik för att utvärdera samverkan i stort. För 
att utvärderingen ska fylla ett värde framåt är kommunledningskontorets 
första bedömning att den första utvärderingen som görs sätter grunderna för 
kommande utvärderingar, och då måste det finnas en grundad metodik för 
hur detta ska göras.  
 
Vidare kan kommunledningskontoret konstatera att det finns många olika 
typer av samverkansforum på regional nivå, där samtliga av nämndens 
parter ingår och där frågor kring samverkan och digital utveckling också 
diskuteras. För kommunledningskontorets del handlar det därför mycket om 
att stödja nämnden i att sortera vilka frågor som hanteras i olika 
samverkansforum, då det finns exempel på där samma 
samverkansintentioner uppkommer i flera regionala forum.  
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Ann Otto Nemes Erika Sörqvist 
utvecklingsdirektör koordinator 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts-och servicenämnden. 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 
Protokoll 2022-09-23 
 
 
§ 5 
 
Delårsrapport 2022 
Dnr DSN/2022:20     Dpl 10 
 
Gemensam drift- och servicenämnds beslut 
Drifts- och servicenämndens delårsrapport för 2022 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Drifts- och servicenämnden har per den 31 augusti 2022 upprättat 
delårsbokslut med helårsprognos. Rapporten innehåller periodens viktigare 
händelser, en beskrivning av periodens utfall och helårsprognos samt 
uppföljning av de nämndmål nämnden beslutade om i sin verksamhetsplan. 
 
Drifts- och servicenämnden förväntas redovisa ett resultat motsvarande 
budget.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2022.  
Delårsbokslut med helårsprognos för drift-och servicenämnden 15 
september 2022. 
Bilaga: Delårsrapport 2022. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga parter i Drifts-och servicenämnden. 
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Kod 

Slag 
 

Ing balans 
 

Redovisning 
 

Jan 22 - Aug 22 

Utg balans 
inkl ing b 

Slag     
12901 Renhållningskärl, gröna 3198493,44 -260651,37 2937842,07 
14101 Förrådet säteriv. drivmed 77042,03 18742,25 95784,28 
14104 Bränslelager 51280,71 40599,88 91880,59 
14105 Kemikalier 205434,35 198198,37 403632,72 
14107 Förråd städmaterial 32530 -5579,28 26950,72 
14108 Förråd kemikalier Åmål 267146,74 233825,62 500972,36 
14112 Lager badartiklar 155199,4 -34317,08 120882,32 
15910 Osäkra kundfordr, tekn -400092,19 -1001070,65 -1401162,84 
16640 Övr kortfrist fordr, Tekn 1866201 -698123 1168078 
16643 Va S fordr på kollektiv 425072,5 -660073,79 -235001,29 
16644 VA Å fordr på kollektiv 2233959,49 549450,09 2783409,58 
16647 Investeringar Åmål 5311758,13 -5006656,23 305101,9 
16648 Friskvårdskuponger 2740 -7991 -5251 
16770 Ingående moms 0 104,3 104,3 
17101 Förutbetalda kostnader 1772846,5 138569,5 1911416 
17500 Upplupna intäkter 2738160,06 -161875,48 2576284,58 
17931 Interimsfordr kund/fakt 89216,06 -89216,06 0 
20181 Eget kap Tfn skatt -18415887,49 0 -18415887,49 
22821 Regressavs.översvämning -313499 0 -313499 
23831 Skuld för anl.avg/ansl.av -6654240,23 162936 -6491304,23 
23880 Skuld för inv. bidrag -11028729,65 0 -11028729,65 
23890 Ack upplösn av inv.bidrag 1878827,94 0 1878827,94 
23923 Resultat/inv.fond VA Sä -1699621,22 17168 -1682453,22 
23924 Resultat/inv.fond VA Å -3000000 0 -3000000 
24904 Presentkort simhall -17550 2792 -14758 
24905 Deponi, simhall -9489 -1002 -10491 
24940 Renh, S skuld t kollektiv -175180,04 -1872279,63 -2047459,67 
24941 Renh, Å skuld t kollektiv -1560774,09 250805,88 -1309968,21 
24944 Östby, skuld t kollektiv 0 -724208,63 -724208,63 
29910 Förutbetalda intäkter -99469,05 30851,57 -68617,48 
29980 Övriga kortfris skulder T -5440694,32 -1029954,57 -6470648,89 
Totaler  -28509317,93 -9908955,31 -38418273,24 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2022 
Sammanfattning 
Efter augusti månad görs en uppföljning av verksamhetsmål, aktiviteter och 
ekonomi från nämnderna till kommunfullmäktige. Redovisningen visar utfall 
enligt den modell som infördes 2019 med sju fullmäktigemål och separata 
mål för varje nämnd (nämndmål). Nämndmålen bedöms utifrån skalan 
uppfyllt/ej uppfyllt. 
 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 82 308 tkr och övriga intäkter 
på 52 689 tkr för år 2022. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 124 
255 tkr och räntekostnaderna till 10 742 tkr. Efter augusti månad är 
intäkterna 1 456 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna exklusive 
räntekostnader, är 3 863 tkr högre än periodens budget. Prognosen för 
helåret visar efter augusti månad på ett negativt resultat på -1 450 tkr. 
 
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på +10,5 mnkr. Den största anledningen till 
den positiva prognosen är att investeringen i en ny släckbil inte kommer att 
genomföras under 2022. 

Bakgrund 
I Säffle kommun görs den lagstadgade delårsrapporten efter augusti månads 
utgång. Kommunstyrelsen ska göra en rapport utifrån sitt verksamhetsansvar 
som facknämnd som lämnas till kommunfullmäktige.  
Samtidigt ska nämnden göra en avrapportering av status för nämndmålen 
enligt arbetsgången för den nya styrmodell som gäller från och med 2019.  I 
samband med detta görs även en uppföljning av ekonomin per enhet. Dessa 
uppföljningar stannar i kommunstyrelsen.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 

Måluppfyllelse 
Efter augusti månad görs en uppföljning av nämndmål och ekonomi från 
nämnderna till kommunfullmäktige. Redovisningen visar utfall enligt den 
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modell som infördes 2019 med sju fullmäktigemål och separata mål för 
respektive nämnd (nämndmål). Nämndmålen bedöms utifrån skalan upp-
fyllt/ej uppfyllt. Statistik saknas i flera fall och kommer att rapporteras 
senare då även en mer fyllig bedömning av måluppfyllelsen kan göras.  
1.1: KS ska utveckla den lokala demokratin. 

Resultat 
Vid årets slut bedöms målet vara helt uppfyllt och trenden positiv. 
1.2: Varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas. 

Resultat 
Vid årets slut bedöms målet vara helt uppfyllt och trenden positiv. 
3.1: KS medverkar till ökat företagande. 

Resultat 
Vid årets slut bedöms målet vara ej uppfyllt men med en positiv trend . 
4.1: KS skapar förutsättningar för en god kommunal service till våra 
invånare och besökare. 

Resultat 
Vid årets slut bedöms målet vara helt uppfyllt och trenden positiv. 
4.2: KS arbetar aktivt med att invånarnas upplevelse av en trygg kommun 
ska öka. 

Resultat 
Vid årets slut bedöms målet ej vara uppfyllt men med en positiv trend. 
5.1: Kommunkoncernen har en effektiv och rättssäker förvaltning. 

Resultat 
Vid årets slut bedöms målet vara helt uppfyllt och trenden positiv. 
6.1: KS skapar genom sitt övergripande ansvar förutsättningar för en god 
ekonomisk hushållning. 

Resultat 
Vid årets slut bedöms målet ej vara uppfyllt och trenden negativ. 
7.1: KS skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare trivs och gör 
ett bra jobb. 

Resultat 
Vid årets slut bedöms målet vara helt uppfyllt med en oförändrad trend. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 82 308 tkr och övriga intäkter 
på 52 689 tkr för år 2022. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 124 
255 tkr och räntekostnaderna till 10 742 tkr. Efter augusti månad är 
intäkterna 1 357 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna exklusive 
räntekostnader, är 3 683 tkr högre än periodens budget. Prognosen för 
helåret visar efter augusti månad på ett negativt resultat på -1 450 tkr. 
 



Säffle kommun 
Datum 
2022-09-14 

 
 

Sida 
3(3) 

 
   

Den stora avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på att försäljning 
av verksamhet inte ännu är reglerad fullt ut. Prognosen för helåret är att 
intäkterna kommer att följa budget. Den största avvikelsen mot budget på 
kostnadssidan är bemanningsenheten som ska regleras ekonomiskt under 
hösten när SOC och BUN får justerade budgetramar. I utfallet för perioden 
påverkar bemanningsenheten resultatet med cirka 2 000 tkr. En annan stor 
avvikelse är de arbeten som genomförts vid ledningscentralen som beräknas 
generera ett underskott på 1 780 tkr. 
 
Efter augusti månad beräknas fastigheterna visa ett negativt resultat med 1 
500 tkr vid årets slut. Underskottet för arbetena vid Ledningscentralen 
beräknas generera ett underskott på 1 500 tkr. Räddningstjänsten visar en 
negativ prognos på -850 tkr och ekonomienheten -200 tkr. Övriga enheter 
prognostiserar ett nollresultat. Det ekonomiska läget är ansträngt men det 
finns en försiktighet i prognosen för näringslivsenheten. Den kraftiga 
avvikelsen för fastigheterna gör att åtgärder för att klara ett nollresultat på 
helår för hela kommunstyrelsen inte är genomförbar. Det prognostiserade 
resultatet bygger på att den centrala reserven på 1 mnkr inte används.  
 
Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 24 756 tkr för fastigheter år 
2022 och 9 280 tkr för övriga investeringar. I beloppen ingår tilläggsanslag 
från år 2021 som beslutades av kommunfullmäktige i april.  
Efter augusti har 7 275 tkr förbrukats. Störst avvikelse är släckbil 4,5 mnkr 
och för fastighetsinvesteringarna är orsaken till avvikelsen att 
Tingvallaskolans gård beräknas bli lägre än budgeterat och att ombyggnaden 
av Förskolan Illerns gård skjuts till nästa år. 
Sammanlagt prognostiseras 10,5 Mnkr av Kommunstyrelsen totala 
investeringsbudget kvarstå vid årets utgång. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner delårsuppföljningen efter augusti månad 2022. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
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Uppföljning delår för Kommunstyrelsen 2022 

 
Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 

Nämndmål Status Trend 

1.1: KS ska utveckla den lokala demokratin. 
 

 

 

 

 

Mått Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Kommuninvånare som deltagit i invånardialoger under 2022 (antal) 5 000  5 000 

Besökare som tar del av informationen under webbsektionen "Kommun och politik" (antal) 18 000  11 000 

Valdeltagandet i val till kommunfullmäktige (2018: 82,89 %)   83.50 % 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse vid årets slut   

Trenden är positiv 

Effekt av genomförda aktiviteter 

Kommunen kommunicerar på sociala medier för att sprida viktig samhällsinformation, skapa insyn i kommunens arbete, marknadsföra 

kommunen, stärka kommunens varumärke och informera kommuninvånarna. 

Aktivitet: Utveckla inflytande och digital tillgänglighet till den politiska processen 

Organisationen har förberett för införande av diarium och möteshandlingar på webben. Avvaktar support och teknisk lösning från 

leverantören. Planen är att det ska införas i början hösten. Kansliet har möjliggjort för invånare att digitalt lämna in frågor till 

allmänhetens frågestund. Förslag till nytt standardreglemente för intresseråden har utarbetats och remitterats till råden. Svaren från 

råden bearbetas. Ett samarbete kring e-arkiv har initierats med Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Information om valet är 

tillgängliggjort på kommunens samtliga externa plattformar för kommunikation. Kansliets feriepraktikanter arbetade också med val- 

och demokratifrågor under sommaren, vilket spreds via sociala medier. Tonvikt på unga väljare. 

Aktivitet: Utveckla kommuninvånarnas möjlighet till dialog och insyn 

Kommunsekreteraren har tillsammans med kommunikationsenheten en sida på webben avseende allmänhetens frågestund. LEX är 

under utveckling för att kunna kopplas till kommunens hemsida i början av hösten. 

Aktivitet: Tillgängliggöra ekonomisk information 

I dagsläget är den externa webben uppdaterad med senaste versionerna av budget och årsredovisning. Gällande övrig ekonomisk 

information som ska publiceras pågår en översyn. Ett arbete att dokumentera kommunens ekonomisystem är kopplat till införandet 

av nytt ekonomisystem. I den dokumentationsöversynen kommer även en plan för i vilka former publicering ska ske internt och 

externt. arbetet med publiceringen kommer att pågå under första halvåret 2023. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2022 

 Fortsatt utveckling av kommunikation och dialog på sociala medier. 

 Stödja verksamheterna i deras medborgardialoger enligt policy. 

 Införande av E-arkiv och plan för arbete utvecklas vidare i enlighet med förstudien i samråd med Digitaliseringsgruppen. 

 Ett samarbete mellan ekonomienheten och informations/kommunikationsfunktionen utvecklas vidare så att även kommunens 
budget ses över ur ett kommunikationsperspektiv. 

 En fortsatt utveckling av hur kommunen ska tillgängliggöra ekonomisk information gällande delårsredovisning och bokslut 
pågår och utvecklas vidare. 

 
Nämndmål Status Trend 

1.2: Varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas. 
 

 

 

 

 

Mått Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Kommunens synlighet i sociala medier. Personer som tar del av informationen (antal i miljoner)  
4.5 

  
4.2 

Placering i Kommunikationsanalys nationella kvalitetsmätning av kommuners kommunikation i 

sociala medier (placering) 
 

1 

  
10 

Platsvarumärkesplattformen för Säffle färdigställd (antal)  1 1 
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Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är positiv 

Effekt av genomförda aktiviteter 

Placering 1 (kvartal 1) avseende kommuninfluens på Face Book kommunikationsanalys nationell kvalitetsmätning av kommuners 

kommunikation i sociala medier 

Aktivitet: Utveckla kommunens platsvarumärke 

En varumärkesplattform för Säffles platsvarumärke har arbetats fram och förankrats. Just nu pågår arbetet med den grafiska 

profilen och implementeringsplanen för platsvarumärket. 

Aktivitet: Utveckla kommunens interna och externa kommunikation 

Instagram utvecklas vidare. Information publicerad numera löpande i dessa media. Arbetet med interna nätverk har dock fått flyttas 

fram till senare under hösten. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2022 

 Utveckla interna nätverk för kommunikation och information 

 Fortsatt omvärldsbevakning, informationsinhämtning 

 Utveckla varumärkesplattformen vidare 

 
Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

Nämndmål Status Trend 

3.1: KS medverkar till ökat företagande. 
 

 

 

 

 

Mått Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Näringslivsklimatet sammanfattande omdöme, (index) 4.1  4.2 

Svenskt näringslivs årliga ranking, (placering) 25  30 

Rådgivningar, (antal, egen mätning) 135 160 200 

Företags- och föreningskontakter genom nätverk, destinationsutveckling, enskilda möten, 

etableringsförfrågningar (antal företag och föreningar, egen mätning) 

  
130 

 
150 

Säffles företagare om kommunens upphandling, Svenskt näringslivs ranking (2021: 3,21) 3.21  3.38 

Praktikanter 2022 (antal, egen mätning) 10 11 10 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är positiv 

Effekt av genomförda aktiviteter 

Stor efterfrågan på verksamhetsmark, både från företag utifrån och befintligt näringsliv som vill växa. Genom Etableringsgruppen 

arbetar kommunen strategiskt med detaljplanefrågor (mark, infrastruktur så som el och vatten). Laxodlingsprojektet etapp 2 och 3 är 

pågående i samarbete med Region Värmland. Framtagande av detaljplan för industrimark sydvästra Säffle 6:18 och Krokstad 3:1 

pågår. 

Aktivitet: Utveckla samarbete och skapa nätverk med fastighetsägarna i centrum 

Regelbundna möten mellan fastighetsägare och kommunen. Framtagande av gemensam aktivitetsplan och genomförande av 

aktiviteter så som städdagar, trygghetsvandring, gemensamt inköp av talande soptunnor och utsmyckning av tomma skyltfönster. 

Aktivitet: Bilda en förvaltningsöverskridande grupp som jobbar med centrumfrågor 

Önskan från näringslivsenheten är att bilda en grupp men de har inte fått gehör från de andra deltagarna. 

Aktivitet: Medverka i och främja arbetet i "rent, snyggt och tryggt-gruppen" 

Ytterligare en städdag har arrangerats för kommunala tjänstemän och allmänhet. En trygghetsvanring har genomförts med 

fastighetsägare och kommunala tjänstemän. 

Aktivitet: Ta fram handlingsplaner för mikrodestinationerna 

Handlingsplaner är gjorda i Svanskog, Långserud, Kila/Nysäter och Värmlandsnäs/Lurö. 

Aktivitet: Medverka i och främja arbetet med kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsfrågan tillsammans med 

AME och VUX 
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Arbetet pågår enligt plan. 

Aktivitet: Jobba mer aktivt för att främja barn- och ungdomsevenemang 

Näringslivsenheten prioriterar barn- och ungdomsarrangemang vid tilldelning av vårt evenemangsstöd. Exempelvis genom 

Nightrebels evenemang Spräng meet. 

Aktivitet: Bevaka utlysningar och jobba mer aktivt för mer näringslivs- och verksamhetsutveckling genom projekt 

Arbetet med att starta ett projektkontor fortsätter. Vi har bland annat haft möten med tre förvaltningar och många föreningar för att 

informera om möjligheterna till projektmedel. Projektkontoret har redan bidragit till 700 000 i projektstöd till kommunal verksamhet. 

Aktivitet: Hitta intressenter och främja uppbyggnad av ett lokalt slakteri 

Förstudieprojektet är avslutat och ett bra underlag med kalkyler, marknadsundersökning m.m. finns framtaget. Arbetet fortsätter, och 

nästa steg är att hitta en entreprenör. 

Aktivitet: Ta fram och marknadsföra etableringsmaterial för att locka företag till Säffle, detta görs i samarbete med övriga 

kommuner i Värmland 

Tillgänglig mark håller på att läggas ut i databasen "sitefinder" som är en marknadsföringsplattform för tillgänglig industrimark. 

Aktivitet: Praktikanter 

HR har haft 2 praktikanter från KAU. Kanslienheten och ekonomienheten har haft en gemensam ungdomspraktikant. 

Räddningstjänsten har haft 2 praktikanter. Stadshuset har haft en gemensam språkpraktikant. Kansliet har tagit emot fyra 

feriepraktikanter. IT-enheten har tagit emot en feriepraktikant under sommaren.  

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2022 

 Arbetet för att ta fram detaljplanerad mark fortsätter, och därmed även arbetet att ta fram infrastruktur så som el och vatten. 

 I samarbete med övriga kommuner i Värmland jobbar kommunen fram ett material för att locka fler etableringar till regionen. 

 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

Nämndmål Status Trend 

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

 

 

 

 

Mått Utfall föreg 

ående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål inneva 

rande år 

Ärenden som inkommit via den Värmlandsgemensamma e-tjänsteplattformen (antal, egen mätning)  
5636 

  
2200 

E-tjänster som Säffle kommunkoncernen tillhandahåller (antal, egen mätning) 84  90 

Samtal till Säffle kommunkoncern som besvaras personligen eller med hänvisning om när 

personen/funktionen åter är anträffbar (andel i % egen mätning) 
 

87.40 % 

  
80.00 % 

Besök på webbplatsen saffle.se (antal, egen mätning) 1 100 000  950 000 

Besökare på Visitsaffle.se (antal, Analytics) 38 743 56 778 15 000 

Fysiska besök på turistbyrån (antal, egen mätning) 1 356 1 268 2 100 

Svarstiden i vår chatt på webben ska inte vara längre än (sekunder)   15 

Gästnätter (antal, SCB/Visit Värmland)  30 059 45 000 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är positiv 

Effekt av genomförda aktiviteter 

Gästnätter och besök på Visitsaffle.se har ökat jämfört med 2021. 

Aktivitet: Jobba aktivt för att främja utbudet av evenemang tillsammans med föreningsliv och externa aktörer med 

prioritering av evenemang för barn & unga 

Inom denna aktivitet har vi stöttat "Night Rebels" i deras event riktat mot ungdomar "Sprängmeet". Evenemangsstödet till 

Annelundsfesten var riktat till barnaktiviteter. Alla GPS quizen vi har gjort har en inriktning mot barn och unga. 

Aktivitet: Utveckla turistinformationen (infokit, ambulerande turistinfo, utvecklad webb, paketering) 

Fler skyltar, broschyrställ och ny information har tagits fram inför sommarsäsongen. Efterfrågan från destinationerna har varit stor. 

Turistinformationen har funnits på Duse Udde camping under högsäsongen. 

Aktivitet: Främja utveckling av besöksnäringen genom bland annat paketering och digitalisering 

Vi har genomfört ett pilotprojekt för att stötta Wiksfors bruk i framtagandet av en gemensam varumärkesplattform för att de ska 

kunna jobba mer strategiskt i sin marknadsföring och utveckling. En bussresa för besöksnäringsföretagen i Långserud, Kila, Nysäter 
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och Svanskog har arrangerats. Syftet med denna var att öka kännedomen om varandra och ett ökat samarbete och paketering av 

upplevelser. 

Aktivitet: Utveckla e-tjänster som medborgarna efterfrågar, baserat på enkätsvar 

De förslag som inkommit har omhändertagits. Ytterligare kommer utvecklas baserat på egna initiativ. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2022 

 Slutföra produktion av nytt informationsmaterial i tryckt form som fungerar som "indragare" till webben och den mer 
fördjupade informationen. Efterfrågan på inspirerande och informativt tryckt material är förvånande stort. 

 Digitaliseringsstrategins olika områden projekteras och genomförs. 

 
Nämndmål Status Trend 

Nämndmål 4.2: KS arbetar aktivt med att invånarnas upplevelse av en trygg kommun ska öka. 
 

 

 

 

 

Mått Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Larm, exklusive IVPA-larm och hjälp till ambulans, (antal) 252 177 220 

Utbildade i stabsmetodik (antal) 32 32 32 

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

U07424 
 

17 

 
35 

 
100 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är positiv 

Effekt av genomförda aktiviteter 

Trenden med fler larm än normalt årets har hållit i sig under året och indikerar att målet inte kan nås. Fortsatta förebyggande 

insatser krävs för att minska antalet olyckor som föranleder en räddningsinsats 

För närvarande god utbildningsnivå avseende stabsmetodik, men kommande personalförändringar kräver förnyade 

utbildningsinsatser 

Utbildningsverksamheten i syfte att förebygga och hantera bränder och andra olyckor återhämtar sig under hösten men tappet 

under våren (pandemin) kan inte arbetas i kapp. 

Aktivitet: Återupptagen utbildning i kunskap att undvika och hantera olyckor 

Verksamheten kommer att nå upp till full kapacitet under hösten och efterfrågan är stor.  

Aktivitet: Kompletteringsutbilda samt öva stabsarbete och krishantering 

Utbildning har genomförts. Behov uppstår framöver på grund av personalförändringar 

Aktivitet: Arbete med projekt för att minska översvämningsrisken i Byälven (Byälven etapp 4) 

SMHI har tilldelats uppdraget att simulera olika åtgärdsförslag 

Aktivitet: Förberedande arbete utifrån förväntad kommande lagstiftning om ett kommunalt brottsförebyggande ansvar 

En organisering av arbetet är på plats och arbete bedrivs. En utredning tittar på ett lämpligt verktyg att sammanställa lägesbild på ett 

geografiskt visuellt sätt. Rekrytering för att kunna resurs sätta fullt ut pågår. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2022 

• Samverkan mellan polis och kommun måste utvecklas vidare. (medborgarlöfte) 

• Polisens omorganisation bedöms som positiv för fortsatt samarbete. 

• Ett fortsatt och mer offensivt förebyggande arbete från räddningstjänsten krävs för att vända statistiken efter pandemin. 

 
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 före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Överprövningar i koncernen (LOU) överklaganden (KL) överklagande allmän handling (TF) som 

inte bifallits, (andel i %, egen mätning) 
 

100 % 

  
100 % 
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Analoga postförsändelser 1:a klassbrev inrikes för kommunkoncernen ska minska med 5 % (antal, 

2021 totalt 35 300) 
 

35 300 

  
33 500 

Lokalärenden som genomgått fastställd process, (andel i %, egen mätning) 100 %  100 % 

Av KF beslutade lokalinvesteringar som är påbörjade eller genomförda enligt plan (andel i 

%, egen mätning) 
 

75 % 

  
100 % 

Av KF beslutade lokalinvesteringar som höll beslutat budgeten (andel i %, egen mätning)   100 % 

Nöjdheten med Produktionsbyråns arbete och leverans (egen mätning skala 1-5)   4.2 

Andel medarbetare som genomgått utbildning i informationssäkerhet (andel i %, egen mätning)    
95 % 

Andel medarbetare som genomgått utbildning i dataskydd (andel i %, egen mätning)   95 % 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är positiv 

Effekt av genomförda aktiviteter 

Aktivitet: Utveckla den administrativa processen 

Påbörjat kartläggning av beslutsprocessen i samverkan med nämndsekreterargruppen. Förutsättningar för att använda digital 

brevlåda i organisationen är klart genom avtal med DIGG, Kivra och I-data. Rutin tas fram för anslutning. Digitala signaturer har 

införts i Lex, E-avrop samt i SäKoms verksamhet. Rutiner för införande av digitala signaturer i organisationen har utarbetats. Förslag 

till arkivföreskrifter för Säffle kommun och arkivbeskrivning för KS är utarbetade. 

Aktivitet: Digitalisering av vaktmästeritjänster 

Möjlighet till lösning med skannad inkommande post undersöks. Har tagit del av visningar av Sigtuna kommun och Post Nord 

Strålfors. Kräver omfattande förberedelser. Kostnadsbild är ännu inte klar. Ingen samarbetspartner finns i dagsläget i Värmland. 

Aktivitet: Projekt handla rätt 

Upphandlingsplanen är upparbetad och ajourhålls. Egen kompetensutveckling pågår för upphandlarna när det gäller 

funktionsupphandlingar. Hemsidan har kompletterats med upphandlingsguide med beskrivning av process för att lämna anbud, 

även länkat till SKR och upphandlingsmyndigheten. Kontinuerliga möten hålls med nya chefer för introduktion i upphandling. Ett 

kategoriseringsarbete har skett inom Värmlandssamverkan för att strukturera upphandlingar. Syfte styrning, helhetsbild, uppföljning 

och förenklad avtalshantering. 

Resurser har också lagts på att stödja organisationen i hantering av frågor kopplade till kriget i Ukraina. 

Aktivitet: Samverkan med andra organisationer 

Har hanterat leverantörsfrågor kopplat till kriget i Ukraina. Ett nätverk med kommuner i Värmland har bildats för att samordna 

hanteringen tillsvidare. SKR har också påbörjat en process med Karlstad kommun som representant för Värmlandskommunerna 

kring samordning av försörjningskedjor och beredskap i länet. Detta sker inom Nätverket för försörjningsberedskap. 

Diskussion med SäBo pågår för att konkretisera en samverkan kring befintliga och kommande upphandlingar med sikte på ett 

tjänsteavtal. 

Aktivitet: Utveckla fastighetsprocessen 

Policy för fastigheter har utarbetats och bereds vidare med avseende på information om riktlinjer, målsättningar och organisation. 

Workshop gällande FÖP, ägande och lokalförsörjning med representanter från kommunstyrelsen, miljö- och bygg och bolagen har 

genomförts. Resultat; samsyn och behov av kontinuerlig status för planerade lokalförsörjningsprojekt. Centrala staden och i första 

hand lokaler inom kommunkoncernen. Pågående dialoger om konkreta lokalbehov med förvaltningarna inför beställningar sker inom 

förstudier, t.ex. Bun. Beslut har fattats om uppdrag att ta fram förvaltningsavtal mellan kommunen och SäBo. Projektplan är 

färdigställd. Tidplan ett år. 

Fastighetsavtal har digitaliserats och bevaras i Lex. 

Aktivitet: Utveckla processerna kring styrning och ledning 

Påbörjat förberedelser för omstart av ledningssystemet gällande processer kring ledning och styrning. När det gäller kommunikation 

så avvaktas arbetet kring kommunikationsarbetet och dess processer till senare i höst. 

Aktivitet: Kompetensutveckla inom informationssäkerhet och dataskydd 

En digital informationssäkerhetsutbildning har genomförts i organisationen med högt deltagande bland medarbetarna. 

 

Aktivitet: Utveckla ekonomistyrningen inom koncernen 

Ett viktigt steg för att kunna utveckla ekonomistyrningen är att öka förståelsen för alla som är en del i ekonomihanteringen. I 

införandet av ett nytt ekonomisystem är både förvaltningarna och bolagen delaktiga. Under införandet blir flera delar 

uppmärksammade som behöver ändras/justeras/förbättras. Detta ska skapa bra förutsättningar för en fortsatt utveckling av 

ekonomistyrningen framåt. 
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Aktivitet: Utveckla produktionen av grafiskt material 

Bildbanken är uppdaterad i syfte att marknadsföra och vidareutveckla kommunens in house-produktionsbyrå. Genomföra riktade 

utbildningsinsatser i grafisk produktion och kommunens grafiska profil är inte påbörjade. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2022 

 Riskanalys och åtgärdsplan för informationstillgångar och personuppgifter 

 Översyn styrdokument för kommunikation (strategi, policy, planer) 

 Nytt ekonomisystem driftsättas och implementeras under 2022 för att vara i drift från årsskiftet 2022/2023. 

 När det gäller inköpsportalen har uppdraget utökats till att omfatta ett system för både inköp och fakturering, d v s ett e-
handelssystem. Frågan bereds vidare tillsammans med ekonomienheten under 2022 

 Säker Digital Kommunikation (SDK-projektet) som leds och drivs av Inera (SKR) har blivit försenat. Man beräknar att tjänster 
ska finns tillgängliga under 2022. 

 

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 
Nämndmål Status Trend 

6.1: KS skapar genom sitt övergripande ansvar förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. 
 

 

 

 

 

Mått Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Kommunens soliditet, (Eget kapital dividerat med tillgångarna i balansräkningen, exkl. 

pensionsåtaganden intjänade före 1998. (%, egen uppföljning) 
 

48.80 % 

  
45.20 % 

Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande, (%, egen uppföljning) 27.80 %  25.00 % 

Kommunens resultat, (%, egen uppföljning) 4.50 %  1.39 % 

Kommunens betalningsberedskap, (Mkr, egen uppföljning) 158  75 

Kommunstyrelsens resultat 1.50 % - 1,76 % 0.00% 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden negativ 

Effekt av genomförda aktiviteter 

Koncernens pågående kvalitets- och effektiviseringsarbete ger resultat som gynnar en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Aktivitet: Utveckla beslutstödet avseende budget och prognos i samband med uppgradering 

Beslutstödet Hypergene ska uppgraderas under 2022, i dagsläget är det en äldre version som används i Säffle kommun. Vid 

årsskiftet 2023 kommer Hypergene att integreras mot det nya ekonomisystemet Unit4. Ett arbete pågår för att se över hur budget 

och prognos ska hanteras i beslutstödet i förhållande till det nya ekonomisystemet. 

Aktivitet. Utveckla uppföljning utifrån den nya styrmodellen 

En viktig del av utvecklingen består i att öka förståelsen av styrmodellen och den uppföljning som är kopplad dit. Under 2022 

behöver förberedelser göras för att under 2023 kunna utbilda/informera nästa mandatperiods politiker i 

fullmäktige/nämnder/styrelser. Även tidsplanen för uppföljningen ses över för att de underlag för beslut som tas fram ska vara så 

aktuella och relevanta som möjligt. 

Aktivitet: Ta fram och implementera en ny finans- och placeringspolicy 

I arbetet med att ta fram en ny finans- och placeringspolicy har nya lösningar och möjligheter aktualiserats. Ett samarbete med 

övriga kommuner i Värmland och Kommuninvest har öppnat upp möjligheterna för att både ta fram en ny policy och erhålla IT-stöd 

för att kunna klara av uppdraget i egen regi samtidigt som det finns ett stöd att erhålla från andra kommuner i Värmland. 

Aktivitet: Utveckla projektbudget och dess uppföljning 

För att ytterligare stärka upp kommunens arbete med olika typer av projekt har det gjorts en personalförstärkning på 

ekonomienheten. Den nya ekonomen med specialinriktning projektredovisning kommer att kunna jobba operativt med 

projektekonomi till hösten. Detta är en av delarna för att kunna fortsätta utveckla ett "projektkontor" i kommunkoncernen. 

Aktivitet: Ta fram en ny internhyresmodell 

Arbetet är uppstartat. Delar av den administrativa hanteringen kring internhyror kommer att vara delvis genomfört under året. I 

samband med införandet av det nya ekonomisystemet kommer vissa förenklingar att kunna genomföras. En uppdaterad modell kan 

beslutas under 2023. 

Aktivitet: Utveckla kommunens investeringsbudget 

En ny ekonom med inriktning fastighetsekonomi/investeringar är på plats sedan slutet av mars. En uppdaterad modell är planerad 

att införas inför budget 2024. Det är den första budgeten för den nya mandatperioden där den nya politiken är med hela 
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budgetprocessen. Den nya modellen för investeringsbudgeten siktar på att bli mer långsiktig och tydligare visa framtida 

driftskonsekvenser av planerade investeringar. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2022 

För att uppnå en fortsatt långsiktig ekonomisk hållbarhet arbetar koncernen aktivt med att: 

 Fortsätta kostnadseffektivisera och optimera organisationen i syfte att därigenom möjliggöra ett fortsatt positivt resultat över 
tid 

 Fortsätta effektivisera driften av koncernens fastigheter i syfte att ytterligare effektivisera en rationell drift 

 Fortsätta utreda vilka fastigheter som bör avyttras 

 Beslutstödet Hypergene ska uppgraderas under 2022, i dagsläget är det en äldre version som används i Säffle kommun. Vid 
årsskiftet 2023 kommer Hypergene att integreras mot det nya ekonomisystemet Unit4. Ett arbete pågår för att se över hur 
budget och prognos ska hanteras i beslutstödet i förhållande till det nya ekonomisystemet. 

 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Nämndmål Status Trend 

7.1: KS skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare trivs och gör ett bra jobb. 
 

 

 

 

 

Mått Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) Sammantaget motivation, ledarskap och styrning för 

hela kommunen (index) Mäts vart annat år. 
 

77.0 

 
 

 
80.0 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) Sammantaget motivation, ledarskap och styrning för KS 

(index) Mäts vart annat år. 
 

72.3 

 
 

 
80.0 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Motivation inom KS (index) 75.1  80.0 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Ledarskap inom KS (index) 71.8  75.0 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Styrning inom KS (index) 69.9  80.0 

Sjukfrånvaron inom KS, (andel i %, egen mätning) 2.99% 5.63% 2.00% 

Sjukfrånvaron inom kommunen, (andel i %, egen mätning) (KKIK N00090) 7.15% 8.84% 6.20% 

Interna e-tjänster i drift (antal)   10 

Andelen medarbetare som är nöjda/mycket nöjda med IT-enhetens service   95 % 

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 

Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 

Effekt av genomförda aktiviteter 

Enkätundersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) genomförs hösten 2022. Under 2021 genomfördes arbete med att 

förbättra och utveckla verksamheterna inom prioriterade områden utifrån 2020 år undersökning. (utbildning i arbetsmiljö, svåra 

samtal mm) 

Sjukfrånvaron inom kommunen ligger på en hög nivå 8,84% i jämförelsen med samma period föregående år (7,15% 2021). Detta 

kan ha att göra med det faktum att Säffle varit relativt skonade av Covidsmitta under 2021, men att vi fick en rejäl ökning av detta 

under början av 2022. Vi ser också att fler medarbetare lider av postcovid, vilket också bidrar till ökningen av sjukfrånvaro. Den 

orsak till sjukfrånvaro rapporterats in mest till vårt sjuk - och frisksystem är Infektion - Öron/Näsa/Hals vilket är den orsak man anger 

vid en Covidsmitta. 

KS är en förvaltning med få medarbetare. Om några enstaka medarbetare får längre sjukskrivningar höjs värdet mycket. Det är vad 

vi kan se av resultatet som är givet. 5,63% (2,99% 2021) 

Aktivitet: Utbilda och stärka ledarskapet 

Bemanningsenheten är så gott som uppbyggt och i full aktivitet. Per 1 september kommer hela Socialförvaltningen samt Barn - och 

utbildning att vara inne i bemanningen. 

Aktivitet påbörjat med prioritering på våra frukostmöten där HR/LÖN varje vecka erbjuder ett digitalt forum för chefer och annan 

behörig personal att delta. För varje tillfälle finns ett på förväg bestämt tema som lönekonsult informerar och utbildar i . Varje 

deltagare kan sedan ställa sina frågor och få svar. 

Utbildningarna i Arbetsrätt o Misskötsamhet är färdigställda. Dessa ska nu genomföras med cheferna i koncernen. 

Utbildning i Personalsystemet sker kontinuerligt i o m introduktion av chefer och annan personal som får tillgång till systemen. 

Processkartläggning är startad och förväntas vara klar innan årsskiftet 

Ekonomienheten har genomfört en organisationsförändring som framåt ska utveckla kommunens ekonomiarbete. En översyn av 
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dagens arbetssätt och processer pågår i samband med att ett nytt ekonomisystem införs. Under året har det varit en hög 

personalomsättning. Dessa stora förändringar innebär en stor utmaning och att stärka medarbetarskapet är en viktig del i den 

utvecklingen. 

Aktivitet: Arbeta med att minska sjukfrånvaron och öka närvaron 

Genom att vår rehabsamordnare arbetar med uppsökande verksamhet samt har ett proaktivt arbetssätt pågår ständigt arbetet med 

att sänka sjukfrånvaron inom KS samt hela koncernen. De två senaste årens statistik är svåra att mäta med då vi å ena sidan hade 

höga frånvarosiffror i de befattningar som ej kunnat arbeta hemifrån, och å andra sidan mycket låga frånvarosiffror i de befattningar 

där de kunnat arbeta hemifrån. 

I april avslutades projektet Experio Work Lab vilket har givit cheferna en fördjupad kunskapsmetodik och andra verktyg för att arbeta 

förebyggande med sjukfrånvaron.  

HR utvecklar ständigt APT-kit för cheferna med relevanta teman. Teman väljs utifrån vad vi ser finns behov för. Årets första APT-kit 

är färdigställt och handlar om Samverkan. Vidare har HR börjat arbeta med APT-kit innehållande delar från arbetsmiljö - och 

rehabprocesserna. 

Kommunen valde att inte delta på årets Hot Spot på KAU då det även i år var digitalt. Vi satsar på att delta nästa år fysiskt 

Aktivitet: Effektivisera arbetsprocesserna genom interna e-tjänster 

E-tjänster för IT beställningar har tagits fram. 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 2022 

 Fortsatt utveckling av ledarskapet. 

 Utvecklad rekryteringsprocess implementeras. 

 Utbildning i arbetsrätt för chef 

 Arbete har påbörjats med att ta fram en egen lokal arbetsmiljöutbildning i flera nivåer för att på så sätt nå fler chefer och 
skyddsombud både när de är nya i rollen och för uppföljning. 

 Utveckla utbildningar inom prioriterade områden. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget Jan – 
Aug 2022 

Avvikelse ack Budget helår 
2022 

Avvikelse 
prognos 

Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 33 730 35 086 -1 357 52 689 880 
 

 

Kommunbidrag 54 872 54 872 -0 82 308 0 
 

 

Kostnader -86 249 -82 566 -3 683 -124 255 -2 330 
 

 

Räntekostnader -7 122 -7 161 39 -10 742 0 
 

 

Resultat -4 770 231 -5 001 -0 -1 450 
 

 

Utfall 

Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 82 308 tkr och övriga intäkter på 52 689 tkr för år 2022. De budgeterade 

bruttokostnaderna uppgår till 124 255 tkr och räntekostnaderna till 10 742 tkr. Efter augusti månad har 54 872 tkr i kommunbidrag, 

33 730 tkr i övriga intäkter samt 86 249 tkr i kostnader bokförts. Budgetavvikelsen blir därmed -5 001 tkr. Intäkterna är 1 357 tkr 

lägre än periodens budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 3 683 tkr högre än periodens budget. Den stora 

avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på att försäljning av verksamhet inte ännu är reglerade fullt ut. Prognosen för 

helåret är att intäkterna kommer att följa budget. Den största avvikelsen mot budget på kostnadssidan är bemanningsenheten som 

ska regleras ekonomiskt under hösten när SOC och BUN får justerade budgetramar. I utfallet för perioden påverkar 

bemanningsenheten resultatet med cirka 2 000 tkr. En annan stor avvikelse är de arbeten som genomförts vid ledningscentralen 

som beräknas generera ett underskott på 1 780 tkr.  

Prognos med förslag till åtgärder 

Prognosen för helheten visar ett underskott på -1 450 tkr. Efter augusti månad beräknas fastigheterna visa ett negativt resultat med 

1 500 tkr vid årets slut. Räddningstjänsten visar en negativ prognos på -850 tkr och ekonomienheten -200 tkr. Övriga enheter 

prognostiserar ett nollresultat. Det ekonomiska läget är ansträngt men det finns en försiktighet i prognosen för näringslivsenheten. 

Den kraftiga avvikelsen för fastigheterna gör att åtgärder för att klara ett nollresultat på helår för hela kommunstyrelsen inte är 

genomförbar på kort sikt. Det prognostiserade resultatet bygger på att den centrala reserven på 1 mnkr inte används. 

 

Kommunstyrelsen gemensamt (tkr) Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget Jan – 
Aug 2022 

Avvikelse ack Budget helår 
2022 

Avvikelse 
prognos 

Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter -95 19 -114 28 0 
 

 

Kommunbidrag 5 029 5 029 -0 7 543 0 
 

 

Kostnader -4 908 -5 047 139 -7 571 1 100 
 

 

Räntekostnader  
0 0 -0 0 

 

 

Resultat 26 0 26 0 1 100 
 

 

Utfall 

Kommunstyrelsen gemensamt har ett kommunbidrag på 7 543 tkr och övriga intäkter på 28 tkr för år 2022. De budgeterade 

bruttokostnaderna uppgår till 7 571 tkr. Under kommunstyrelsen gemensamt finns budgeten för nämnd 2 795 tkr, reserv 1 000 tkr, 

föreningsbidrag 3 726 och folkhälsorådet 50 tkr. Efter augusti månad är utfallet +26 tkr. Att resultatet för perioden ligger nära noll 

beror på att föreningsbidragen är utbetalda för hela året. 

Prognos med förslag till åtgärder 

Kommunstyrelsen gemensamt beräknas visa 1 100 tkr plus vid årets slut. Prognosen bygger på att den budgeterade reserven inte 

nyttjas fullt ut. 

 

Kanslienheten 
 

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget Jan – 
Aug 2022 

Avvikelse ack Budget helår 
2022 

Avvikelse 
prognos 

Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 24 470 23 986 484 36 039 1 480 
 

 

Kommunbidrag 13 099 13 099 -0 19 649 0 
 

 

Kostnader -30 929 -30 064 -865 -45 383 -2 980 
 

 

Räntekostnader -6 906 -6 870 -36 -10 305 0 
 

 

Resultat -266 151 -417 0 -1 500 
 

 

Utfall 

Kanslienheten exklusive vaktmästeriet och fastighetsverksamhetens har ett kommunbidrag som uppgår till 10 717 tkr och övriga 

intäkter till 1 553 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår därmed till 12 064 tkr samt 17 tkr. Efter augusti månad är 

avvikelsen mot budget -11 tkr. Kostnaderna är 177 tkr lägre än periodens budget och intäkterna 170 tkr lägre än budget. På 

årsbasis prognostiseras ett nollresultat. Vaktmästeriet flyttades till kanslienheten i juli 2019. Vaktmästeriet har ett kommunbidrag på 

1 062 tkr och övriga intäkter på 140 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 1 202 tkr. Utfallet efter augusti är -188 tkr. 

Avvikelsen på kostnadssidan beror främst på portokostnaderna. Intäkterna är i fas med budget. På årsbasis är prognosen ett 

nollresultat. 
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Fastighetsverksamheten ha ett kommunbidrag på 7 870 tkr, budgeterade hyresintäkter på 33 929 tkr, budgeterade taxor/avgifter 

191 tkr, budgeterade försäljningsintäkter på 150 tkr och budgeterade investeringsbidrag på 76 tkr. De budgeterade 

bruttokostnaderna uppgår till 31 913 tkr och de interna räntorna till 10 303 tkr. Efter augusti månad visar fastighetsverksamheten ett 

negativt resultat med 212 tkr, vilket till största delen beror på överskridandet för saneringen av ledningscentralen. Intäkterna är 

högre än budget med 670 tkr. Kallhyran för den nya delen av Svanskog skola/förskola inte är budgeterad (800 tkr). En kvartalshyra 

för LSS-boendet Skumplogen har felaktigt betalats direkt av socialförvaltningen vilket innebär att såväl intäkts som kostnadssidan är 

161 tkr för låg jämfört med budget. Kostnaden för saneringen av ledningscentralen uppgår till 2 305 tkr hittills i år. Beräknad 

totalkostnad för saneringen i år är 2 380 tkr, vilket är 1 780 tkr över budget. Fastighetsunderhållet för övriga objekt har varit lågt i 

förhållande till budget, vilket med 900 tkr kompenserat överskridandet för ledningscentralen. Renovering av köksgolvet och en 

vattenskada i annan byggnad på Krokstad herrgård har medfört kostnader 70 tkr utöver periodens budget. Räntor och avskrivningar 

följer budget och är bokfört till 20 856 tkr för perioden januari-augusti. 

Prognos med förslag till åtgärder 

Efter augusti månad beräknas fastigheterna visa ett negativt resultat med 1 500 tkr (1 800 tkr efter maj) vid årets slut. Underskottet 

för saneringen av Ledningscentralen beräknas generera ett underskott på 1 780 tkr (1 360 tkr). Avvikelser som kvarstår sedan 

tidigare är avvecklingskostnader för paviljongerna vid tidigare förskolan Rävgården i Svaneholm som beräknas till 125 tkr. 

Vattenskadorna i Vita villan på Ekenäs beräknas preliminärt kosta 200 tkr. Reparationerna vid Krokstad beräknas nu överstiga 

budget med 260 tkr. Budgetavvikelserna hanteras i första hand genom omdisponeringar inom den samlade budgeten för 

fastighetsunderhåll. Dock kommer inte reserverna räcka, därav det prognostiserade negativa resultatet. Eventuella rivningar av Gula 

villa och Syltoppen finns inte medräknade i prognosen. VA-enheten har anmält ett inläckage av grundvatten på 

avloppsanläggningen vid Duse camping. Utredning kommer att ske och utgiften kommer klassas som investering. 

 

Ekonomienheten 
 

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget Jan – 
Aug 2022 

Avvikelse ack Budget helår 
2022 

Avvikelse 
prognos 

Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 816 975 -159 1 463 -200 
 

 

Kommunbidrag 5 207 5 207 -0 7 810 0 
 

 

Kostnader -6 759 -6 156 -602 -9 257 0 
 

 

Räntekostnader -12 -11 -1 -17 0 
 

 

Resultat -748 15 -763 -0 -200 
 

 

Utfall 

Ekonomienheten har 7 810 tkr i kommunbidrag och 1 463 tkr i övriga intäkter budgeterat för år 2022. De budgeterade 

bruttokostnaderna uppgår därmed till 9 257 tkr samt 17 tkr i räntekostnader. Efter augusti månad är budgetavvikelsen -763 tkr. En 

förklaring till det negativa resultatet är att kommunens försäkringar först betalas av ekonomienheten för att senare till största delen 

fördelas ut per förvaltning. I augusti är inte försäkringskostnaderna fullt ut reglerade och belastar resultatet med 300 tkr. De 

kommungemensamma försäkringarna som kostnadsmässigt hamnar på ekonomienheten uppgår till ca 300 tkr. I arbetet med att 

implementera ett nytt ekonomisystem blir det en del extrakostnader som är tillfälliga. En organisationsöversyn och 

organisationsförändring är beslutad och kommer ge ekonomiskt resultat andra halvan av 2023. 

Prognos med förslag till åtgärder 

Efter augusti månad prognostiseras ett resultat på -200 tkr för 2022. En organisationsöversyn och organisationsförändring är 

beslutad och kommer ge ekonomiskt resultat andra halvan av 2023. 

 

Personalenheten 
 

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget Jan – 
Aug 2022 

Avvikelse ack Budget helår 
2022 

Avvikelse 
prognos 

Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 2 466 2 004 462 3 006 -100 
 

 

Kommunbidrag 8 487 8 487 -0 12 730 0 
 

 

Kostnader -11 903 -10 466 -1 437 -15 734 100 
 

 

Räntekostnader -1 -1 0 -2 0 
 

 

Resultat -952 23 -975 -0 0 
 

 

Utfall 

Personalenheten tillsammans med löneenheten, bemanningsenheten och fordoncentralen har ett kommunbidrag som uppgår till 12 

730 tkr samt övriga intäkter till 3 006 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 15 734 tkr. Avvikelsen mot budget efter 

augusti månad är -975 tkr. Budgeten är fördelad på personalenhet 5 125 tkr, friskvård/företagshälsa 1 732 tkr, löneenhet 4 554 tkr 

och fordoncentralen 471 tkr. Bemanningsenheten ska regleras ekonomiskt under hösten när SOC och BUN får justerade 

budgetramar. I utfallet för perioden påverkar bemanningsenheten resultatet med cirka 2 000 tkr. 

Prognos med förslag till åtgärder 

Personalenheten tillsammans med löneenheten och fordoncentralen beräknas visa ett nollresultat vid årets slut. Underskottet är 

kopplat till införandekostnader för en ny bemanningsenhet. Under 2022 ska det vara ett ekonomiskt nollsummespel där resurserna 

omfördelas från förvaltningarna till denna centrala enhet. 

 



11 
 

Näringslivsenheten Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget Jan – 
Aug 2022 

Avvikelse ack Budget helår 
2022 

Avvikelse 
prognos 

Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 2 675 3 286 -611 4 929 0 
 

 

Kommunbidrag 4 529 4 529 0 6 794 0 
 

 

Kostnader -6 813 -7 746 933 -11 637 0 
 

 

Räntekostnader -21 -58 37 -86 0 
 

 

Resultat 371 11 359 0 0 
 

 

Utfall 

Näringslivsenheten har tillsammans med turistbyrån och landsbygdsutvecklingen en budget bestående av kommunbidrag som 

uppgår till 6 794 tkr samt övriga intäkter till 4 929 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 11 723 tkr. Utfallet efter augusti 

2022 landar på 371 tkr. Då några av enhetens projekt avslutas under de närmaste månaderna samt att intäkter och kostnader har 

en viss säsongsvariation tyder det mesta på att utfallet kommer plana ut allteftersom året går. 

Prognos med förslag till åtgärder 

Näringslivsenheten tillsammans med turistbyrån och landsbygdsutvecklingen beräknar ett resultat i nivå med budget vid årets slut. 

 

IT-enheten 
 

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget Jan – 
Aug 2022 

Avvikelse ack Budget helår 
2022 

Avvikelse 
prognos 

Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 1 610 3 472 -1 862 5 208 0 
 

 

Kommunbidrag 5 859 5 859 -0 8 789 0 
 

 

Kostnader -9 815 -9 267 -548 -13 917 0 
 

 

Räntekostnader -55 -53 -2 -80 0 
 

 

Resultat -2 400 11 -2 412 -0 0 
 

 

Utfall 

IT-enheten har ett kommunbidrag som uppgår till 8 789 tkr och övriga intäkter till 5 208 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna 

uppgår till 13 917 tkr och räntekostnaderna till 80 tkr. Efter augusti månad är avvikelsen mot budget -2 412 tkr. Kostnaderna ligger 

548 tkr högre än periodens budget och intäkterna 1 862 tkr lägre än periodens budget. De låga intäkterna beror på att IT-enheten 

fakturerar de övriga verksamheterna två gånger om året, i utfallet för augusti saknas hela utfallet för perioden juli-augusti och delar 

av utfallet för första halvåret. 

Prognos med förslag till åtgärder 

IT-enheten beräknas ha ett nollresultat vid årets slut år 2022. En översyn pågår av prissättningen av de tjänster som levereras. När 

verksamheterna i hela kommunkoncernen blir mer och mer digitaliserade ökar vissa kostnader på IT-enheten. Problematiken är lyft 

i ärende KS/2022:184 ”Försäljning av tjänster till kommunkoncernen” och förslag till lösningar kopplas till detta ärende. 

 

Räddningstjänst 
 

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Budget Jan – 
Aug 2022 

Avvikelse ack Budget helår 
2022 

Avvikelse 
prognos 

Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 1 787 1 344 443 2 016 -300 
 

 

Kommunbidrag 12 662 12 662 0 18 993 0 
 

 

Kostnader -15 122 -13 819 -1 303 -20 757 -550 
 

 

Räntekostnader -127 -168 41 -252 0 
 

 

Resultat -800 19 -819 0 -850 
 

 

Utfall 

Räddningstjänsten har ett kommunbidrag på 18 993 tkr och övriga intäkter på 2 016 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår 

till 20 757 tkr och räntekostnaderna till 252 tkr. Efter augusti månad är avvikelsen mot budget -819 tkr. Utfallet för kostnaderna är 1 

303 tkr högre än periodens budgeterade belopp. Intäkterna är 443 tkr högre än budgeterat för perioden. 

Prognos med förslag till åtgärder 

Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott på -850 tkr för år 2022. Orsaken till detta är -400 tkr i oförutsedda 

personalkostnader (pensionsavgångar, graviditet och väsentligt fler larm) -140 tkr i en kostnad för 

informationssäkerhetssamordningen som av oklar orsak bokfördes på 2022 men gällde 2021. -150 tkr lägre intäkter än planerat. 

150 tkr högre driftskostnader än planerat på grund av väsentligt fler larm än normalt och ökade drivmedelspriser och 

försäkringskostnader. 

  



12 
 

Investeringsuppföljning (tkr) 
 

Utfall Jan - 

Aug 

Budget - 

2022 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

Ram nämndsbeslut    
0 

E-arkiv     

Inköpsportal     

Summa Kansli    
0 

Grundsärskola Höglunda     

Tingvalla utv.behov först  
0 0 0 

Utemiljö förskolor, först  
-1 500 -1 500 500 

Ersättn.bo Vegag LSS förs     

Ombyggn Medborgarh kök -76 -250 -174 174 

Ombyggnad Björkbacken  
-300 -300 0 

Detaljplaner     

Lokalkuggen -335 -2 695 -2 360 595 

Energisparåtgärder     

Säffle hälsocent förskola     

Lekplatser skolgårdar     

Tegnérskolan skolg m simh     

Omb Kaptensgården äldreb     

Tegnerhallen renov omkläd     

Krisledn central Trätälja  
-752 -752 352 

Slussvaktarbostad  
-504 -504 504 

Förstudie omsorgsboende     

Förstudie äldreboende     

Reinvest fastig K-3 regl -627 -5 000 -4 373 0 

Svanskogsskola -994 -4 540 -3 546 -0 

Tingvallaskolan     

Tingvalla aktiv/gympa -66 -4 149 -4 083 3 949 

Tegnér sluss kök -2 175 -2 867 -692 0 

Simhall     

Äldreboende svanskog -26 -2 000 -1 974 500 

Bollhall     

Ridhus  
-199 -199 -0 

Summa B Fastighet -4 300 -24 756 -20 456 6 574 

Ekonomisystem     

Beslutsstöd    
0 

Nytt ekonomisystem -1 653 -1 370 283 -530 

Summa Ekonomi -1 653 -1 370 283 -530 

Data, ks-förfogande -1 163 -2 360 -1 197 0 

Summa IT -1 163 -2 360 -1 197 0 

Övningsanläggning     

Rtj, tankbil     

Rtj, Släckbil Nysäter     

Inventarier -132 -350 -218 0 

Räddningstjst, Terrängbil     

Rtj. Personbil 0 
 

0 
 

Räddn Beredskapsbil -27 -700 -673 -90 

Rtj släckbil  
-4 500 -4 500 4 500 

Summa Räddningstjänst -159 -5 550 -5 391 4 410 

Summa 2 Kommunstyrelsen -7 275 -34 036 -26 761 10 454 
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Utfall 

Kommunstyrelsens fastigheter har en årsbudget på knappt 24,8 Mnkr för specificerade objekt år 2022. Ursprunglig omslutning är 17 

Mnkr för fastigheters investeringsbudget. Till det har lagts 1,5 Mnkr (till mindre lokaljusteringar inom rubriken Lokalkuggen) från 

Kommunstyrelsens totala investeringsram på 5.6 Mnkr och i bokslutet 2021 har även 6,3 Mnkr överförts till 2022. 

Under sommaren har kostnader bara bokförts för i huvudsak två projekt, Svanskogsskola och reinvestering. När det gäller 

Svanskogs skola så förbrukades 3,5 Mnkr av budgeten i förtid under 2021, vilket täcktes med 2 Mnkr från andra objekt i bokslutet. 

Återstår därmed 4,5 Mnkr som beräknas bli förbrukade under året. Hittills i år har 1 Mnkr bokförts. Reinvesteringsbudgeten om 5 

Mnkr planeras bland annat användas till fönsterbyten och fasadrenovering av den gamla delen av Svanskogs skola, till byte av 

fettavskiljare vid förskolor samt fönsterbyte på Städet. Hittills har 0,15 Mnkr delfakturerats för fönsterbyten vid Städet, 0,2 Mnkr 

avseende reparation av vattenskada på stuga på Duse Camping samt 0,3 Mnkr för byte av trall vid Duse restaurang. 

Ombyggnaden av Tingvallaskolans gård är beslutad, upphandling är försenad pga uteblivna anbud. Förfrågningsunderlagen ska 

omarbetas och läggas ut på nytt. Förhoppningar finns fortfarande om att projektet ska hinna starta i år. Slutlig utgift är osäker. 

Preliminärt beräknas markarbeten som belastar kommunstyrelsen uppgå till 2,7 Mnkr år 2022, vilket innebär att projektets utgifter 

väntas bli 1,4 Mnkr lägre än budgeterat (projekterings kostnader på knappt 0,9 Mnkr bokfördes på projektet år 2021). Till det 

kommer inventarier för 1,7 Mnkr som enligt beslutet belastar Barn och utbildningsnämnden. 

2 Mnkr är avsatt för lokalanpassningar av det tidigare köket i Svanens äldreboende efter det att matlagningen flyttats till Svanskogs 

skola. Kostnadsförslag för hyresnivå har skickats till socialnämnden för godkännande. Projektet förväntas slutföras under 2023. 

Av projektbudgeten på 1,5 Mnkr för Utemiljö förskolor beräknas 1 Mnkr bli använd till Sörgårdens förskola i Värmlandsbro. Vid 

Illerns förskola på Sundstorp krävs mer markarbeten än vad som först beräknades, vilket medför att projektet förskjuts till 2023. 

Byggnationen av Tegnérkökets sluss, med en budget på 2,9 Mnkr pågår. Ytterligare 600 tkr kommer att belasta projektet för flytt av 

fjärrvärmerör och högre offert än budgeterat. Överskridandet finansieras genom överskott på projekt Lokalkuggen. 

Prognos 

Det sammanlagda bedömningen efter augusti visar på en lägre förbrukning om 6,6 Mnkr (2,5 Mnkr) vid årets slut än budgeterade 

24, 8 Mnkr. Huvudanledningen är att ombyggnaden av Tingvallaskolans gård har försenats beroende på att ingen leverantör 

lämnade anbud vid upphandlingen. 

En genomgång av upphandlingsunderlaget genomförs inför ny upphandling. Upphandlingsförseningar medför mest troligt att stora 

delar av investeringen skjutas till nästa år. 

Ombyggnaderna av förskolan Illerns gård och äldreboendet Svanen förskjuts till nästa år. 

Delar av budgeten för projekt Lokalkuggen (mindre ombyggnader i lokaler) beräknas inte bli förbrukad under året. 

Budgeten för fortsatt renovering av Slussvaktarbostaden väntas heller inte bli utnyttjad. 

Övriga investeringar: 

I budgeten för införande av nytt ekonomisystem har kostnaderna för integrationer med andra IT-system underskattats. I dagsläget 

ser det ut som att dessa kostnader är cirka 500 tkr högre än budgeterat. 

Investeringsmedlen för släckbil ska tas bort ur 2022 års budget och en ny budget för släckbil tas för 2023. Beredskapsbilen kommer 

att levereras 

under hösten. Avvikelsen mot budget beror på det allmänt höga inflationstrycket. 
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§ 163 Dnr KS/2021:275 

Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Enligt Ordningslagen och förordning får kommuner meddela de föreskrifter, utöver 
Ordningslagens bestämmelser, som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats m.m. Kommunens nuvarande föreskrifter beslutades 
2004. Kommunledningskontoret har tagit fram ett uppdaterat förslag till 
Ordningsföreskrifter som lämnats på remiss till samtliga nämnder. 
Länsstyrelsen i Karlstad måste godkänna ordningsföreskriften för att den ska få 
rättsverkan och länsstyrelsen har tre veckor på sig att göra bedömningen från den 
dag föreskriften kommit dem tillhanda. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 138, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om revidering av de lokala ordningsföreskrifterna, 2022-07-08. 
Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun 2022 med bilagor. 
Protokoll från Teknik- och fritidsnämnden § 72, 2022-06-21. 
Protokoll från arbetsutskottet § 157, 2021-12-13. 
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens § 31, 2022-01-25. 
Yttrande från Säffle Kommunikation AB om revidering av Lokala 
ordningsföreskrifter för Säffle kommun, 2022-01-21. 
Protokoll från Socialnämnden § 22, 2022-02-08. 
Protokoll från Teknik- och fritidsnämnden § 5, 2022-01-04. 
Yttrande från Polismyndigheten avseende förslag till lokala ordningsföreskrifter 
Säffle kommun, 2022-01-25. 
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden § 5, 2022-01-18. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa de reviderade 
Lokala ordningsföreskrifterna att gälla från och med 2023-01-01. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Lokala ordningsföreskrifter 
Sammanfattning 
Enligt Ordningslagen och förordning får kommuner meddela de föreskrifter, 
utöver Ordningslagens bestämmelser, som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats m.m. Kommunens nuvarande före-
skrifter beslutades 2004. Kommunledningskontoret har tagit fram ett upp-
daterat förslag till Ordningsföreskrifter som lämnats på remiss till samtliga 
nämnder. 
De lokala ordningsföreskrifterna presenterades för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-03-28 varpå det lyftes att ridstigen runt Krokstadsområdet 
bör ses över. Tillsammans med Teknik- och fritidsförvaltningen och GIS-
ingenjör Basak Bozkurt har kartan över ridstigen blivit åtgärdad (se bilaga 
4). Teknik och fritidsnämnden har formellt godkänt beslutet gällande den 
nya kartbilden på ridstigen. Utöver ridstigen har inga övriga ändringar gjorts 
sedan presentationen. 
Länsstyrelsen i Karlstad måste godkänna ordningsföreskriften för att den ska 
få rättsverkan och länsstyrelsen har tre veckor på sig att göra bedömningen 
från den dag föreskriften kommit dem tillhanda. 

Bakgrund 
Enligt Ordningslagen (1993:1617) och Regeringens förordning (1993:1632) 
får kommuner meddela de föreskrifter, utöver Ordningslagens bestämmelser, 
som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats 
och även ytterligare föreskrifter angående användning av pyrotekniska varor, 
samt föreskrifter om ordningen och säkerheten i en hamn.  
Kommunen får även föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller 
friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra så-
dana områden, ska jämställas med offentliga platser om de inte omfattas av 
de områden som definieras i ordningslagens 1 kap 2 §, 
Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § allmänna vägar, gator, vägar, torg, 
parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som 
har upplåtits för sitt ändamål. Områden som i detaljplan redovisas som kvar-
tersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är 
tillgängliga för allmänheten samt andra landområden och utrymmen inomhus 
som stadigvarande används för allmän trafik definieras även de som offentlig 
plats. 
Kommunerna får dock inte meddela sådana föreskrifter som innebär en in-
skränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något 
annat konstnärligt verk (1993:1632 § 1). 
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Kommunens beslut om lokala ordningsföreskrifter ska enligt 3 kap 13 § an-
mälas till länsstyrelsen, som får upphäva föreskrifterna om de strider mot 
ordningslagen 
Säffle kommuns nuvarande Lokala ordningsföreskrifter beslutades av kom-
munfullmäktige den 23 februari 2004, § 25. Kommunledningskontoret har 
under hösten tagit fram ett förslag till uppdaterade lokala ordningsföreskrif-
ter.  
När besluts har fattats av kommunfullmäktige och godkänt revideringen av 
de lokala ordningsföreskrifternas ska underlaget skickas till länsstyrelsen i 
Karlstad för godkännande. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska 
ordningsföreskriften från det datum den kommit dem tillhanda. Förslaget på 
revideringen av Säffle kommuns lokala ordningsföreskrift har tagits fram i 
samråd med Gith Nilsson, länsassessor vid länsstyrelsen i Karlstad.  
Ordningsföreskrifterna får rättsverkan först efter föreskriften blivit godkänd 
av länsstyrelsen.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd förvaltningar, och 
företrädare för länsstyrelsen och polisen. 

Beslutsunderlag 
Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun 2022 med bilagor. 
Protokollsutdrag TFNSÅ/2022:2 från Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 
2022-06-21. 
KSAU § 157, Revidering av Lokala ordningsföreskrifter, 2021-12-13. 
Barn- och utbildningsnämndens § 31, tjänsteyttrande om revidering av lokala 
ordningsföreskrifterna, 2022-01-25. 
Yttrande från Säffle Kommunikation AB om revidering av Lokala 
ordningsföreskrifter för Säffle kommun, 2022-01-21. 
Socialnämndens § 22, tjänsteyttrande om revidering av Lokala 
ordningsföreskrifter, 2022-02-08. 
Teknik- och fritidsnämndens § 5, tjänsteyttrande om revidering av lokala 
ordningsföreskrifter, 2022-01-04. 
Yttrande från Polismyndigheten avseende förslag till lokala 
ordningsföreskrifter Säffle kommun, 2022-01-25. 
MB § 5, Revidering av lokala ordningsföreskrifter, 2022-01-18. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Ordningslagen ger kommunerna möjlighet att ge en lokal prägel på ordnings-
föreskrifterna för den egna kommunens offentliga platser. Säffle kommuns 
lokala ordningsföreskrifter antogs av fullmäktige i juni 2003, vilket innebär 
att det snart har gått 20 år sedan senaste översyn. Kommunledningskontoret 
har under hösten genomfört en ordentlig omarbetning av föreskrifterna uti-
från förändringar i lagstiftning och praxis. Ordningslagens senaste uppdate-
ring är numrerad SFS 2021:862 och Förordningens senaste uppdatering är 
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numrerad SFS 2017:1046. Praxis har stämts av med den enhet på länsstyrel-
sens som granskar de lokala besluten. 
Praxisdiskussionen med länsstyrelsen har medfört ett skifte i fokus från 
reglering av händelser ”utifall att” till att reglera händelser där det faktiskt 
upplevs vara problem idag. Sådant som redan är reglerat i Ordningslagen ska 
heller inte tas med i föreskrifterna. Utifrån fokusskiftet har aktuella delar av 
föreskrifterna stämts av med teknik- och fritidsförvaltningen, räddningstjäns-
ten, barn- och utbildningsförvaltningen samt polisen. Fokusskiftet och av-
stämningen har därmed medfört att ett antal paragrafer nu tagits bort ur före-
skrifterna eftersom det i dagsläget inte upplevs vara några problem med det 
som regleras i dem. Andra paragrafer har omarbetats och moderniserats. De 
platser som jämställs med lagens begrepp ”offentlig plats” minskats betyd-
ligt i antal. Fastigheter med skolor tas till exempel bort som offentlig plats, 
vilket medför att rektor får större möjligheter att avvisa ej önskvärda perso-
ner från skolområdet.  
Området där alkoholförtäring är förbjudet har minskats utifrån dialogen med 
länsstyrelse och polis. Länsstyrelsens handläggare har i dialogen konstaterat 
att endast områden med konstaterad problematik kommer att godkännas vid 
en granskning. De nu föreslagna områdena har tagits fram i dialog med och 
efter önskemål från polisen i Säffle. 
Utredningen kring ordningsföreskrifterna har genomförts av Gustav Wein-
gartshofer, praktikant från Juristprogrammet vid Karlstads universitet under 
handledning av Katarina Lundin, kanslichef och kommunjurist vid kommun-
ledningskontoret. Teknik- och fritidsförvaltningen har varit behjälplig med 
kartmaterialet.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-13 § 157 att remittera 
förslaget till samtliga nämnder, bolag och Polismyndigheten för yttrande. 
Vid remisstidensutgång hade samtliga remissinstanser tillstyrkt förslaget. 
Teknik- och fritidsnämnden föreslog dessutom ett förtydligande gällande 
ridstigarnas utmärkning på kartmaterialet. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Revideringen av de Lokala ordningsföreskrifterna har inte någon direkt på-
verkan på Säffle kommuns kostnader. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Vi kan, vi vill vi vågar” är nedbruten i sju mål – 
fyra externa och tre interna. Extern mål 4 lyder ”Säffle kommun möjliggör 
det goda livet” och bryts ned i följande text: ”Säffle kommun möter männi-
skor och deras behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och ny-
fikenhet. Säffle kommun skapar i samverkan med andra aktörer ett hållbart 
samhälle med god folkhälsa, trygga och attraktiva boendemiljöer, goda kom-
munikationer, goda fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och närhet till god 
vård och omsorg.” När en kommun beslutar om Lokala ordningsföreskrifter, 
som de definieras i lag och förordning, bidrar det till att skapa trygghet i 
samhället. 
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Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Barnperspektivet tas tillvara genom de trygghetsskapande föreskrifterna. 
  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa de reviderade Lokala 
ordningsföreskrifterna att gälla från och med 2023-01-01. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef/Kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Polismyndigheten i Säffle 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommunledningskontoret
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Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun 
Beslutade av kommunfullmäktige den 18 december 1995, senast 
reviderade den xx månad 2021,  

Säffle kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).  

Dessa ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Säffle kommun skall upprätthållas.   

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen 
som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 
ordningslagen om inte annat anges.  

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel.  

Områden som jämställs med offentlig plats 
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa 
föreskrifter skall med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket 
ordningslagen följande badplatser jämställas med offentlig plats. Se 
bilaga 1. 

1. Duse Udde (Klippbaden)
2. Getebol
3. Källarbacken
4. Sandbacken
5. S Ed (Sjönsjö)
6. Strand
7. Eldan
8. Nysäter

Kommunens yttrande 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6 §, 9 
§ och 10 §.

Lastning av varor 
5 § Vid lastning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten 
utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så 
att utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras. 
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Störande buller 
6 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga 
platser exempelvis stenkrossning, får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd. 

Containrar m.m. 
7 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller liknande 
anordning, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att 
märka containern eller anordningen med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, skärmtak, flaggor, banderoller och skyltar 
8 § Vid uppsättning av markiser, flaggor, banderoller, skärmtak eller 
skyltar ska den lägsta fria höjden vara 

1. 2.20 meter över gångbana
2. 3.50 meter över cykelbana
3. 4,50 meter över körbana

Affischering 
9 § Affischer, annonser och liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar, el- och 
teleskåp, transformatorbyggnader, pumpstationer eller liknande som 
vetter mot offentlig plats.  

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller 
krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 
10 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar 
sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller 
liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Förtäring av alkohol 
11 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig 
plats på gator, gång- och cykelvägar och inom område markerat i 
bilaga 2 om inte tillstånd för servering föreligger enligt 
alkohollagen (2010:1622).  

Hundar 
12 § Hundens ägare eller den som endast tillfälligt vårdar en hund 
är skyldig att följa bestämmelserna i 13 § och 14 §.  

Det som anges i 12 §, 13 § och 14 § gäller inte för ledarhund för 
synskadad person eller för tjänstehund under tjänsteutövning och inte 
heller för service- och signalhundar. 
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13 § Hundar ska hållas kopplade på allmänna vägar, gator, parker, torg 
och gågator, på gång- och cykelvägar.  

Hundar ska även hållas kopplade på de markerade spår som framgår 
av bilaga 3. 

Hundar får inte badas vid de badplatser Duse Udde klippbad, 
Källarbacken, Sandbacken, Nysäter, Strand, Eldan, Sjönsjö och 
Getebol som jämställs med offentlig plats i 3 § under badsäsong maj – 
augusti. Se bilaga 1. 

Badplats omfattar det område på land och i vatten som utnyttjas av de 
badande. Det råder även kopplingstvång vid dessa badplatser under 
maj-augusti. 

14 § Förorening efter hund på platser angivna i 13 § ska 
omedelbart plockas upp.  

Ridning 
15 § Ridning i motionsspår och leder är inte tillåtet annat än på 
markerade ridstigar i Krokstadsområdet, vilka framgår av bilaga 4.

Hästar får inte vistas på de badplatser som framgår av bilaga 1. 

Cykling och skidåkning
16 § Cykling är inte tillåtet i motionsspåren som framgår av bilaga 
3 annat än på markerade mountainbike- och terrängspår.

Under tid som motionsspår i bilaga 3 har markerats och preparerats 
som skidspår, får endast skidåkning förekomma. 

Avgift för att använda offentlig plats 
17 § För användning av offentlig plats och område som kommunen 
enligt 3 § har jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta 
ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 

Dispens  
18 § Vid särskilda skäl kan kommunen (teknik- och fritidsnämnden) 
meddela tillfälliga undantag från dessa föreskrifter. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
19 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
paragraf 5-16 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra 
stycket ordningslagen. 

I ordningslagen stadgas också bestämmelser om förelägganden 
och förverkande. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter  
för Säffle kommun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Kommunfullmäktige den 23 februari 2004, § 25



 
 

Senaste ändringen beslutad av kommunfullmäktige den 23 juni 2003.  

 

Länsstyrelsen upphävde § 9 st. 2 i beslut den 28 januari 2004.  

 
Säffle kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

 

1 §    

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap. ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Säffle kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 
20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd 
av användningen av pyrotekniska varor. 

 

2 §    

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1 - 4 ordningslagen om inte annat anges. 
Bestämmelsen i 20 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen.   

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

 

3 §    

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med 
stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas 
med offentlig plats: 

• tomt nr 9 (Silvenska villan) samt angränsande obebyggd del av tomt nr 10 
inom  kv Kvarnen; 

• landtungan mellan Kanalen och Strömmen inkl gångbro över Strömmen; 
• kanalområdet med kajer och landområden på sträckan Kanaltorget – 

Karlsborgsåsen; 
• Karlsborgsåsen; 
• kv Sågen nr 4 (Medborgarhuset); 
• järnvägsstationen och stationsområdet avgränsat av spårområdet, Järnvägs-

gatan,  Planetvägen och Kungsgatan; 
• områden som i detaljplaner redovisas som naturmark; 
• fastigheter där skola är byggd; 
• kyrkogårdar och begravningsplatser; 



• marknadsområdet i Nysäter avgränsat av Byälvsvägen, Olofs väg och 
 Marknadsvägen; 
• idrotts- och friluftsanläggningar enligt förteckning i bilaga 1. 
 
Dessutom följande på kvartersmark upplåtna parkeringsplatser inom fas-
tigheterna 
• kv Domaren nr 2 (två platser); 
• kv Hyttan nr 1, 4 och 8; 
• kv Sparta nr 2, 3 och 4; 
• kv Kvarnen nr 10 (takparkeringen); 
• del av Säffle 7:2 (Nytorget); 
• kv Knutsbacken nr 7; 
• kv Stenhuset nr 3, 4 och 16 (vid sjukhuset); 
• kv Fyrhörningen (Konsum Stormarknad); 
• kv Royal nr 1. 
 

4 §    

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första  
stycket, 12 §, 13 §, 20 § och 21 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 
Lastning av varor m.m. 

 

5 §    

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig 
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläck-
ningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

 
Schaktning, grävning m.m.  

 

6 §    

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyll-
nadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 
Störande buller 

 

7 §    

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd. 



Containrar m.m. 

 

8 §    

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller liknande anordning, 
som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att märka containern eller 
anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. 

 
Markiser, skärmtak, flaggor, banderoller och skyltar 

 

9 §    

Markiser, skärmtak, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de 
skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en kör-  
respektive cykelbana på lägre höjd än 4,50 meter. Reklamskyltar och dylikt får 
ej utan polismyndighetens tillstånd uppsättas på trottoarer och gångbanor. 

 

Utmed gångstråk där det placeras ut mer än två bord med stolar skall det tydligt 
markeras i form av ett 0,90 meter högt staket i kontrasterande färg och med en 
tvärslå 0,10-0,35 meter över mark. 

 

Adressnummer 

 

10 §    

Fastighetsägare är skyldig att tillse, att adressnummer finns uppsatt på varje 
bebyggd fastighet som är belägen där adressnummer finns.  Numret skall vara 
lätt avläsbart från gatan vid fastighetens entrésida. 

Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller som enligt 1 kap 5 §  
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 

 
Affischering 

 

11 §    

Affischer, annonser och liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyn-
digheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, el- och teleskåp, 
transformatorbyggnader, pumpstationer eller liknande som vetter mot offentlig 
plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 



Högtalarutsändning 

 

12 §    

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till perso-
ner på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan 
tillstånd av polismyndigheten. 

 
Insamling av pengar 

 

13 §    

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller lik-
nande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning.  

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 

 
Förtäring av alkohol 

 

14 §    

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom ett område 
som begränsas av Industrigatan - Pressaregatan - Byälven - plangränsen på 
sträckan mellan Kvarnparken och Björkbacken  -  Granvägen  -  Skogsvägen  -  
Arvikavägen  -  riksväg 45 (se bilaga 2),  ej heller på kyrkogårdar eller 
begravningsplatser, på fastigheter där skola är byggd och inte på de platser som  
är förtecknade i bilaga 1. 

 
Camping 

 

15 §    

Camping får inte ske på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar och 
därmed jämställda platser. Vidare får camping ej ske på offentlig plats inom 
detaljplanelagt område annat än på särskilt iordningställd campingplats, ej 
heller på badplats eller sjösättningsramp som enligt 3 § jämställs med offentlig 
plats. 

 
Badförbud 

 

16 §    

Bad är förbjudet i Kanalen och Byälven mellan riksväg 45 och södra kanal-
mynningen. Bad är också förbjudet i närheten av markerade kablar. 

Simhopp från brygga eller klippa vid de i 3 § angivna platserna är förbjudet om 
det inte särskilt med skylt anges att det är tillåtet. 
 



Hundar 

 

17 §    

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller 
den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 
18 och 19 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för 
synskadad person eller för tjänstehund under tjänsteutövning och inte heller för 
service- och signalhundar. 

 

18 §    

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer. 

Tikar skall hållas kopplade eller vara instängda i inhägnat område under den tid 
de löper.  

Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller kyrkogårdar. Hundar får inte 
badas inom för allmänheten upplåtet friluftsbad. 

 

19 §    

Inom detaljplanelagt område och inom för allmänheten upplåtet friluftsbad 
skall föroreningar efter hundar omedelbart plockas upp. 

 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

 

20 §    

Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom 
områden med sammanhållen bebyggelse. 

Tillstånd krävs ej för användande av pyrotekniska varor i mindre omfattning 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 
sjukhuset i Säffle. 

 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

 

21 §    

Utöver bestämmelserna i ordningslagen 3 kap 6 § gäller att tillstånd av polis- 
myndigheten krävs för och skjutning med eldhandvapen inom Duse Udde. 

 

22 §    

Luftvapen, fjädervapen, paintbollvapen, pilbågar, slangbågar och liknande 
vapen får inte användas på torg, i parker, på begravningsplatser, kyrkogårdar 
och därmed jämställda platser. Vidare får sådana vapen ej utan tillstånd av 



polismyndigheten användas på offentlig plats inom detaljplanelagt område 
annat än på särskilt iordningställd skjutbana. 

 
Ridning och löpning 

 

23 §    

Ridning får inte ske i särskilt markerade motionsspår. I markerat och preparerat 
skidspår får endast skidåkning förekomma. 

Hästar får inte vistas inom för allmänheten upplåtet friluftsbad. 

 
Avgift för att använda offentlig plats 

 

24 §    

För användning av offentlig plats och område som kommunen enligt 3 § har 
jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

 

Dispens 

 

25 §    

Efter prövning av särskilda skäl har kommunen rätt att meddela tillfälligt 
avsteg från dessa föreskrifter. 

 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

 

26 §    

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av § 5-9, 12, 14-16,  
18-23 kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket 
ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 
 

 



Bilaga 1         

 

Strandbad som är upplåtna för allmänheten, idrotts- och friluftsanlägg-
ningar samt av kommunen iordningställda och särskilt utmärkta spår och 
leder vilka alla anläggningar jämställes med offentlig plats enligt 3 §. 

 

Badplatser Idrottsplatser 

Duse Udde 
Källarbacken 
Sandbacken 
S Ed (Sjönsjö) 
Nysäter  
Magnebyn 
Finnsjön 
Siktjärn 
Sillingebyn (Eldan) 
Strand 
Getebol 
Kärvinge  
Åkershus 
Gaperhult 

Sporthälla idrottsplats 
Säffle Flå 
Tegnérfältet 
vid Höglundaskolan 
 

 

Gästhamnar  
inkl till dessa hörande parke-
ringsplatser och sjösättnings-
ramper 

Stacka 
Ekenäs 
Nysäter 

Motionsspår  

Tegnérområdet 
Höglunda 
Duse 
Svanskog 
Nysäter 
Värmlandsbro 

Förteckningen omfattar inte 
anläggningar som återfinns 
inom område vilket i 
detaljplan redovisas som 
allmän plats eller hamn-
område, och som därmed 
enligt ordningslagen är defini-
erade som offentlig plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 166 Dnr KS/2022:240 

Nivå för partistöd 2023 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som betalas ut till 
de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle kommun.  
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Från och med mandatperioden 
2014-2018 gäller nya regler för partistöd, vilka framkommer av 4 kap. 29-32 §§ 
KL. Partistöd utbetalas till partier som fått mandat och som tagit plats i 
kommunfullmäktige. 
Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 
Inkomstbasbeloppet för år 2023 är beräknat med en uppräkning på 1,8 % jämfört 
med 2021, från 71 000 kr till 72 278 kr. Det innebär att det totala partistödet för år 
2022 är 722 780 kr. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 139, 2022-10-10.  
Tjänsteyttrande om nivå för partistöd 2023, 2022-10-07. 
Nivå för partistöd 2023. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nivå för partistöd 
2023 enligt följande: 

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa 

Socialdemokraterna 9 18 070 126 927 144 997 

Centerpartiet 11 18 070 155 133 173 203 

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 

 
2 

 
18 070 

 
28 206 

 
46 276 

Sverigedemokraterna 8 18 070 112 824 130 894 

Moderaterna 6 18 070 84 618 102 688 

Liberalerna 1 18 070 14 103 32 173 

Kristdemokraterna 2 18 070 28 206 46 276 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

Vänsterpartiet 1 18 070 14 103 32 173 

Miljöpartiet 1 18 070 14103 32 173 
 
 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-10-07 

Referens 
KS/2022:240 

 
 
Linnéa Lyckerius, 0533-681506 
linnea.lyckerius@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Nivå för partistöd 2023 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som 
betalas ut till de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle 
kommun. 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Från och med 
mandatperioden 2014-2018 gäller nya regler för partistöd, vilka 
framkommer av 4 kap. 29-32 §§ KL. Partistöd utbetalas till partier som fått 
mandat och som tagit plats i kommunfullmäktige. 
Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 
Inkomstbasbeloppet för år 2023 är beräknat med en uppräkning på 1,8 % 
jämfört med 2021, från 71 000 kr till 72 278 kr. Det innebär att det totala 
partistödet för år 2022 är 722 780 kr. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som 
betalas ut till de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle 
kommun. 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen 
skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör 
det idag. 
Nuvarande regler för partistöd gäller från och med mandatperioden 2014-
2018. Reglerna för partistöd framkommer av 4 kap. 29-32 §§ 
kommunallagen (2017:725), KL, som ger fullmäktige rätten att besluta om 
partistödets omfattning och formerna för det.  
Sedan mandatperioden 2014-2018 har det blivit möjligt att proportionellt 
begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av 
sina platser i fullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier 
som får stöd ska redovisa stödets användning och att de därigenom uppfyllt 
sitt ändamål. Vidare måste fullmäktige besluta årligen om utbetalning av 
partistödet. Därutöver får fullmäktige besluta om att stöd inte ska utbetalas 
till ett parti som inte i tid lämnar in respektive granskningsrapport. 
Partistöd utbetalas till partier som fått mandat och som tagit plats i 
kommunfullmäktige.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontorets kanslienhet. 



Säffle kommun 
Datum 
2022-06-12 

 
 

Sida 
2(3) 

 
   

Beslutsunderlag 
Nivå för partistöd 2023. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Summan av utbetalningen till respektive parti beräknas utifrån ett 
grundbelopp som är lika för alla partier i kommunen. Grundbeloppet består 
av 20 % av det totala partistödet, det vill säga 20 % av 722 780  kr, vilket är 
144 556 kr. Därefter divideras det totala grundbeloppet med antal partier i 
fullmäktige.  
Därutöver utformas stödet som ett mandatstöd, vilket är baserat på antalet 
mandat i fullmäktige. Mandatstödet består av 80 % av det totala partistödet, 
vilket för år 2023 är beräknat till 578 224 kr. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Partistödet är inräknat i ordinarie budget för 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nivå för 
partistöd 2023 enligt följande: 

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa 

Socialdemokraterna 9 18 070 126 927 144 997 

Centerpartiet 11 18 070 155 133 173 203 

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 

 
2 

 
18 070 

 
28 206 

 
46 276 

Sverigedemokraterna 8 18 070 112 824 130 894 

Moderaterna 6 18 070 84 618 102 688 

Liberalerna 1 18 070 14 103 32 173 

Kristdemokraterna 2 18 070 28 206 46 276 

Vänsterpartiet 1 18 070 14 103 32 173 

Miljöpartiet 1 18 070 14103 32 173 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 



Säffle kommun 
Datum 
2022-06-12 

 
 

Sida 
3(3) 

 
   

Beslutet ska skickas till 
Samtliga partier



 

 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-06-12 

Referens 
Ks 2022-240 

 

Kommunledningskontoret 
Linnéa Lyckerius, 0533-68 15 06 
Linnea.lyckerius@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Förslag till partistöd i Säffle kommun 2023 
Belopp i kronor 

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa 

Socialdemokraterna 9 18 070 126 927 144 997 

Centerpartiet 11 18 070 155 133 173 203 

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 

 
2 

 
18 070 

 
28 206 

 
46 276 

Sverigedemokraterna 8 18 070 112 824 130 894 

Moderaterna 6 18 070 84 618 102 688 

Liberalerna 1 18 070 14 103 32 173 

Kristdemokraterna 2 18 070 28 206 46 276 

Vänsterpartiet 1 18 070 14 103 32 173 

Miljöpartiet 1 18 070 14103 32 173 
 

Beräkningsgrund 
Inkomstbasbeloppet 2023, 72 278 :- (preliminärt beräknat med 1,8 % höjning jämfört 
med 2022) x 10 = totalt partistöd 722 780 :- 

 partier/mandat Belopp  
Grundbelopp 20 %    8     18 070 :-  

Mandatstöd 80 %   41 14 103 :-  

Linnéa Lyckerius  
Kommunsekreterare 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 130 Dnr  

Information om rivning av Gula villan och Synvillan 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsstrateg Carl-Henrik Johansson informerar om ärendet.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet har tagit del av informationen.  
Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
_________________ 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 162 Dnr KS/2022:353 

Rivning av Gula villan, Angelgatan 14 och Synvillan 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun äger fastigheterna Säffle Dungen 3 och Säffle Säffle 5:31.Inom 
dessa fastigheter finns tre byggnader som av olika anledningar inte längre fyller 
någon funktion för Säffle kommun. Dessa byggnader är: 

 Gula villan, inom fastigheten Säffle Dungen 3 

 Synvillan, inom fastigheten Säffle Dungen 3 

 Gul byggnad, Angelgatan 14, inom fastigheten Säffle Säffle 5:31 
Att sälja fastigheterna som byggnaderna befinner sig inom, för att på så sätt avyttra 
dessa byggnader, bedöms inte som lämpligt. På grund av detta föreslår 
kommunledningskontoret att byggnaderna ska rivas. 
Ekonomisk konsekvens av att riva byggnaderna är att kommunstyrelsens 
fastighetsdrift minskar sin årliga driftskostnad med 94 000 kronor. Samtidigt 
innebär rivningarna en stor driftkonsekvens för kommunstyrelsens fastighetsdrift 
det år som rivningarna sker. 
Driftkonsekvens på grund av rivningarna uppgår totalt till 2 821 000 kronor, och 
består av rivningskostnaderna, samt direktavskrivning av de rivna byggnadernas 
kvarstående värde. 
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar riva dessa tre 
byggnader. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 130, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om förslag till beslut om rivning, 2022-10-13. 
Objektsammanställning 10202 
Objektsammanställning 10059 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta enligt följande: 

1. Riva byggnaden ”Gula villan” inom fastigheten Säffle Dungen 3 
2. Riva byggnaden ”Synvillan” inom fastigheten Säffle Dungen 3 
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3. Riva byggnaden med adress Angelgatan 14 inom fastigheten Säffle Säffle 
5:31 

 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-10-13 

Referens 
KS/2022:353 

 
 
Carl-Henrik Johansson, 0533-68 17 03 
carl-henrik.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till beslut om rivning 
Sammanfattning 
Säffle kommun äger fastigheterna: 

 Säffle Dungen 3 

 Säffle Säffle 5:31 
Inom dessa fastigheter finns tre byggnader som av olika anledningar inte 
längre fyller någon funktion för Säffle kommun. Dessa byggnader är: 

 Gula villan, inom fastigheten Säffle Dungen 3 

 Synvillan, inom fastigheten Säffle Dungen 3 

 Gul byggnad, Angelgatan 14, inom fastigheten Säffle Säffle 5:31 
Att sälja fastigheterna som byggnaderna befinner sig inom, för att på så sätt 
avyttra dessa byggnader, bedöms inte som lämpligt. På grund av detta 
föreslår kommunledningskontoret att byggnaderna ska rivas. 
Ekonomisk konsekvens av att riva byggnaderna är att kommunstyrelsens 
fastighetsdrift minskar sin årliga driftskostnad med 94 000 kronor. Samtidigt 
innebär rivningarna en stor driftkonsekvens för kommunstyrelsens 
fastighetsdrift det år som rivningarna sker. 
Driftkonsekvens på grund av rivningarna uppgår totalt till 2 821 000 kronor, 
och består av rivningskostnaderna, samt direktavskrivning av de rivna 
byggnadernas kvarstående värde. 
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar riva 
dessa tre byggnader. 

Bakgrund 
Säffle kommun äger fastigheterna: 

 Säffle Dungen 3 

 Säffle Säffle 5:31 
Inom dessa fastigheter finns det ett antal byggnader, som 
kommunledningskontoret av olika anledningar föreslår att riva. 

 Gula villan, inom fastigheten Säffle Dungen 3 

 Synvillan, inom fastigheten Säffle Dungen 3 

 Gul byggnad, Angelgatan 14, inom fastigheten Säffle Säffle 5:31 



Säffle kommun 
Datum 
2022-10-10 

 
 

Sida 
2(3) 

 
   

Gula villan och Synvillan har objektnummer 10059 i Säffle kommuns 
ekonomisystem. Gul byggnad, Angelgatan 14 har objektnummer 10202 i 
Säffle kommuns ekonomisystem. 
Gula villan och Synvillan bedöms, på grund av sitt skick, som olämpliga att 
ha i direkt närhet till Tingvallaskolan. 
Byggnad på adress Angelgatan 14, har drabbats av en vattenskada, som 
bedöms som en totalskada. En totalskada innebär att byggnaden på grund av 
sin skada inte längre kan uppfylla sitt syfte som bostad utan omfattande in- 
och utvändig renovering. 
Nuvarande hyresgäster på Angelgatan 14 erbjuds boende inom 
Säfflebostäders bestånd. 
Byggnaden bedöms olämplig att renovera, då dess invändiga och utvändiga 
skick innebär en renoveringskostnad som inte kan motiveras. 
Total lokal/bostadsyta för samtliga tre byggnader är cirka 950 kvadratmeter. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslienheten och ekonomienheten på 
kommunledningskontoret samt Säfflebostäder AB. 

Beslutsunderlag 
Objektsammanställning 10202 
Objektsammanställning 10059 

Förvaltningens ståndpunkt 
Det är kommunledningskontorets ståndpunkt att dessa byggnader bör rivas. 
Samtliga byggnaderna är outhyrda, och ur ett lokalförsörjningsperspektiv 
fyller dessa byggnader inget behov för Säffle kommun. Fastigheterna som 
innehåller dessa byggnader är även olämpliga att försälja. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Byggnadernas årliga gemensamma driftskostnader uppgår till totalt 252 000 
kronor. 
Byggnadernas årliga gemensamma hyresintäkter bedöms överensstämma 
med budgeterade hyresintäkter för år 2022, som uppgår till 158 000 kronor. 
Det är svårt att bedöma hyresintäkter för år 2023 på grund av indexeringen 
som nuvarande inflation kommer ge är svår att överblicka. 
Byggnadernas gemensamma kvarstående värde är 821 000 kronor. Detta 
kvarstående värde skrivs av i samband med rivning, och tas som en 
driftskostnad samma år som rivningen genomförs. 
Total uppskattad kostnad för att riva byggnaderna, med total yta om cirka 
950 kvadratmeter, uppgår till 2 000 000 kronor, och består av 
upphandlingskostnad samt rivningskostnad. 
Upphandlingskostnaden bedöms till 100 000 kronor, och rivningskostnaden 
bedöms till 1 900 000 kronor. Rivningskostnaden baseras på nyckeltal om 



Säffle kommun 
Datum 
2022-10-10 

 
 

Sida 
3(3) 

 
   

2 000 kronor per kvadratmeter, hämtade från Säfflebostäders genomförda 
rivningar på Gläntstigen samt Vintergatan. 
Sammanställning av ekonomisk konsekvens på grund av rivningarna enligt 
nedan: 

 Minskad driftskostnad per år:  0 252 000 kronor 

 Minskad hyresintäkt per år:  0 158 000 kronor 

 Driftnettokonsekvens per år:  0 094 000 kronor 

 Total rivningskostnad:  2 821 000 kronor 

 Direktavskrivning:  0 821 000 kronor 

 Rivningskostnad  2 000 000 kronor 
Säffle kommun får, det år som rivningarna sker, en driftskostnad direkt 
relaterad till rivningarna, om 2 821 000 kronor. Denna driftkostnad består av 
rivningskostnaderna, samt avskrivningskostnaderna när byggnadernas 
kvarstående värde direktavskrivs. 
På grund av rivningarna minskar kommunstyrelsens fastighetsdrifts årliga 
driftskostnader med totalt 94 000 kronor. Dessa 94 000 kronor kan med 
fördel omfördelas inom kommunstyrelsens fastighetsdrift kommande år, och 
bidra till att höja driftkvalitén inom kvarstående fastighetsbestånd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta enligt följande: 

1. Riva byggnaden ”Gula villan” inom fastigheten Säffle Dungen 3 
2. Riva byggnaden ”Synvillan” inom fastigheten Säffle Dungen 3 
3. Riva byggnaden med adress Angelgatan 14 inom fastigheten Säffle 

Säffle 5:31 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret: 

 Kanslienheten 

 Ekonomienheten 
Säfflebostäder AB



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:1020200000 DUNGEN 1 o 3

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

SKOLOR

DUNGEN SKOLA

Skolor

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

NOM

INNEV

MÅNAD

INTERN

33

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11209                11203Tillgångskontering  100.00

01020000 11209                11203- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 91094          10202      85Kostnadskontering  100.00

- varav mark/restv

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:49 Sida 1/9



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:10202000001 DUNGEN 1 o 3

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

SKOLOR

STOMME

DUNGEN SKOLA, KALLHYRA

Skolor

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

NOM

INNEV

MÅNAD

INTERN

74

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11209                11203Tillgångskontering  100.00

01020000 11209                11203- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 91094          10202      85Kostnadskontering  100.00

- varav mark/restv

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

202212  3 850,08  257 958,52  7 745,93

 7 745,93 3 850,08Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:49 Sida 2/9



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:10202000002 DUNGEN 1 o 3

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

SKOLOR

ST/VÄ

DUNGEN SKOLA, KALLHYRA

Skolor

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

NOM

INNEV

MÅNAD

INTERN

24

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11209                11203Tillgångskontering  100.00

01020000 11209                11203- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 91094          10202      85Kostnadskontering  100.00

- varav mark/restv

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

202212  5 087,64  86 490,16  6 419,94

 6 419,94 5 087,64Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:49 Sida 3/9



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:10202000003 DUNGEN 1 o 3

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

SKOLOR

VS

DUNGEN SKOLA, KALLHYRA

Skolor

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

NOM

INNEV

MÅNAD

INTERN

24

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11209                11203Tillgångskontering  100.00

01020000 11209                11203- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 91094          10202      85Kostnadskontering  100.00

- varav mark/restv

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

202212  3 391,80  57 660,20  4 280,04

 4 280,04 3 391,80Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:49 Sida 4/9



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:10202000004 DUNGEN 1 o 3

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

SKOLOR

EL

DUNGEN SKOLA, KALLHYRA

Skolor

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

NOM

INNEV

MÅNAD

INTERN

14

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11209                11203Tillgångskontering  100.00

01020000 11209                11203- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 91094          10202      85Kostnadskontering  100.00

- varav mark/restv

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

202212  3 391,80  23 742,20  3 771,24

 3 771,24 3 391,80Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:49 Sida 5/9



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:10202000005 DUNGEN 1 o 3

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

SKOLOR

FASAD

DUNGEN SKOLA, KALLHYRA

Skolor

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

NOM

INNEV

MÅNAD

INTERN

24

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11209                11203Tillgångskontering  100.00

01020000 11209                11203- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 91094          10202      85Kostnadskontering  100.00

- varav mark/restv

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

202212  1 413,24  24 025,56  1 783,34

 1 783,34 1 413,24Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:49 Sida 6/9



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:10202000006 DUNGEN 1 o 3

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

SKOLOR

FÖNST

DUNGEN SKOLA, KALLHYRA

Skolor

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

NOM

INNEV

MÅNAD

INTERN

24

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11209                11203Tillgångskontering  100.00

01020000 11209                11203- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 91094          10202      85Kostnadskontering  100.00

- varav mark/restv

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

202212  847,92  14 415,48  1 069,98

 1 069,98 847,92Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:49 Sida 7/9



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:10202000007 DUNGEN 1 o 3

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

SKOLOR

Y-TAK

DUNGEN SKOLA, KALLHYRA

Skolor

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

NOM

INNEV

MÅNAD

INTERN

14

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11209                11203Tillgångskontering  100.00

01020000 11209                11203- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 91094          10202      85Kostnadskontering  100.00

- varav mark/restv

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

202212  484,56  3 391,64  538,74

 538,74 484,56Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:49 Sida 8/9



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:10202000008 DUNGEN 1 o 3

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

SKOLOR

RESTPO

DUNGEN SKOLA, KALLHYRA

Skolor

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

NOM

INNEV

MÅNAD

INTERN

24

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11209                11203Tillgångskontering  100.00

01020000 11209                11203- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 91094          10202      85Kostnadskontering  100.00

- varav mark/restv

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

202212  3 446,04  58 642,28  4 349,36

 4 349,36 3 446,04Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:49 Sida 9/9



Objektsammanställning

Utskriven av: Maria T Eriksson

SÄFFLE KOMMUN

Objektid.....: Fastighetsbeteckning..:1005900000 SÄFFLE 5:31

Objektgrupp..:

Objekttyp....:

EXPLO

SÄFFLE 5:31

Exploateringsmark, sanering mm

Beräkningsmetod..:

Underlagsår......:

Beräkningsperiod.:

Räntetyp.........:

Avskrivningstid..:

Slutdatum........:

Avslutat.........:

BOKFVR

INNEV

MÅNAD

INTERN

Huvudobjekt...........:

Komponenttyp..........:

Utrangerad/Såld:

Ansvar/Slag/Verks/Verks/Akt/Proj/Objek/Fri/Mo/Redovisningsår 2022 Procent

01020000 11709Tillgångskontering  100.00

01020000 11709- varav mark/restv  100.00

21210000 79200 21550          10059      85Kostnadskontering  100.00

26112000 79200 21550          10059- varav mark/restv  100.00

Ränta/Kap.kostnaderUtgående balansVärdeförändringAvskrivningInkomstUtgiftTypPeriod

- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv- mark/restv

202212  294 005,20  4 410,12

 4 410,12 294 005,20

 4 410,12

 4 410,12

Summa

-mark/restv

2022-10-06 16:48 Sida 1/1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2022-08-22 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 121 Dnr KS/2022:104 

Byte av VA-anläggning på Lurö 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun äger fastigheten Säffle Lurö 2:1, belägen på del av Lurön kallad 
Husön. Inom fastigheten finns en gård, Stenstaka, som även den ägs av Säffle 
kommun. Stenstaka har över tid byggts om till destinationsanläggning, som i 
dagsläget upplåts till entreprenör via hyresavtal. 
Säffle kommun vill bygga ut destinationsanläggningen med tre stycken 6-
bäddsstugor. Nödvändiga dispenser för denna utbyggnad är sökta hos Länsstyrelsen 
och erhållna. För att få bygglov behöver destinationsanläggningens VA-anläggning 
bytas. Detta då befintliga VA-anläggning inte kan leverera den kapacitet och 
kvalitet som krävs i relation till det utökade antalet gästnätter som tre stycken nya 
6-bäddsstugor ger möjlighet till. Åtgärderna som ingår i byte av VA-anläggning 
planeras utifrån de krav som ställs av Miljö och Hälsa. 
Åtgärderna som ingår i byte av VA-anläggning kan vara föremål för 
dispensansökan. Detta då åtgärderna sker inom Naturreservat. Byte av VA-
anläggning bedöms innebära en investeringskostnad om 3 500 tkr. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 104, 2022-06-20. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-04-07. 
Bilder platsbesök Lurö, 2021-07 
Situationsplan VA Lurö, 2021-09-28. 
Orientering ny VA-anläggning Lurö 
Lurö VA-1 
Lurö VA-2 
Hyresavtal Lurö, 2014-12-09. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen den 19 september.  
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen den 19 
september.  
______________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Byte av VA-anläggning på Lurö 
Sammanfattning 
Säffle kommun äger fastigheten Säffle Lurö 2:1, belägen på del av Lurön 
kallad Husön. Inom fastigheten finns en gård, Stenstaka, som även den ägs 
av Säffle kommun. Stenstaka har över tid byggts om till 
destinationsanläggning, som i dagsläget upplåts till entreprenör via 
hyresavtal. Säffle kommun vill bygga ut destinationsanläggningen med tre 
stycken 6-bäddsstugor. Nödvändiga dispenser för denna utbyggnad är sökta 
hos Länsstyrelsen och erhållna. 
För att få bygglov behöver destinationsanläggningens VA-anläggning bytas. 
Detta då befintliga VA-anläggning inte kan leverera den kapacitet och 
kvalitet som krävs i relation till det utökade antalet gästnätter som tre 
stycken nya 6-bäddsstugor ger möjlighet till. Åtgärderna som ingår i byte av 
VA-anläggning planeras utifrån de krav som ställs av Miljö och Hälsa. 
Åtgärderna som ingår i byte av VA-anläggning kan vara föremål för 
dispensansökan. Detta då åtgärderna sker inom naturreservat. 
Byte av VA-anläggning bedöms innebära en investeringskostnad om 3 500 
tkr. 

Bakgrund 
Säffle kommun äger fastigheten Säffle Lurön 2:1. Fastigheten är belägen på 
del av ön Lurön, kallad Husön. Inom fastigheten finns en gammal gård, 
Stenstaka, som även den ägs av Säffle kommun. Stenstaka gård har över tid 
byggts ut, och blivit en av Säffle kommuns destinationsanläggningar. 
Destinationsanläggningen drivs via hyresavtal av entreprenör, och innehåller 
restaurang, gästhamn, boende samt servicebyggnad. 
Hyresavtalet mellan Säffle kommun och entreprenören är undertecknat 25 
maj 2010. Avtalsperioden sträcker sig fem år, mellan 1 maj 2008 och 20 
april 2013. Avtalet förlängs med fem år i taget. Uppsägning ska ske 
skriftligen nio månader innan hyrestidens sista datum. Pågående avtalsperiod 
sträcker sig till 30 april 2023. 
Säffle kommun har ansökt om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen, och 
fått detta beviljat. Strandskyddsdispensen gäller uppförandet av tre stycken 
6-bäddsstugor. Säffle kommun har sökt bygglov för uppförandet av tre 
stycken 6-bäddsstugor. Återkoppling från bygglovshandläggare, samt från 
Miljö och Hälsa, säger att ett beviljat bygglov kräver byte av 
destinationsanläggningens VA-anläggning. 
Behovet av att byta destinationsanläggningens nuvarande VA-anläggning 
beskrivs bero på dess brist på kapacitet och kvalitet, i relation till utökat antal 
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gästnätter, samt dess hantering av avlopps-, samt Bad-, Tvätt- och 
Diskvatten. 
En ny VA-anläggning kommer ge fastighetsägaren, via högre standard på 
teknisk lösning, en kvalitets- och kapacitetssäkring som är väldokumenterad, 
och som matchar besöksanläggningens utökade övernattningskapacitet. 
Åtgärderna som ingår i byte av VA-anläggning planeras utifrån de krav som 
ställs av Miljö och Hälsa. Åtgärderna som ingår i byte av VA-anläggning 
kan vara föremål för dispensansökan. Detta då åtgärderna sker inom 
Naturreservat. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret samt VA-enheten på Teknik 
och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Platsbesök 2021-07-05 med syfte att kartlägga nuvarande VA-anläggning 
Bilder platsbesök Lurö, 2021-07 
Situationsplan VA Lurö 2021-09-28 
Orientering ny VA-anläggning Lurö 
Lurö VA-1 
Lurö VA-2 
Hyresavtal Lurö, 2014-12-09 

Förvaltningens ståndpunkt 
För att kunna utöka destinationsanläggningens övernattningskapacitet med 
tre stycken 6-bäddsstugor, behöver Säffle kommun strandskyddsdispens och 
bygglov. Länsstyrelsen har sedan tidigare godkänt Säffle kommuns ansökan 
om dispens från strandskydd. För att erhålla bygglov behöver Säffle 
kommun svara upp mot de krav som ställs på en VA-anläggning som 
betjänar en verksamhet som destinationsanläggningen på Lurö. Det är 
klargjort att nuvarande VA-anläggning är ett hinder för att erhålla bygglov. 
Genom att byta VA-anläggning, och på så sätt erhålla den kvalitet och 
kapacitet som krävs, kan Säffle kommun erhålla bygglov för de tre stycken 
6-bäddsstugor. Utan uppförande av ovan nämnda stugor kan inte långsiktig 
utveckling av destinationsanläggningen ske. Detta innebär att befintlig VA-
anläggning behöver bytas för destinationsanläggningens långsiktiga 
utveckling. 
Det är kommunledningskontorets ståndpunkt att byte av Lurö 
destinationsanläggnings VA-anläggning behöver genomföras för att Säffle 
kommun ska ha möjlighet att utveckla destinationsanläggningen på lång sikt. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 behöver utökas med 3 500 
tkr för byte av VA-anläggning på Lurö enligt beskrivning.  
Låneramsbeslutet för år 2022 som beslutades 21 juni 2021 innebär en möjlig 
omsättning av lån om 484 Mnkr och en nyupplåning om 16 Mnkr. Här finns 
marginal inlagd som klarar utökningen med 3 500 tkr.  
En VA-anläggning har en avskrivningstid om 50 år. 
Destinationsanläggningens kapitalkostnader kommer därmed öka med 
140 tkr årligen. Räntekostnaden kommer avta allt eftersom anläggningens 
värde skrivs ned. 
När det kommer till intäkter från destinationsanläggningen, budgeterade 
Säffle kommun 2021 enligt nedan: 

 Hyresintäkt:   086 000 kronor 

 Vidarefakturering av elkostnad till HG: 050 000 kronor 

 Kommunbidrag:   234 000 kronor 
Intäkterna balanserades av budgeterade utgifter i samma storlek. 
Även om kommunbidraget är en intäkt för destinationsanläggningen, är det 
en kostnad för Säffle kommun. 
Genomförs investeringen äskar kommunstyrelsen att kommunbidraget 
utökas med 140 tkr för att täcka ökande kapitalkostnader. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsen tillförs 3 500 tkr i investeringsbudget 2022 med 
uppdrag att byta befintlig VA-anläggning till Säffle kommuns 
destinationsanläggning på Lurö under 2022. 

2. Utökningen av investeringsbudgeten om 3 500 tkr finansieras inom 
den låneram om 484 Mnkr för omsättning av lån och om 16 Mnkr för 
nyupplåning år 2022 som beslutades av kommunfullmäktige 21 juni 
2021. 

3. Ge igångsättningstillstånd, under förutsättningen att investeringens 
totalbudget understiger 3 500 tkr. 

4. Äskandet från kommunstyrelsen att få utökat kommunbidrag med 
140 tkr hänskjuts till kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 
samt plan 2024-2025 för Säffle kommun. 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

 



Säffle kommun 
Datum 
2022-04-07 

 
 

Sida 
4(4) 

 
   

Beslutet ska skickas till 
 
Kommunstyrelsen 

 Näringslivsenheten 

 Kanslienheten 

 Ekonomienheten 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen: 

 VA-enheten 



Restaurang:
- Restaurangkök, 40st platser
- fettavskiljare
- Önskemål 1st Toalett (finns en st. mulltoa 

utan urinseparering)

VV:
- Partikelfilter
- Kolfilter
- UV
- Kapacitet sannolikt ej tillräcklig vid 

planerad utbyggnation

Råvattenledning:
- Ca. 300m
- Dim. Oklart, sannolikt PE50-63mm

Central WC/dusch byggnad:
- 4st befintliga mulltoaletter utan 

urinseparering 
- 3st bef. duschar 
- Önskar totalt 8st toaletter och 8st duschar

Ev. behov av separat WC/duschutrymme för 
personal, (egen ingång!):
- 5st personal 
- 2st toa och 2st dusch

Bostadshus öfogde:
- Permanentboende
- Vatten indraget
- 1st urinseparerande 

mulltoa
- gråvatteninfiltration

Nätstation Vattenfall: 
- Läge erhålls från Vattenfall
- Kapacitet fås från Vattenfall
- El finns i alla byggnader
- Sannolikt behöver el abonnemanget uppgraderas 

Övrigt:
- Säsong från Maj till halva oktober
- VA-anläggningar behöver ej vara 

vinteranpassade

Avlopp/infiltration restaurang:
- Ingen avskiljningsbrunn
- Dränledningar ut i åkermark – sannolikt täta 

Berg i dagen
- Bad sker på 
östra sidan! 

Sannolikt minst risk för berg – Lämplig placering ARV!?

Vandrarhem:
- 7st rum
- Inget VA

Uthyrsningsstugor:
- 5st á 6st bäddar
- Inget VA

Inget behov av VA 
till hamnen

Situationsplan Lurö 

V-ledning WC/dusch byggnad:

Sjöbod:
- 8st bäddar
- Inget VA
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From:                                 Erik Martinsson
Sent:                                  Mon, 21 Mar 2022 10:02:55 +0100
To:                                      Gun Kriström;Isabell Engdahl;Carl-Henrik Johansson;Pia Proper;Daniel 
Nordholm;Jimmy Karlsson
Cc:                                      Stig-Åke Almqvist;Ingemar Rosén
Subject:                             Orientering ny VA-anläggning Lurö
Attachments:                   Lurö VA-2.pdf, Lurö VA-1.pdf

Hej,  
 
Vi jobbar vidare med projekteringen av ny VA-anläggning på Lurö. Vi har kommit så pass långt att vi har 
ett underlag kvar som jag orientera berörda enheter kring så att vi kan få ev. inspel som vi behöver ta 
hänsyn till innan vi ökar detaljgraden! När vill ni (Pia/Carl-Henrik) att vi stämmer av planerade arbeten 
med verksamhetsansvarig? Det är ju av största vikt att tillsyn och drift, även om denna bör bli betydligt 
mindre än för befintlig anläggning, förankras med VU så att de känner sig delaktiga och att anpassning 
görs i möjligaste mån för deras behov!   
 
Bilagt finner ni en situationsplan på planerade anläggningar. Blåa linjer är vattenledningar, röda linjer är 
spillvattenledningar. Principen bygger på pumpat avlopp med tryckledningar som så långt som möjligt 
följer sträckningar på befintliga VA-ledningar för att minimera intrången i naturvärden i området, vilket 
kommer att lyftas i dispensansökan till Lst. Tryckavlopp kommer medge att vi kan följa terrängen och 
vara flexibla för att minimera behovet av sprängning.   
 
Det kommer att behöva sättas lågtryckspumpstationer vid Servicebyggnaden, Restaurangen och Ö-
fogdevillan, symboliserade av ringarna i ritningen. Alnarps reningsverket har vi placerat på åkern mellan 
restaurangen och ö-fogdevillan, detta för att inte komma för nära vattenbrynet med risk för högt 
grundvattentryck mm. Utlopp har vi tänkt till dike enligt illustration. Tanken är att skapa den buffertzon 
som miljökontoret efterfrågat. Här skulle vi även kunna komplettera med växter i samband med 
plantering i ARV för att förstärka bufferten.  
 
Reningsverket kommer att bestå av nedbyggda plasttankar. För att minska behovet av sprängning runt 
servicebyggnaden har vi tänkt flytta massor från nedgrävning av ARV till att banka runt pumpstationen 
vid servicebyggnaden, se skiss nedan. I samband med detta kommer en yta kring servicebyggnaden 
etableras för att medge tillgång till pumpstationen på baksidan för drift av pumpar mm. Jag har inte 
planerat in ut- ombyggnation av denna byggnad i samband med anläggning av VA-installationen, vi 
kommer dock att genomföra alla anpassningar för att kunna bygga ut servicebyggnaden enligt önskemål 
från kommunen och verksamhetsutövaren. Utbyggnation bör inte bli ett problem till följd av bankningen 
som jag ser det då det finns gott om ytor i övriga riktningar.  
 



 
Vi har planerat för grundförlagda ledningar för sommardrift enbart! Önskas förberedelser för vinterdrift 
måste detta meddelas nu så att vi kan planera för det. Isf. kommer vi behöva bygga med isolerlådor och 
värmekabel likt lösningen på Ekenäs.  
 
Fettavskiljare till restaurangen står ju inne i byggnaden idag. Vill man ha kvar den där eller vill man passa 
på att flytta ut den i samband med att det skall schaktas runt byggnaden? Det kan isf. krävas att 
avskiljaren byts ut, och jag ser inget behov av att flytta ut den egentligen. Synpunkter från 
livsmedelstillsynen.  
 
Även vattenverket kommer ju att behöva uppgraderas för att uppfylla livsmedelsverkets krav. Detta 
medför bl.a. att dubbla barriärer kommer att krävas, vilket i Lurös fall kommer kräva att bef. UV-ljus 
kommer att behöva kompletteras med ett membranfilter. Jag har som avsikt att även här planera för 
detta i de ledningsarbeten som nu är planerade men att detaljer kring ombyggnationer i vattenverket 
flyttas till en etapp 2, då detta inte behöver samordnas med planerade lednings- och schaktjobb. Vi 
kommer att titta på möjligheten att förlänga intagsledningen för råvattnet när vi ändå har pråmar, 



utrustning och rörläggare på plats. Jag återkommer kring detaljer avseende detta! Det kan ju också vara 
ett utmärkt läge att utföra en tillsyn på installationen så att allt är i sin ordning.  
 
Vi kommer att se över elmatningar mm. så att föreslagna installationer inte överbelastar kapaciteten här. 
 
 
Jag jobbar med att fylla i anmälan till miljökontoret och dispensansökan till Lst. För att utföra åtgärder i 
naturreservatet. Har plan-, arkitekt eller bygglov några inspel som vi behöver ta hänsyn till? 
 
Vi håller också på att stämma av logistiken kring att få material och maskiner på plats. Gunnars pråm 
räcker ej till för nödvändiga transporter, det blir också en försäkringsfråga som tarvar behörigheter som 
inte en privatperson kan tillgodose.  
 
Jag kikar också på utförandet. Risken är att en entreprenad här ute kan bli mkt. dyr, lösningen inskränker 
också möjligheten att vara flexibel om oförutsedda saker uppstår..vilket är en mkt. stor risk här. Jag har 
därför börjat att stämma av bland våra egna resurser om någon kan tänka sig detta utförande med 
förutsättningen att ligga ute måndag-fredag. Ev. med lite enklare boende och faciliteter.  
 
Kalkyleringen pågår parallellt med att anläggning och utförande planeras och uppgifter hämtas in. Det är 
ju minst sagt ett lite annorlunda objekt, och mkt. få faktorer som medför någon fördel avseende att hålla 
nere kostnaderna.  
 
Som sagt, titta gärna på detta och tänk över allt som kan komma att behöva tas hänsyn till både en och 
två gånger. När vi trycker på knappen måste allt vara på plats för minsta ändring kommer att kunna bli 
mkt. kostsam! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Erik Martinsson 
Planeringsingenjör VA 
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Från: Stig-Åke Almqvist <stigakealmqvist@telia.com> 
Skickat: den 20 mars 2022 11:30
Till: Erik Martinsson <Erik.Martinsson@saffle.se>
Ämne: Lurö VA: Förslag på placering 
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Hej Erik 
 
Hoppas du haft en bra helg, vädret kan du inte klaga på. 
 
Skickar över en förslagsritning på placering för granskning. 
När du tyckt till gör jag ”riktiga” ritningar som är skalenliga och med mer text, tex. 
ledningsdimensioner mm. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Stig-Åke Almqvist 
 
S-Å VA-teknik AB 
Ryrsvägen 31 
464 71 Köpmannebro 
Tel: 070-5098570, 0530-23233 
 



Central WC/dusch-byggnad Vandrarhem



Baksida WC/dusch-byggnad

Avlopp från duschar till mark
Samt avlopp till ulltoaletter

3st mulltoaletter
Ingen urinseparering

Vik nedströms ARV?



Invändigt WC/Dusch-byggnad



Infiltration från restaurang på 
åkern

Restaurang

Bostad Öfogde

Vik nedströms ARV, inget synligt 
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Restaurang Bostad Öfogde

Fördelningsbrunn ”infiltration”



Åker med bef. infiltration, 
lämplig placering ARV?

Utlopp ARV i vik?

Hus Öfogde

Restaurang
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Restaurang





Utrymme för vattenrening 
brevid restaurang



Baksida restaurang – mkt. berg 
ned mot vattnet!
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§ 164 Dnr KS/2022:351 

Förslag till fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag 
Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) bör en motion eller ett 
medborgarförslag beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom 
ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom ett år. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år (april och 
oktober) redovisa en förteckning över de motioner och medborgarförslag som inte 
beretts färdigt, samt uppge när i tiden dessa beräknas vara färdigbehandlade.  
För tillfället bereds 23 motioner och 5 medborgarförslag. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 141, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om förslag till fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag, 2022-10-04. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ta redovisade motioner och 
medborgarförslag till fortsatt beredning. 
 
 
_________________________ 
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Förslag till fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) bör en motion eller ett 
medborgarförslag beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet 
inom ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och vad 
som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 
ett år. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger per år (april och oktober) redovisa en förteckning över de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt, samt uppge när i tiden dessa 
beräknas vara färdigbehandlade.  
För tillfället bereds 23 motioner och 5 medborgarförslag. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret föreslår att följande motioner och 
medborgarförslag tas till fortsatt beredning: 
1. Motion om att divestera de finansiella tillgångarna i Säffle kommun 
(Dnr Ks 2018:215) 
Magnus Larsson (MP) inkom den 5 oktober 2018 med en motion om att 
divestera – att sluta investera i fossila bränslen – de finansiella tillgångarna i 
Säffle kommun. Motionären yrkar att Säffle kommun uppdaterar 
finanspolicyn så att det varken direkt eller indirekt via fonder är möjligt att 
investera i kol-, olje-, eller fossilgasindustrin. 

 Kommunledningskontoret handlägger ärendet och det beräknas vara 
färdigbehandlat under 2022. 

2. Motion om hedersrelaterat våld och förtryck 
(Dnr 2020:26) 
Magnus Jansson (L) inom den 27 januari 2020 med en motion om att Säffle 
kommun ska genomföra en utbildningsinsats samt ta fram rutiner för hur 
personal ska agera i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.      

 Kommunfullmäktige återremitterade motionen till socialnämnden 
den 14 december 2020 med motiveringen att kommunen skall 
säkerställa att skolans rutiner för orosanmälningar är kompletta med 
rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck, för att man därigenom 
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skall kunna upptäcka de som är utsatta, och aktivt förebygga att fler 
blir utsatta och beräknas vara besvaras 2022. 

3.  Motion om ökad samverkan med Region Värmlands närsjukvård 
(Dnr Ks 2021:149) 
Marianne Utterdahl med flera i (SiV) har den 11 juni 2021 lämnat in en 
motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att 
i samverkan med Region Värmland närsjukvård i Säffle, inrätta mobila 
närsjukvårdsteam för patienter och brukare i Säffle kommun.  

 Socialnämnden handlägger ärendet och det beröknas besvaras 
januari 2023.   

4. Motion om nolltaxa för hyreslokaler med ungdomsverksamhet 
(Dnr Ks 2021:191) 
Sjukvårdspartiet i Värmland har den 1 september 2021 lämnat in en motion 
om att kommunen undersöker möjligheten att införa nolltaxa för lokaler som 
används av föreningar med aktiviteter för barn- och ungdomar. 

 Teknik- och fritidsnämnden handlägger ärendet och det beräknas 
vara besvarat innan vintern 2022. 

5. Motion om genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen  
(Dnr Ks 2021:268) 
Sjukvårdspartiet har den 16 november 2021 lämnat en motion om en 
genomlysning av barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen.  

 Kommunstyrelsen handlägger ärendet och det beräknas vara 
besvaras december 2022. 

6. Motion om utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor 
(Dnr Ks 2021:296) 
Vänsterpartiet genom Barbro Källström har den 20 december 2021 lämnat en 
motion om en utbildningssatsning i kommunen som ska göras mot mäns våld 
mot kvinnor.  

 Motionen utreds av kommunledningskontoret och beräknas vara 
besvaras januari 2023. 

7. Motion om fältarbetare 
(Dnr Ks 2022:52) 
Socialdemokraterna har den 3 mars 2022 lämnat en motion om att 
kommunen bör inrätta ett system för fältarbetare.  

 Motionen utreds av kommunledningskontoret och beräknas vara 
besvaras januari 2023. 

8. Motion om att göra om Industrigatan 10 till ny förskola och särskilt 
boende för äldre 
(Dnr Ks 2022:182) 
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Sjukvårdspartiet har den 9 maj 2022 lämnat in en motion om att göra om 
Industrigatan 10 till ny förskola och särskilt boende för äldre. 

 Kommunstyrelsens fastighetsstrateg utreder ärendet som beräknas 
vara färdigbehandlat vintern 2022.  

9. Motion om fler parkeringsmöjligheter på Ekenäs Camping 
(Dnr Ks 2022:168) 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 10 maj 2022 lämnat en motion om 
parkeringsmöjligheter på Ekenäs Camping. 

 Näringslivsenheten utreder ärendet och beräknas vara 
färdigbehandlat våren 2023.  

10. Motion om teckentolkar och personalens förmåga att kommunicera 
genom teckenspråk 
(Dnr Ks 2022:169) 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 10 maj 2022 lämnat en motion om 
teckentolkar och personalens förmåga att kommunicera genom teckenspråk. 

 Motionen har remitterats till kommunledningskontorets kanslienhet 
för beredning och beräknas vara färdigställt våren 2023. 

11. Motion om samhällsinformation för ungdomar 
(Dnr Ks 2022:170) 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 10 maj 2022 lämnat en motion om 
samhällsinformation för ungdomar. 

 Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för 
beredning och beräknas vara klar våren 2023.  

12. Motion om att utreda turismen kring Vikingacentret i Nysäter 
(Dnr Ks 2022:171) 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 10 maj 2022 lämnat en motion om 
att utreda turismen kring Vikingacentret i Nysäter. 

 Motionen har remitterats till Näringslivsenheten för beredning.  
13. Motion om att söka en vänort i Ukraina 
(Dnr Ks 2022:172) 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 10 maj 2022 lämnat en motion om 
att söka en vänort i Ukraina. 

 Motionen har remitterats till kanslienheten för beredning.  
14. Motion om att rusta upp Svanskogsbanan 
(Dnr Ks 2022:173) 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 10 maj 2022 lämnat en motion om 
att rusta upp Svanskogsbanan 

 Motionen har remitterats till kanslienheten för beredning.  
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15. Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och 
lekområde 
(Dnr Ks 2022:174) 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 10 maj 2022 lämnat en motion om 
förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och lekområde. 

 Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och 
beräknas vara klar våren 2023. 

16. Motion om asfaltsbeläggning på Ekenäs camping 
(Dnr Ks 2022:175) 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 10 maj 2022 lämnat en motion om 
asfaltsbeläggning på Ekenäs camping. 

 Motionen har remitterats till Näringslivsenheten för beredning.  
17. Motion om brukares möjlighet till flexibla lösningar vid transport 
(Dnr Ks 2022:176) 
Mathias Gyllensteen Söderström har den 10 maj 2022 lämnat en motion om 
brukares möjlighet till flexibla lösningar vid transport. 

 Motionen har remitterats till Socialnämnden för beredning.  
18. Motion om Säffle kanal 
(Dnr Ks 2022:235) 
Magnus Jansson (L) inkom den 9 juni med en motion om Säffle kanal.  

 Motionen har remitterats till Kommunstyrelsen för beredning och 
beräknas vara klar våren 2023. 

19. Motion om Kulturskolans möjlighet att undervisa på skoltid 
(Dnr Ks 2022:237) 
Veronika Bäckström (C) och Putte Grötting (C) lämnade den 9 juni in en 
motion om Kulturskolans möjlighet att undervisa på skoltid  

 Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden, och 
beräknas vara klar våren 2023. 

20. Motion om subventionerat körkort på Herrgårdsgymnasiet 
(Dnr Ks 2022:238) 
Lars Pettersson (C) och Putte Grötting (C) lämnande den 10 oktober en 
motion om subventionerat körkort på Herrgårdsgymnasiet. 

 Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden, och 
beräknas vara klar våren 2023. 

21. Motion om ansvarsgräns för VA 
(Dnr Ks 2022:243) 
Mathias Gyllensteen Söderström (SD) lämnade den 14 juni en motion om 
ansvarsgräns för VA. 
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 Motionen har remitterats till Teknik- och fritidsnämnden för 
beredning och beräknas vara besvarad 2023. 

22. Motion om att frångå bilaga-J i kollektivavtalet  
(Dnr Ks 2022:244) 
Mathias Gyllensteen Söderström (SD) lämnade den 14 juni en motion om att 
frångå bilaga-J i kollektivavtalet. 

 Motionen har remitterats till kommunstyrelsen, HR-enheten. 
23. Motion om Kanalparken 
(Dnr Ks 2022:293) 
Kenneth Andersson (C) lämnande den 5 augusti en motion om Kanalparken.  

 Motionen har ännu inte remitterats.  
 

1. Medborgarförslag om ställplats vid Kvarnbryggorna 
(Dnr Ks 2021:66) 

 Medborgarförslaget är väckt av Thomas Carlson. 
Kommunfullmäktige har 4 oktober 2021 remitterat förslaget till 
teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut och beräknas 
blir besvarad under 2022. 

2. Medborgarförslag om gästplatser för små båtar och kanoter 
(Dnr Ks 2021:168) 

 Medborgarförslaget är väckt av Ulla och Lennart Sundström. 
Kommunfullmäktige har 6 september 2021 remitterat förslaget till 
teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut och beräknas bli 
besvarat i mars 2022. 

3. Medborgarförslag om utedansbana  
(Dnr Ks 2021:243) 

 Kate Wettergren och Anna Zetterström har 25 oktober 2021 
inkommit med ett medborgarförslag. Kommunfullmäktige har den 8 
november 2021 remitterat förslaget till teknik- och fritidsnämnden 
för beslut och beredning.  

4. Medborgarförslag om trafiksituationen vid Svanskogs skola 
(Dnr Ks 2021:245) 

 Per Sjöberg har den 25 oktober 2021 inkommit med ett 
medborgarförslag om förbättring av trafiksituationen vid Svanskogs 
skola. Kommunfullmäktige har den 8 november 2021 remitterat 
förslaget till teknik- och fritidsnämnden för beslut och beredning. 

5. Medborgarförslag om anropstyrd buss 
(Dnr Ks 2022:15) 

 Ulrika Grundahl har den 11 januari 2022 inkommit med ett 
medborgarförslag om att införa anropstyrd buss i Säffle kommun. 
Kommunfullmäktige har den 7 mars 2022 remitterat förslaget till 
kommunstyrelsen för beslut och beredning. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta redovisade 
motioner och medborgarförslag till fortsatt beredning. 
 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder
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§ 165 Dnr KS/2022:346 

Sammanträdesplanering inför 2023 
Ärendebeskrivning 
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över och 
göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är att 
planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och politiker samt 
vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess.  
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år, med några mindre 
ändringar. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt 
kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering för 2023. 
För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv ärendeprocess 
föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga sina sammanträden 
på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 141, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om förslag till fortsatt sammanträdesplanering 2023, 2022-10-04. 
Förslag till sammanträdesplanering för 2023. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

1. Arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att 
fastställa sin respektive sammanträdesplanering för år 2023 enligt 
föreslagen planering. 

2. Nämnderna förlägger sina sammanträdesdagar tisdagar, onsdagar eller 
torsdagar enligt nedanstående datum: 
- Vecka 3 (17-19 januari) 
- Vecka 7 (14-16 februari) 
- Vecka 11 (14-16 mars) 
- Vecka 16 (18-20 april) 
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- Vecka 19 (9-11 maj) 
- Vecka 34 (22-24 augusti) 
- Vecka 38 (19-21 september) 
- Vecka 42 (17-19 oktober) 
- Vecka 47 (21-23 november) 

I juni och december månad väljer nämnderna fritt. 
 
_______________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till sammanträdesplanering för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2023 
Sammanfattning 
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över 
och göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är 
att planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och 
politiker samt vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess.  
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år, med några 
mindre ändringar. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
samt kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering 
för 2023. För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv 
ärendeprocess föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga 
sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontorets kansli- och ekonomienhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplanering för 2023. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att förra årets förslag var väl anpassat till 
budget- och bokslutsprocessen. Förslaget eftersträvar samma röda tråd som 
föregående år, med en tydlig tvåveckorsperiod mellan arbetsutskott och 
kommunstyrelse, samt mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Måndagar är fortsatt den officiella sammanträdesdagen förutom när röda 
helgdagar påverkar planeringen. Kommunledningskontoret anser att detta 
inte bör ändras. 
Likt innevarande år får nämnderna välja sina dagar fritt i juni och december 
månad. 
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Konsekvenser 
De kommunala verksamheterna ska bedrivas rättssäkert, effektivt och med 
god kvalitet. Att ha en tydlig och neutral sammanträdesplanering som i första 
hand tar kommunens olika processer i beaktande är en åtgärd som främjar 
detta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

1. Arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa sin respektive sammanträdesplanering för år 2023 enligt 
föreslagen planering. 

2. Nämnderna förlägger sina sammanträdesdagar tisdagar, onsdagar 
eller torsdagar enligt nedanstående datum: 
- Vecka 3 (17-19 januari) 
- Vecka 7 (14-16 februari) 
- Vecka 11 (14-16 mars) 
- Vecka 16 (18-20 april) 
- Vecka 19 (9-11 maj) 
- Vecka 34 (22-24 augusti) 
- Vecka 38 (19-21 september) 
- Vecka 42 (17-19 oktober) 
- Vecka 47 (21-23 november) 

I juni och december månad väljer nämnderna fritt. 
 
 

 
Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag



Januari 2023 Februari 2023 Mars 2023 April 2023 Maj 2023 Juni 2023
S  1 Nyårsdagen O  1 O  1 L  1 M  1 Första maj 18  T  1 Maj gruppmöte

M  2 1  T  2 T  2 S  2 T  2 Ordf.ber F  2

T  3 F  3 F  3 M  3 Gruppmöte KS 14  O  3 L  3

O  4 L  4 L  4 T  4 Maj. Gruppmöte T  4 S  4

T  5 Trettondagsafton S  5 S  5 O  5 F  5 M  5 23 
F  6 Trettondedag jul M  6 KSAU 6  M  6 KSAU / KF 10  T  6 L  6 T  6 Sveriges nationaldag

L  7 T  7 T  7 F  7 Långfredagen S  7 O  7 KS budget

S  8 O  8 O  8 L  8 Påskafton M  8 KSAU 19  T  8

M  9 Gruppmöte KS 2  T  9 T  9 S  9 Påskdagen T  9 Nämnd F  9

T 10 F 10 F 10 M 10 Annandag påsk 15  O 10 Nämnd L 10

O 11 L 11 L 11 T 11 KS årsredovisning T 11 Nämnd S 11

T 12 Maj gruppmöte S 12 S 12 O 12 F 12 M 12 Ordf.ber 24 
F 13 M 13 Gruppmöte KS 7  M 13 Gruppmöte KS 11  T 13 L 13 T 13

L 14 T 14 Nämnd T 14 Nämnd F 14 S 14 O 14

S 15 O 15 Nämnd O 15 Nämnd L 15 M 15 Gruppmöte KS 20  T 15

M 16 KS 3  T 16 Nämnd/Bokslutsd./Maj.gruppmöteT 16 Nämnd / Maj. gruppmöte S 16 T 16 Maj gruppmöte F 16

T 17 Nämnd F 17 F 17 M 17 16  O 17 L 17

O 18 Nämnd L 18 L 18 T 18 Nämnd T 18 Kristi himmelsfärdsdag S 18

T 19 Nämnd S 19 S 19 O 19 Nämnd F 19 M 19 KSAU / KF 25 
F 20 M 20 KS / KSAU prel.ramar 8  M 20 Ordf.ber/ KS 12  T 20 Nämnd L 20 T 20

L 21 T 21 T 21 F 21 S 21 O 21

S 22 O 22 O 22 L 22 M 22 Ordf.ber/ KS/KSAU Budget21  T 22

M 23 4  T 23 T 23 S 23 T 23 F 23 Midsommarafton

T 24 F 24 F 24 M 24 KF årsredovisning 17  O 24 L 24 Midsommardagen

O 25 L 25 L 25 T 25 T 25 S 25

T 26 S 26 S 26 O 26 F 26 M 26 26 
F 27 M 27 Ordfber / KS prel.ramar 9  M 27 KSAU årsredovisning 13  T 27 Budgetdialog KSAU L 27 Pingstafton T 27

L 28 T 28 T 28 F 28 Budgetdialog KSAU S 28 Pingstdagen O 28

S 29 O 29 L 29 M 29 gruppmöte KS 22  T 29

M 30 Ordfber / KF 5  T 30 S 30 Valborgsmässoafton T 30 F 30

T 31 F 31 O 31



Juli 2023 Augusti 2023 September 2023 Oktober 2023 November 2023 December 2023
L  1 T  1 F  1 S  1 O  1 F  1

S  2 O  2 L  2 M  2 Ordf.ber 40  T  2 L  2

M  3 27  T  3 S  3 T  3 F  3 Alla helgons afton S  3

T  4 F  4 M  4 KSAU / KF 36  O  4 L  4 Alla helgons dag M  4 Ordf.ber 49 
O  5 L  5 T  5 T  5 S  5 T  5

T  6 S  6 O  6 F  6 M  6 Orf.ber / KF delår 45  O  6

F  7 M  7 32  T  7 L  7 T  7 T  7

L  8 T  8 F  8 S  8 O  8 F  8

S  9 O  9 L  9 M  9 KSAU delår 41  T  9 L  9

M 10 28  T 10 S 10 T 10 F 10 S 10

T 11 F 11 M 11 Gruppmöte KS 37  O 11 L 11 M 11 KSAU / KF 50 
O 12 L 12 T 12 T 12 S 12 T 12

T 13 S 13 O 13 F 13 M 13 KSAU 46  O 13

F 14 M 14 Gruppmöte KS 33  T 14 Maj.gruppmöte L 14 T 14 T 14

L 15 T 15 F 15 S 15 O 15 F 15

S 16 O 16 L 16 M 16 Gruppmöte ks 42  T 16 L 16

M 17 29  T 17 Gruppmöte maj S 17 T 17 Nämnd F 17 S 17

T 18 F 18 M 18 KS 38  O 18 Nämnd L 18 M 18 51 
O 19 L 19 T 19 Nämnd T 19 Nämnd/Gruppmmöte KS S 19 T 19

T 20 S 20 O 20 Nämnd F 20 M 20 Gruppmöte KS 47  O 20

F 21 M 21 KS 34  T 21 Nämnd L 21 T 21 Nämnd T 21

L 22 T 22 Nämnd F 22 S 22 O 22 Nämnd F 22

S 23 O 23 Nämnd L 23 M 23 KS delår 43  T 23 Nämnd / Gruppmöte maj L 23

M 24 30  T 24 Nämnd S 24 T 24 F 24 S 24 Julafton

T 25 F 25 M 25 39  O 25 L 25 M 25 Juldagen 52 
O 26 L 26 T 26 T 26 S 26 T 26 Annandag jul

T 27 S 27 O 27 F 27 M 27 KS 48  O 27

F 28 M 28 Ordf.ber 35  T 28 L 28 T 28 T 28

L 29 T 29 F 29 S 29 O 29 F 29

S 30 O 30 L 30 M 30 44  T 30 L 30

M 31 31  T 31 T 31 S 31 Nyårsafton
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§ 167 Dnr KS/2022:337 

Revidering av framtidsplan för äldre 
Ärendebeskrivning 
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det hur 
kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med god omsorg 
och kvalitet. 2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver planen revideras 
återigen för att följa utvecklingen. Planen ska användas som ett instrument för att 
styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en 
vägledning för politiska och verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det 
dagliga arbetet. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 133, 2022-10-10.  
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-31.  
Socialnämndens protokoll § 113, 2022-09-20.  
Reviderad framtidsplan för äldre.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta reviderad Framtidsplan för 
äldre. 
 
 
____________________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Framtidsplan för  äldreomsorgen 
Sammanfattning 
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det 
hur kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med 
god omsorg och kvalitet.  
2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver planen revideras återigen 
för att följa utvecklingen. 
Planen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och förbättra 
kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en vägledning för 
politiska och verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det dagliga 
arbetet.  

Bakgrund 
En motion inkom till kommunfullmäktige den 4 oktober 2013, med yrkande 
att en framtidsplan för äldreomsorgen tas fram. I framtidsplanen för 
äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det hur kommunen ska 
klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med god omsorg och 
kvalitet.  Planen har därefter reviderats 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av avdelningschef vård och omsorg, 
anhörigkonsulent, verksamhetsutvecklare vård och omsorg, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig socionom. 

Beslutsunderlag 
Reviderad Framtidsplan för äldre. 

Förvaltningens ståndpunkt 
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Sammanfattning 
En motion inkom till kommunfullmäktige den 4 oktober 2013, med yrkande 
att en framtidsplan för äldreomsorgen tas fram. I framtidsplanen för 
äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8 framgår det hur kommunen ska 
klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med god omsorg och 
kvalitet. Under 2018 och nu 2022 har denna plan reviderats för att följa 
utvecklingen. 
Planen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och förbättra 
kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en vägledning för 
politiska och verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det dagliga 
arbetet.  
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1 Inledning 
 
Samtidigt som andelen äldre med demenssjukdom ökar bor äldre med någon 
form av fysisk funktionsnedsättning allt kortare tid på omsorgsboende. 
Behovet av omsorgsboende med inriktning mot demens ser därför ut att öka 
medan omsorgsboende för gruppen med somatiska besvär utvecklas mot att 
bli ett boende för vård i livets slutskede. 
 
Det långsiktiga behovet av platser på omsorgsboende är svårt att beräkna 
eftersom att det finns ett flertal faktorer som påverkar framtida behov. Äldres 
hälsa är en viktig faktor, där livslängd och förekomst av demensdiagnos är 
viktigast. I dagsläget pågår forskning om demens där man, i vissa delar, 
kommit långt vad gäller sjukdomens orsaker och framtagande av läkemedel 
som kan bromsa sjukdomens förlopp. 
 
Behovet av platser på omsorgsboende påverkas i hög utsträckning av vem 
som utför vård- och omsorgsinsatserna. En stor del av insatserna till äldre 
utförs idag av anhöriga. Allt fler svårt sjuka vårdas i hemmet, vilket är en 
viktig faktor att ta hänsyn till när man vill förstå och beräkna framtida behov. 
 
Att ansvaret för hemsjukvård succesivt överförs från region till kommun kan 
på sikt komma att påverka behovet av platser på omsorgsboenden. 
Hemsjukvård i kommunal regi kan ge förbättrad tillgång till vårdinsatser 
med kontinuitet. I sin tur kan utvecklingen komma att medföra att fler väljer 
att bo kvar i det egna hemmet.  
 
Satsningar på välfärdsteknik ger nya möjligheter till ett tryggt boende och 
utrymme för självständighet i det egna hemmet. Satsningar på lämpliga 
bostäder för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet påverkar också behovet av 
platser på omsorgsboende, liksom de förebyggande insatser kommunen 
väljer att satsa på, till viss del, också gör. 
 

1.1 Lockande levande livsmiljö 
Säffle leder hållbar utveckling - Vi kan, Vi vill, Vi vågar. Säffle kommun är 
en plats för alla, möjliggör för det goda livet och skapar i samverkan med 
andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och attraktiva 
boendemiljöer, hög tillgänglighet och närhet till god vård och omsorg.   
Ur Säffle kommuns Vision 20261. 

1.2 Bakgrund, uppdrag och syfte 
Kommunfullmäktige biföll, den 16 juni 2014, motionen om att en 
framtidsplan för äldreomsorgen tas fram.  
Socialnämnden i Säffle har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för 
äldreomsorgen. Planen ska i ett tjugoårsperspektiv beskriva en tänkbar och 
önskvärd utveckling. 
 

 
1 www.saffle.se 
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Målet för den svenska äldrepolitiken är att alla äldre ska ha rätt att åldras 
med värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande och 
delaktighet i samhället och över sin vardag. Äldre ska få åldras i trygghet, 
mötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det är därför 
viktigt att en framtidsplan har fokus på den enskildes självbestämmande och 
välbefinnande samt att den beskriver hur en god och trygg äldreomsorg 
utformas.  
 
I en framtidsplan för äldreomsorg ska det framgå hur kommunen ska klara 
av att möta en allt mer åldrande befolkning med god kvalitet. Säffle kommun 
har såsom många andra kommuner en ökning av andelen äldre personer. 
Genom en successivt förbättrad sjukvård och en större medvetenhet om 
hälsofrämjande åtgärder förväntas ett genomsnitt av befolkningen i 
kommunen leva längre och friskare än vad tidigare generationer gjort. 
  
Framtidsplanen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och 
förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner 
med uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen där grunden 
utgörs av de politiska mål, visioner och uppdrag som antagits. Framtids-
planen ska fungera som en vägledning inför de politiska och 
verksamhetsmässiga besluten men även finnas med i det dagliga arbetet. 
Framtidsplanen ersätter inte gällande lagstiftning på området. 
 
Framtidsplanen ska ses som ett övergripande dokument och ansvaret för 
genomförande av framtidsplanen åligger kommunens alla nämnder och 
förvaltningar som på olika sätt bidrar till att de äldre i Säffle kommun 
upplever att de kan leva ett gott liv. 
 
Säffle kommun ska genom en systematisk omvärldsbevakning ta hänsyn till 
förändringar i omvärlden som påverkar genomförandet av de intentioner som 
finns i framtidsplanen. Verksamhet och organisation ska anpassas till de 
förändringar som sker så att service, vård och omsorg till äldre ständigt 
förbättras. 

1.3 Arbetssätt, genomförande 
Framtidsplanen antogs i Kommunfullmäktige 2016-01-25, § 8, revidering av 
denna plan har nu gjorts för att aktualisera dess innehåll.  
Planen reviderades 2018. 
 
En arbetsgrupp bestående av avdelningschef för vård och omsorgen, MAS 
medicinskt ansvarig för sjukvård, och MAR medicinskt ansvarig för 
rehabilitering, verksamhetsutvecklare, enhetschef i äldreomsorgen, SAS  
socialt ansvarig socionom och samordnaren för planen har under 2022 
reviderat planen. Vid behov har andra yrkesroller medverkat i revideringen 
av planen.  
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2 Begrepp2  
Hemtjänst – Bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den 
enskildes bostad eller motsvarande. 
 
Service – Praktisk hjälp med bostadens skötsel, tvätt,  hjälp med inköp, 
tillredning av måltider.  
 
Personlig omvårdnad – Insatser som behövs för att tillgodose fysiska, 
psykiska och sociala behov. Detta kan t ex innebära hjälp med att äta och 
dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser 
som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig 
trygg och säker i det egna hemmet.  
 
Hemsjukvård – Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller 
motsvarande och som är sammanhängande över tiden. 
 
Rehabilitering – Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner 
eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för 
ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.   
 
Ordinärt boende – vanliga lägenheter, egna hem i olika former eller 
seniorboende anpassade för äldre.  
 
Trygghetsboende – egna lägenheter för äldre personer med tillgång till 
gemensamhetslokaler.  
 
Särskilt boende – individuellt inriktad insats i form av boende som ges med 
stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
 
LOV lagen om valfrihetssystem - Den enskilde har möjlighet att välja vem 
som ska utföra den beviljade insatsen, egen regi eller en privat utförare 
som har godkänts av kommunen.  
 
Salutogent förhållningssätt - att fokusera på de faktorer som ger 
välbefinnande och se det friska - hälsofrämjande, om omständigheter som 
bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de har varit eller är utsatta för 
avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller 
psykosociala stressorer. 
 

 
2 Hämtat ur Socialstyrelsens termbank, Kunskapsguiden, Boverket och 
Nationalencyklopedin  
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3 Vad styr äldreomsorgen – nationella och lokala 
styrdokument 

3.1 Lagar 
Äldreomsorgen regleras i första hand av socialtjänstlagen (SoL)3. 
Socialtjänstlagen är en ramlag och portalparagrafen ska genomsyra hela 
verksamheten.  
Den första paragrafen i socialtjänstlagen lyder: 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människors 
- ekonomiska och sociala trygghet 
- jämlikhet i levnadsvillkor 
- aktiva deltagande i samhällslivet 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och 
gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors 
självbestämmande och integritet. 
Hemsjukvården för de äldre styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).4 I 
hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf anges målet med lagen. Målet för 
hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen.  
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 
och sjukvård skall ges företräde till vården. 
Ny Socialtjänstlag är under revidering. 

3.2 Nationella mål 
Med honnörsorden trygghet, kvalitet och delaktighet som grund har riks-
dagen beslutat att målen med den nationella äldrepolitiken är att äldre ska5: 

 Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 
vardag 

 Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 

 Bemötas med respekt 

 Ha tillgång till god vård och omsorg 

 Erbjudas en jämställd och jämlik vård och omsorg 
 
Utöver detta har regeringen fattat beslut om en nationell anhörigstrategi som 
slår fast att också anhöriga till äldre ska uppmärksammas och inkluderas i 
vårdens och omsorgens arbete.6 

 
3 www.riksdagen.se 
4 www.riksdagen.se 
5 www.regeringen.se 
6 www.regeringen.se 
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3.3 Nationella och lokala förutsättningar – som påverkar 
äldreomsorgen  

Antalet äldre ökar och äldre har idag andra behov än de som tidigare 
generationer haft. Förhållandet ställer nya krav på samhället. Nedan ges en 
kortfattad beskrivning av faktorer och tendenser som påverkar utformningen 
av den framtida äldreomsorgen. 
För att skapa och planera en verksamhet har förmåga att tillgodose äldres 
välbefinnande och behov av vård och omsorg behöver följande områden 
beaktas; 
 

 Den befolkningsmässiga utvecklingen 
 Civilstånd, kön, jämställdhet och jämlikhet 
 Äldres ekonomi 
 Hälsofrågor och livsstil 
 Boende och boendestandard 
 Tillgången till anhöriga och sociala nätverk 
 Utländsk bakgrund bland äldre 
 Ny teknik inom vård och omsorg 
 Nya behov och krav 

3.3.1 Den befolkningsmässiga utvecklingen  
De som är 65 år och äldre i Sverige utgjorde år 2022 20,2 procent av 
befolkningen mot 19,8 2015. År 2050 beräknas andelen äldre ha ökat till 25 
procent enligt statistiska centralbyrån7. 
Den ökade livslängden har medfört att antalet personer som är 80 år och 
äldre ökat mycket snabbt.  
I Sverige har medellivslängden under lång tid ökat. År 2021 var medellivs-
längden för kvinnor 84,8 år och för män 81,2 år.8  
När 40-talisternas vårdbehov blir stora omkring 2020-2030 sammanfaller det 
med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern. Det innebär att 
pensionskostnaden ökar kraftigt samtidigt som andelen förvärvsarbetande 
minskar. 

3.3.2 Civilstånd, kön, jämställdhet och jämlikhet 
De flesta människor kommer att vara mer eller mindre beroende av andra 
människors insatser under i genomsnitt de sista tre – fem åren av sitt liv. 
Tiden man är beroende av andra verkar vara längre bland kvinnor än bland 
män.  
Fler kvinnor än män uttrycker behov av hjälp. Fler äldre lever i par idag till 
följd av den förlängda livslängden hos framförallt män. Kvinnor lever i 
högre grad än män ensamma som äldre. Förutom att fler kvinnor än män 
uppnår hög ålder, är den tid som kvinnor behöver vård och omsorg vid livets 
slutskede ofta längre. 
Majoriteten av de äldre brukarna, de informella omsorgsgivarna och 
personalen är kvinnor. Mycket av det som görs inom äldreomsorgen handlar 
om arbeten som kvinnor traditionellt har gjort. Det är också viktigt att notera 

 
7 www.scb.se 
8 Statistik från Öppna jämförelser, Socialstyrelsen 
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att de som fattar biståndsbeslut ofta är kvinnor. En fråga som kan ställas är 
vad fler män bland personalen skulle innebära för äldreomsorgen från ett 
brukar- och/eller personalperspektiv. 
I en parrelation är det vanligare att kvinnor tar hand om män än tvärtom. De 
som lever med partner har i regel mindre behov av extern hjälp än de som 
lever utan partner. 

3.3.3 Äldres ekonomi 
Äldre personers ekonomi är huvudsakligen beroende av vilken inkomst de 
haft under sin förvärvsaktiva tid, hur länge de arbetat och om de har en 
förmögenhet. Den största skillnaden i ekonomi finns mellan de som lever i 
par och de som är ensamstående. De som lever i par har ofta bättre ekonomi 
under sina äldre år än de som lever ensamma. 
Generellt arbetar kvinnor färre år under sin förvärvsaktiva tid än män, vilket 
främst beror på att kvinnor i högre grad än män stannar hemma med barn. 
Detta i kombination med att kvinnor generellt har lägre lön än män leder till 
att kvinnornas pensioner är lägre än männens. 

3.3.4 Hälsofrågor och livsstil 
De allra flesta äldre har god hälsa när de går i pension. De är vitala och 
friska långt upp i åldrarna. De som idag pensioneras vid 65 års ålder har 
många, och förhoppningsvis goda, år att se fram emot. Påtagliga behov av 
vård och omsorg uppstår ofta först efter 80 års ålder och ökar sedan 
succesivt. Tiden då äldre behöver vård och omsorg har dock förlängts. 
Förhållandet kan sannolikt, åtminstone delvis, förklaras av att samhället i allt 
högre utsträckning söker möta behov tidigt, arbetar förebyggande och med 
friskvård som riktmärke. 
Livsstilen har stor betydelse för hälsan. Det gäller främst motions-, mat-, 
rök- och alkoholvanor, samt tillgången till sociala och kulturella 
sammanhang. Fysisk aktivitet på lagom nivå hos äldre uppskattas förlänga 
livet med ett till två år.  
 

3.3.5 Psykisk ohälsa9  
Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska 
sjukdomar. Ångest och depression är det vanliga psykiska hälsoproblem hos 
äldre personer. Ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av 
psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra 
livskvaliteten. Suicid (självmord) är den yttersta konsekvensen av psykisk 
ohälsa. Under 2020 var det 290 personer äldre än 65 år (främst män) som 
dog i suicid. Att förebygga psykisk ohälsa görs bland annat genom fysisk 
aktivitet, bra matvanor och social gemenskap.  
 

3.3.6 Boende och boendestandard 
Majoriteten av den äldre befolkningen bor i ordinärt boende, det vill säga i 
eget hus eller egen lägenhet. En stor grupp bor i småhus eller radhus.  

 
9 SKR och Socialstyrelsen 
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Eftersom att tiden som människor är friska och vitala ökar, ökar också 
möjligheten att bo kvar i det egna boendet som äldre, vilket kan påverka 
livskvaliteten och hälsan positivt. Därför är det naturligt att vård och 
omsorgen riktar in sig på att göra det möjligt för människor att bo kvar i det 
egna hemmet och erbjuda stöd och hjälp vid behov.  
Socialnämnden gav år 2017 förvaltningen i uppdrag att undersöka hur 
personer 90 år och äldre i ordinärt boende uppfattar sin situation. 
Undersökningen hade en svarsfrekvens om 67 procent.  Av dessa var 92 
procent nöjda med sitt boende -”de trivs och vill bo kvar hemma så länge de 
orkar”. 
3,8 procent av de som är 65 år och äldre och 10,7 procent av de som är 80 år 
och äldre bor, i Säffle kommun, i särskilt boende. Dessutom har boendetiden 
för de som bor i det särskilda boendet minskat.  
Att bo kvar i ordinarie bostad kommer sannolikt också att vara det normala 
för äldre i framtiden. Det kommer att bli lättare att bo kvar med tanke på att 
många bostäder blir anpassade till den enskilde samt att det finns allt fler 
tekniska lösningar som underlättar det dagliga livet i bostaden. 

3.3.7 Tillgången till anhöriga och sociala nätverk  
De som blir äldre förlorar ofta sitt kontaktnät och kan känna sig ensamma 
och isolerade, 72 procent av Säffles äldre befolkning besväras av ensamhet10. 
De viktigaste sociala kontakterna för många äldre är partnern och de egna 
barnen.  
Många äldre får stöttning av anhöriga. På nationell nivå utför anhöriga 
insatser som sammantaget kostar dem ca 152 miljarder kronor per år. Om de 
informella insatserna ersattes av formell vård- och omsorg skulle kostnaden 
uppgå till ca 194 miljarder kronor11. Den demografiska utvecklingen kan 
medföra att anhörigas insatser blir än mer omfattande12. 
 
Att ge omsorg är vanligast i åldersgruppen 45-64 år och oftast är det då en 
förälder som stöttas. Personer äldre än 65 år ger i mycket hög utsträckning 
omsorg till sin make, maka eller partner. Behovet att vårda, hjälpa eller 
stödja en maka, make eller partner ökar med åldern.13 Av de över 90 år, i 
Säffle, får 67 procent hjälp av anhöriga14.  
För en majoritet av gruppen 65 år och äldre har personliga kontakter ökat till 
följd av förbättrade kommunikationskanaler och ny teknik.  

3.3.8 Äldre med utländsk bakgrund 
Antalet äldre med utländsk bakgrund ökar.  
År 2018 är 14,6 procent av Säffles befolkning födda utomlands och av dessa 
är cirka 8 procent 65 år och äldre. År 2014 var 10,5 procent av Säffles 
befolkning födda utomlands och av dessa var cirka 20 procent 65 år och 
äldre. År 2011 var andelen utlandsfödda 7,9 procent av Säffles befolkning.7 

 
10 www.kolada.se 
11 www.anhoriga.se 
12 www.anhoriga.se 
13 www.anhoriga.se 
14 ”Enkät undersökning hur äldre ser på sitt boende”, Säffle kommun, 2017 
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År 2021 är 16,7 procent av Säffles befolkning födda utomlands och av dessa 
är 7,6 procent 65 år och äldre.  
 
Säffle kommun kommer att möta skiftande utmaningar när det gäller att 
tillgodose en språk-, religion-, och kulturanpassad äldreomsorg. 

3.3.9 Välfärdsteknik 
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, säkerhet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos en person 
som har, eller löper förhöjd risk att få, en funktionsnedsättning. 
Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en anhörig eller någon annan 
i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel eller 
köpas på den öppna marknaden. Välfärdstekniken kan stödja kvarboende, 
förebygga vård- och omsorgsbehov eller komplettera insatser, varför 
satsningar på välfärdsteknik kan ses samhällsekonomiskt lönsamt.  
Teknik kommer att betyda mer inom området för vård och omsorg i 
framtiden. Digitaliseringen av samhället ökar hela tiden, vilket innebär nya 
möjligheter för, och krav på, kommunerna. Den nya tekniken kan och bör 
användas som verktyg och hjälpmedel. 

3.3.10 E-hälsa 
E-hälsa handlar om hur digitala verktyg kan användas för att utbyta 
information i syfte att uppnå och bibehålla hälsa hos människor. E-tjänster 
för exempelvis tidsbokning eller ansökan om insatser via webben är en del 
av e-hälsa. Sverige har en vision för e-Hälsa; Vision e-Hälsa 2025.  År 2025 
ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik 
hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

3.3.11 Nya behov och krav 
Den svenska äldreomsorgen är organiserad med ett innehåll som i de allra 
flesta fall klarar av att tillgodose människors behov av mycket omfattande 
och kvalificerade insatser i det egna hemmet. Ädelreformen genomfördes 
under en period som präglades av stadigt ökande behov hos en åldrande 
befolkning samtidigt som samhällsekonomin försämrades. Att faktiskt kunna 
bo kvar i det egna hemmet, med den komplexa sjukdomsbild som kan följa 
av hög ålder, har blivit en realitet för människor. 
Äldres behov och krav håller dock på att förändras väsentligt. 
En orsak till detta är att de flesta äldre, dock inte alla, successivt kommer att 
ha det bättre ekonomiskt, vilket gör att de ställer andra krav på en flexibel 
vård och omsorg jämfört med tidigare generationer. Det bör dock påpekas att 
en stor förändring inträffar för de flesta, när man lämnar yrkeslivet och går i 
pension. Denna förändring innebär ofta en minskning av disponibel inkomst 
med över 30 % jämfört med tidigare.  
 

3.4 Värdegrund  
3.4.1 Äldreomsorgens nationella värdegrund15 

 
15 Socialtjänstlagen 
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Den 1 januari 2011 trädde ny bestämmelse i kraft i Socialtjänstlagen. I 5 kap. 
4 § SoL infördes en bestämmelse om en nationell värdegrund för 
äldreomsorgen.  Den säger att arbetet inom äldreomsorgen ska inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  

3.4.2 Socialnämnden i Säffle kommuns värdegrund16 
Socialnämndens värdegrund syftar till att sätta brukaren i fokus och att 
samtliga anställda ska ha en gemensam människosyn och ett gemensamt 
bemötande.  

 
16 Bilaga 3 
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4 Äldreomsorgen i Säffle kommun – nuläge 
I Säffle kommun gäller kvarboendeprincipen och 
självbestämmandeprincipen. Det innebär att alla ska ges förutsättningar att 
bo kvar i det egna hemmet och få den hjälp de behöver i sitt boende. 
Säffle kommun har framtagna servicegarantier för brukarna (se bilaga).  
 

4.1 Biståndsenheten 
Biståndsenhetens handläggare tar emot ansökningar från den enskilde, 
utreder, bedömer och beslutar om insatser samt följer upp utifrån 
socialtjänstlagen. 

4.2 Hälso- och sjukvård 
Det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget innefattar hjälp till 
medborgare från 7 år som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ta sig till 
vårdcentral.  
 

4.2.1 Hemsjukvård  
Sjuksköterskor utför hälso-och sjukvård.  
I sjuksköterskors uppdrag ingår också delegering av HSL insatser, 
handledning och utbildning av personal inom funktionshindersomsorg, 
individ- och familjeomsorg och i vård och omsorgen. 
 

4.2.2 Rehabilitering  
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter utför olika former av 
rehabiliterande åtgärder för att stärka individen i sin vardag.  
I arbetsterapeuters och sjukgymnasters/fysioterapeuters uppdrag ingår också 
handledning och utbildning av personal inom funktionshindersomsorg och 
äldreomsorg 
 

4.3 Hemtjänst 
De som bor i ordinärt boende och har behov av stöd och hjälp kan få det i 
form av hemtjänst. Hjälp till individen ges av omvårdnadspersonal dygnet 
runt alla dagar i veckan. Insatserna beviljas utifrån behov.  
. 

4.4 LOV 
De brukare som beviljas hemtjänst kan välja mellan flera utförare av 
hemtjänstinsatser, varav egen regi är ett alternativ. I Säffle kommun finns 
LOV17, lagen om valfrihet, inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård. För 
närvarande finns det endast ett företag som verkar i tätorten. 
 

 
17 www.riksdagen.se 
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4.5 Väntjänst  
Väntjänsten är en ideell insats som bedrivs i samarbete mellan Röda korset, 
Svenska kyrkan och Säffle kommun. Väntjänsten är till för personer som vill 
ha social samvaro, vilket kan förgylla vardagen för en stund. Väntjänst är ett 
komplement till den hjälp och det stöd som anhöriga och kommunen ger och 
ersätter inte det arbete som utförs av utbildad och avlönad personal. Exempel 
på aktiviteter man kan göra tillsammans inom ramen för väntjänst är att fika, 
gå på promenad eller sitta och prata.  

4.6 Anhörigstöd  
Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och 
psykiska belastning. Anhörig kan genom stöd få en förbättrad livssituation 
samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. 
I Säffle kommun finns en anhörigkonsulent som ger stödsamtal, råd och 
information samt bland annat ordnar träffpunkter, föreläsningar och 
studiecirklar för anhöriga. 
Anhörigstöd kan ges i form av insatser som syftar till att underlätta för den 
anhörige som vårdar närstående. Kommunen erbjuder biståndsbedömd 
kostnadsfri avlösning 10 timmar/månad/närstående. 
 

 

4.7 Trygghetslarm  
Trygghetslarm är en insats som den enskilde kan ansöka om. Larmet 
fungerar endast inomhus i den enskildes bostad.  
 
Tabell 1. Beviljade trygghetslarm  

Datum Beslut larm 

210101 483 
220101 547 

 

4.8 Visningsrum  
Säffle kommun har ett visningsrum där det visas exempel på smarta 
produkter från den öppna marknaden som kan förenkla vardagen för både 
personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Visningsrummet är 
beläget på Björkbacken. Inga smarta produkter säljs i visningsrummet. 
Ansvarig för visningsrummet är kommunens anhörigkonsulent. 

4.9 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
Syftet med dagverksamheten är att fördröja demenssjukdomens utveckling 
genom stimulans, aktivitet och social samvaro. Dagverksamheten ger också 
anhöriga en möjlighet till avlastning. Dagverksamheten Solrosen är till för 
den som bor i ordinärt boende och kan beviljas enligt socialtjänstlagen efter 
ansökan och behovsbedömning av biståndshandläggare.  
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4.10 Demensteam  
Demensteamet är ett konsultativt team som jobbar över hela Säffle kommun. 
Det består av en demenssjuksköterska och två Silviasystrar. 
Teamet ger stöd, vägledning och information till personer med 
demenssjukdom och deras anhöriga från diagnos genom hela 
sjukdomsförloppet.  
Teamet ger råd och stöd vid hembesök eller genom telefonsamtal.  
De bjuder in till patientgrupper, anhörigutbildning och samtalsgrupper för 
anhöriga.  
Teamet utbildar och handleder personal.  
Demensteamet har ett nära samarbete med biståndsenheten, kommun rehab, 
hemsjukvården, personal inom vård/omsorg och LSS, vårdcentralerna och 
minnesmottagningen. 
 

4.11 Trygghetsboende  
Trygghetsboende kan beviljas efter handläggning av biståndsbedömare. På 
ett trygghetsboende finns anpassade lägenheter för personer över 70 år. 
Målet med ett trygghetsboende är att skapa en trivsam miljö för den som bor 
där. En trygghetsvärd anordnar gemensamma aktiviteter vissa dagar i 
veckan. Det ingår inga omvårdnadsinsatser för den som bor på 
trygghetsboende.  
I Säffle kommun finns trygghetsboende på Björkbacksgatan 2 och 
Hamngatan 3, belägna i centrala Säffle, samt på Bryngelsväg 24 i Värmlands 
Nysäter. 
 

4.12 Korttidsenhet  
Korttidsplats är en biståndsbedömd och tillfällig insats. Den som beviljas 
plats på korttidsboende har rätt att vistas där under en begränsad period. 
Korttidsplats är till för personer som efter en sjukhusvistelse inte kan 
återrehabiliteras i det egna hemmet, personer som väntar på att beviljas plats 
på särskilt boende och för personer som behöver omsorg och omvårdnad i 
livets slutskede. 
Växelvård är en återkommande insats som syftar till att ge anhörig 
avlastning i omsorgen. För att möta behovet av växelvård kan en veckas tid 
på korttidsboende följt av tre veckors hemmaboende beviljas återkommande, 
alternativt kan två veckors tid på korttidsboende följt av två veckors 
hemmaboende beviljas återkommande. 
 

4.13 Särskilt boende 
När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i sitt ordinära boende, med 
insatser i hemmet, kan man ansöka om särskilt boende enligt 
Socialtjänstlagen hos biståndsenheten. 
Parboende tillämpas enligt Socialtjänstlagen. För att beviljas parboende 
måste den ena partnern vara berättigad till särskilt boende, paret ska ha haft 
ett långvarigt samboende och parboende måste vara båda parters önskemål. 
I Säffle kommun finns fyra särskilda boenden för äldre; Björkbacken, 
Kaptensgården och Svanen som bedrivs i kommunal regi samt Lindbacken 
som drivs på entreprenad. 
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4.14 Välfärdsteknik  
Säffle kommun använder sig av välfärdsteknik i form av nyckelfri hemtjänst, 
digitala trygghetslarm och ett mobilt arbetssätt. Nyckelfri hemtjänst innebär 
att hemtjänstpersonalen använder sig av mobil identifiering för att ta sig in 
hos brukaren. Detta gör att hemtjänstpersonal inte behöver hantera nycklar, 
vilket skapar trygghet för brukaren. 
De digitala trygghetslarmen är kopplade till en larmcentral som besvarar 
samtliga larm och som vidarebefordrar larm som kräver åtgärd till personal. 
Det mobila arbetssättet gör att personal kan dokumentera på plats hos 
brukaren, samt att dokumentation och genomförandeplan alltid finns 
tillgängligt. 

 

4.15 E-tjänster  
I Säffle kommun finns e-tjänster tillgängliga via kommunens hemsida. Där 
kan medborgaren lämna synpunkter eller ansöka om olika former av insatser. 
 
4.16 Fixartjänst  
Fixartjänst är ett stöd till äldre över 67 år som behöver praktisk hjälp i 
hemmet. Fixartjänst kan exempelvis användas för att sätta upp gardiner, 
flytta möbler eller byta glödlampor. Avsikten är att underlätta för äldre att bo 
hemma. 
  
4.17 Hjälpmedel  
Hjälpmedel är ofta en del i rehabiliteringsprocessen och innebär för många 
ett mer självständigt liv. Säffle kommun ansvarar för merparten av 
personliga hjälpmedel för vuxna kommuninvånare.  
För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en individuell bedömning. I Säffle 
kommun är det vanligast att en arbetsterapeut eller 
sjukgymnast/fysioterapeut gör denna bedömning men även sjuksköterskan 
förskriver hjälpmedel.  
Region Värmland är ansvariga för vissa hjälpmedel och sedan 2004 
samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam 
hjälpmedelsnämnd. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas 
oavsett var i länet man bor.  
 
4.18 Bostadsanpassning  
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till 
personer som har en funktionsnedsättning. Med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag kan de anpassningar i boendet som är nödvändiga 
göras. Bostadsanpassning är ofta en förutsättning för kvarboende. 
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Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag18. Ansvarig 
nämnd för bostadsanpassningsbidraget i Säffle kommun är Miljö- och 
byggnadsnämnden.  
 
4.19 Samverkan med andra huvudmän 

 Region Värmland19  
– Sjukvård, rehabilitering och psykiatri 
– Multisjuka  
– Palliativ vård - Vård i livets slut 
– Folkhälsa 
– Demens 
– Tandvård 

 FOU Välfärd Värmland20 
 

 

 
18 www.riksdagen.se 
19 www.regionvarmland.se 
20www.kau.se/fou-valfard-varmland 
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5 Framtiden – Befolkningsutveckling  

5.1 Demografi 
Utgångspunkten för den framtida vården och omsorgen av äldre är de 
framtida behoven. Behov av vård och omsorg är störst i de högre åldrarna. 
Under en lägre tid framöver kommer antalet äldre att öka. Orsakerna är att 
40-talisterna har uppnått pensionsålder, att medellivslängden ökar och att 
den äldre befolkningen lever längre än tidigare.  
Enligt den senaste befolkningsprognosen från Region Värmland21 kommer 
antalet invånare i Säffle kommun 65 år och äldre att öka med cirka 1,4 
procent och antalet äldre än 80 år kommer att öka med cirka 20 procent 
mellan 2021 och 2040. 
 
Diagram 1. Antal äldre i Säffle kommun år 1980 - 2040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 www.regionvarmland.se 

Historisk utveckling av antalet äldre 65-70 år resp. 80 år och uppåt, 1980-2021 samt prognostiserat 
antal 2022-2040.
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Diagram 2. Befolkningsstruktur i Säffle kommun år 2021 

 
 
73 år är den näst största åldersgruppen i kommunen och utgör 15,54 promille 
av hela folkmängden 2021. Diagrammet visar att Säffle kommun har en 
övervikt av äldre personer jämfört med riket i stort. 
 

 
  

5.2 Utvecklingen i Säffle – vad tror vi? 

5.2.1 Allmänt 
Regeringens mål för omsorgen om äldre människor är att äldre ska kunna 
leva aktiva liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska 
kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende bemötas med respekt 
samt ha tillgång till vård och omsorg av god kvalitet. 
För att kunna svara upp mot dessa mål behöver äldreomsorgen utvecklas och 
anpassas efter morgondagens äldre och samhällsutvecklingen i stort. 
Som framgår av befolkningsprognosen ökar antalet äldre över 65 år i Säffle 
kommun med cirka 2,7 procent. Antalet över 80 år ökar med ca 30procent. 
Den största ökningen sker gruppen 80 år och äldre.  
Ett antagande är att den yngre åldersgruppen främst kommer att efterfråga 
servicetjänster. På sikt pekar befolkningsprognosen med all tydlighet på ett 
ökat behov av bostadsinsatser, hemsjukvård och anpassade bostäder i 
ordinarie bostadsbestånd samt serviceboende eller trygghetsboende. 
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Det finns anledning att anta att behovet av platser på trygghetsboende och 
särskilt boende kommer att öka ju äldre befolkningen blir. 
Ett antagande är också att Säffle kommun måste ha kompetens för att möta 
nya grupper av äldre personer, så som äldre med psykisk ohälsa, äldre med 
härkomst utanför Sverige och äldre som sedan tidigare har insatser enligt 
LSS. 

5.2.2 Hemtjänst  
I Säffle kommun har 6,9 procent av befolkningen 65 år och äldre hemtjänst. 
När det gäller 80 år och äldre så har 16 procent hemtjänst22. 
Om man jämför åren 2020 och 2021 har beviljade hemtjänsttimmar per år 
ökat med 16800 timmar. Antalet personer med hemtjänst har under samma 
period ökat med 9 personer. Utifrån befolkningsprognosen och under 
förutsättning att behov av hemtjänst är konstant framöver, kommer behov av 
hemtjänstinsatser troligtvis att öka årligen. 

5.2.3 Hemsjukvård  
En genomsnittlig månad 2020-2021 har 867 personer någon form av 
hemsjukvård. Dessa personer kan även ha andra insatser enligt SoL (t ex 
hemtjänst, korttid, särskilt boende) och LSS23, lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. 
En del av hemtjänstpersonalens tid fördelas till delegerad HSL. För år 2021 
är den delegerade HSL-tiden 9,9 procent och resterande tid, 90,1 procent, är 
hemtjänsttid. 
Sjukvårdsbehoven har ökat hos brukarna och brukarna blir snabbt utskrivna 
från sjukhusvistelse. Kommunen har endast tre veckodagar på sig att ta hem 
utskrivningsklara brukare innan kommunen blir betalningsansvariga för 
vården.  
Tabell 2. Hemtjänst och hemsjukvård i genomsnitt per månad 

År Antal 
beviljade  
timmar/år 
hemtjänst 

Antal 
personer 
hemtjänst 

snitt/månad 

Antal personer 
hemsjukvård 

totalt 
snitt/månad 

Befolkning  
över 65 år 

Befolkning 
över 80 år 

2020 141 814 298 843 4238 1253 
2021 158 659 307 891 4258 1271 

 
 

5.2.4 Särskilt boende  
I Säffle bor 3,8 procent av befolkningen över 65 år, och 10,7 % av 
befolkningen över 80 år, på särskilt boende. 24 
Säffle kommun har idag 159 verkställda beslut om särskilt boende. Under ett 
antal år har efterfrågan på platser på särskilt boende för personer med 
demenssjukdom ökat. Tendensen ser ut att fortsätta.  

 
22 www.kolada.se (Uppgift från 2020) 
23 www.riksdagen.se 
24 www.kolada.se (Uppgift från 2020) 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
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5.2.5 Säffle tätort  
Säffle kommuns centralort är Säffle. Här visar prognosen en relativt varaktig 
befolkningsmängd.  
Diagram 3. Folkmängd i Säffle centralort 

 
 
Prognosen för centralorten Säffle visar också att antal personer över 65 år 
ökar något. 
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Diagram 4. Äldre invånare i Säffle centralort 
 

 
 

5.2.6 Landsbygd  
Säffle kommun är geografiskt en kommun med mycket landsbygd. Detta 
ställer stora och varierande krav på lösningar för en likvärdig vård och 
omsorg.  
Genomgående visar prognosen för perioden 2021 – 2042 att landsbygdens 
befolkning minskar. 
 

Diagram 5. Folkmängd på landsbygden  

 
 
 
Dock ökar antalet personer över 65 år i landsbygds-distrikten Kila, Ny-
Huggenäs och Tveta i Säffle kommun. 
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Diagram 6. Folkmängd på landsbygd 65 år och äldre 
 

 
 

5.3 Personalförsörjning  
 
En av de största utmaningarna inför framtiden är bristande tillgång på 
yrkeskompetent personal. Personaltillgången förväntas minska samtidigt 
som efterfrågan ökar. Detta gäller samtliga professioner inom vård och 
omsorg samt hemsjukvården.  
Vi ser att det kommer att bli än svårare att rekrytera och behålla personal, så 
som organisationen nu är uppbyggd. Idag finns utbildningskrav och det är 
viktigt att rätt kompetens kan tillsättas på rätt ställe. Nya lösningar för 
omfördelning av arbete mellan personal med olika kompetenser inom vård 
och omsorg krävs. För att kunna rekrytera personal med förmåga att leverera 
god och säker vård till våra brukare behöver anpassningar göras. Det är 
viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjligheter 
att påverka och att man som medarbetare ges utvecklingsmöjligheter. 
Personalen som arbetar inom Säffle kommuns vård och omsorg ska känna att 
det är meningsfullt att gå till jobbet och att var och en gör det man är bäst på 
och utbildad till, med möjligheter att bygga vidare på sin utbildning. Att 
medarbetarna har en yrkesstolthet och känner lojalitet gentemot sin 
arbetsgivare är A och O för en välfungerande organisation. 
Behov finns av att dela upp arbetsuppgifter utifrån kompetens och 
erfarenhet. Det är viktigt att man som medarbetare vet vad som förväntas av 
en, att man är stolt över sitt arbete och att våra brukare, de som vi är till för, 
känner tillit till den/de som ger vården och omsorgen. 
Vi jobbar för att det ska finnas undersköterskor med utökade arbetsuppgifter 
som utför delegerade HSL insatser från sjuksköterska. 
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De ökade kostnaderna för hälso- och sjukvård gör att det finns ett behov av 
att hitta nya arbetssätt och mer effektiva lösningar, varav ett sätt är 
delegering. För att sköta vårdkrävande brukare är det viktigt att uppgifterna 
sköts av kompetent personal. Delegering av arbetsuppgifter mellan 
professioner är ett kostnadseffektivt sätt att hantera en ökad bemanning, 
vilket i sin tur leder till ökad utveckling av, och trivsel i, organisationen. 
Service- och omvårdnadsteam utför städ, tvätt, inköp och promenader, daglig 
personlig omvårdnaden enligt biståndsbeslut Sol så som att tillgodose 
hygienbehov, påklädning, bäddning, matlagning, kontaktmannaskap/fast 
omsorgskontakt, upprättande och revidering av genomförandeplaner, övrig 
dokumentation i verksamhetssystem med mera. De utför också HSL-åtgärder 
i form av medicingivning och ögondroppar. 
Det ska vara roligt och utvecklande att jobba inom vård och omsorg 
samtidigt som det ska kännas tryggt och bra att åldras i vår kommun. 
Heltid som norm samt årsarbetstid 
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver 
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i 
förlängningen minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad 
jämställdhet. 
Målet är enligt avtalet att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre 
grad än idag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler 
klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva 
effekter för yrkenas attraktivitet, för framtida kompetensförsörjning och för 
jämställdheten. 
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6 Utvecklingsområden 
I detta kapitel beskrivs utvecklingsområden. 

6.1 Boendeformer 
 
Med det växande antalet äldre människor kommer fler att vilja ha attraktiva 
bostäder som tillgodoser behov av trygghet, tillgänglighet och gemenskap. 
Det behövs ett varierat utbud av boendeformer som kan locka seniorer med 
olika ekonomiska förutsättningar att, i tid, flytta till en bostad som fungerar 
att åldras i. 
Många äldre bor idag i bostäder som inte är anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. Tyvärr inser många äldre alltför sent att de har behov 
av mer tillgänglighet i bostaden och av ökad service, vilket kan leda till att 
kommunen får träda in och erbjuda särskilt boende tidigare än vad som 
annars behövts. Att göra människor intresserade av att, i god tid, fundera 
över sin egen situation och sina önskemål efter pensioneringen är 
avgörande25. En undersökning visade26 att om äldre ges möjlighet till ett mer 
varierat bostadsutbud flyttar fler till ett bättre anpassat boende. 
Ensamhet, som ofta betraktas som en betydande faktor i äldre personers liv, 
bottnar ofta i fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt socialt 
utanförskap.  
Trygghetsboenden kan öka självbestämmandet, inflytandet och delaktigheten 
för äldre. Insatsen innebär dessutom hälsofrämjande aktiviteter för 
målgruppen. Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter med anslutande 
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. På 
trygghetsboendet finns personal som på olika sätt kan stödja de boende 
under vissa, angivna tider. Trygghetsbostäder är en boendeform som har 
tillkommit som ett alternativ till särskilt boende, för att ge äldre personer 
större gemenskap och mer trygghet. Det är en så kallad mellanboendeform 
som överbryggar övergången mellan vanligt boende och särskilda boenden 
med heltidsomsorg. 
I Säffle kommun kan vi efter beslut 2021 erbjuda biståndsbedömda 
trygghetsboenden. Kriterierna för att bli beviljad trygghetsboende är att man 
känner sig ensam eller socialt isolerad. Man kan nu ansöka om att få sina 
behov tillgodosedda i det egna hemmet, på trygghetsboende eller genom 
omsorgsboende. Alla ansökningar till kommunens biståndsenhet prövas 
utifrån varje persons individuella behov. Utmaningen är att erbjuda ett 
boende och en boendemiljö som äldre trivs med och som också möter den 
äldres behov och förutsättningar27. 
 
Förebyggande arbete  
Förebyggande arbete syftar till att bibehålla självständighet och hälsa hos 
äldre personer, vilket minskar behovet av välfärdstjänster hos äldre. 
Socialnämnden måste utveckla det förebyggande arbetet specifikt inriktat 

 
25 Äldres boende i dag och i framtiden, 2013 
26 Hjälpmedelsinstitutet: Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar, 2012 
27 Äldres boende idag och i framtiden, 2013 
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mot äldre. Socialnämnden måste också skapa möjligheter för äldre att delta i 
kommunens ordinarie aktiviteter. Det är av yttersta vikt att arbeta 
förebyggande då det är svårt att vända en nedåtgående spiral.  
Socialnämnden måste möjliggöra för äldre att delta i det utbud av 
hälsofrämjande aktiviteter och kulturaktiviteter som kommunen erbjuder, se 
även under ”utveckla frivillighetsarbete”. 
Förebyggande arbete innebär också samarbete med andra nämnder i 
kommunen. 
 

6.2 Anhörigstöd   
 
För att vård- och omsorgen inom Säffle kommun ska nå de mål som 
formuleras i den nationella anhörigstrategin behöver anhörigstödet integreras 
i hela organisationen. Den personal som möter anhöriga behöver aktivt 
uppmärksamma de anhöriga och deras behov. Som anhörig ska man bemötas 
med erkännande och respekt och erbjudas delaktighet i den mån det inte 
inkräktar på den enskildes intressen. Samtidigt måste frivilligheten i 
anhörigas omsorg säkerställas. 
 
Eftersom antalet vårdbehövande som bor kvar i det egna hemmet förväntas 
öka blir detta allt viktigare. Kontakten mellan anhörigkonsulent och vård- 
och omsorgens verksamheter behöver fördjupas. Anhörigstödet ska inte ses 
som en separat funktion, utan som något som ingår i, och genomsyrar, det 
gemensamma uppdraget. 
 
Socialnämndens anhörigstöd måste ha en proaktiv och uppsökande ansats. 
Tröskeln för att, som anhörig, själv söka stöd är ofta hög. Det leder till att 
stödet ofta sätts in sent. Det förebyggande arbetet är viktigt och ambitionen 
måste vara att fånga upp och stötta den anhöriga innan situationen blir 
ohanterlig. 
Vilket sorts stöd anhöriga till äldre personer är i behov av behöver 
undersökas. I relation till anhöriga till personer på omsorgsboenden behöver 
det tydliggöras att anhörigstödet också vänder sig till dem. 
Anhörigkonsulenten medverkar med fördel på anhörigträffar på 
omsorgsboenden och i de fall anhörigträffar anordnas i hemtjänstens regi ska 
anhörigkonsulenten erbjuda sin medverkan även där. 

6.3 E-tjänster  
Socialnämnden måste möta de nya behov som kommunens invånare har, 
vilket är en utmaning. Kommuninvånarna måste få tillgång till digitala 
verktyg och kunna utbyta information digitalt för att underlätta att uppnå och 
bibehålla hälsa. Kommuninvånarna måste till exempel kunna ansöka om 
insatser och få kontakt med förvaltningens personal när de önskar och inte 
vara hänvisade till telefontider.  Genom e-tjänster som stödjer GDPR kan 
man säkra kontakten mellan förvaltning och brukare. 
En handlingsplan för att nyttja de e-tjänster som finns bör tas fram. 
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6.4 Välfärdsteknik  
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos en person som har, 
eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Digitalisering ska 
användas som ett sätt att skapa större brukarnytta genom bland annat 
effektivare, tillgängligare och säkrare tjänster. Digitalisering kan även 
användas för att skapa mer inre effektivitet, det vill säga minskade kostnader 
genom möjliga rationaliseringar och mer effektiva arbetssätt. 
Socialnämnden erbjuder idag en del välfärdsteknik men intresset för dem har 
tidigare varit lågt bland kommunens äldre invånare. Socialnämnden bör 
därför arbeta för att presentera utbudet samt ta fram en handlingsplan för 
välfärdsteknik. De behov som finns och kommer att finnas för att underlätta 
den vardagliga livsföringen måste kunna mötas av socialnämnden. 
Socialnämnden måste också planera för vilken välfärdsteknik som ska ges 
genom bistånd och vilken välfärdsteknik som den enskilde själv måste 
införskaffa.  
 

6.5 Social samvaro  
 
Andra förvaltningar, pensionärsorganisationer, ideella föreningar, 
studieförbund och kyrkor/religiösa samfund erbjuder olika former av social 
samvaro.  
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7 Bilagor 

  

7.1 Verksamhetsplan Bilaga 1 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

 

Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 113 Dnr SN/2022:57 

Framtidsplan för äldre 
Ärendebeskrivning 
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det hur 
kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med god omsorg 
och kvalitet.  
2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver planen revideras återigen för att 
följa utvecklingen. 
Planen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och förbättra 
kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en vägledning för politiska och 
verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det dagliga arbetet.  
Beslutsunderlag 
Reviderad Framtidsplan för äldre. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-21. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 98. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägget 
att under punkt 4.11 ska rubriken vara Biståndsbedömt trygghetsboende samt på sidan 7, 
under rubriken Biståndsbedömt trygghetsboende, ska lydelsen vara följande: 
Biståndsbedömt trygghetsboende: egna lägenheter för äldre personer med tillgång till 
gemensamhetslokaler och trygghetsvärdinnor/trygghetsvärdar.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden bifaller 
förslaget. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta reviderad Framtidsplan 
för äldre. 
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22 
Kommunfullmäktige 
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2022-09-20 

 
 

 

Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 168 Dnr KS/2022:336 

Revidering av riktlinjer för alkohol och tobak 
Ärendebeskrivning 
Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 
organisation för Riktlinjer enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Då en ny lag infördes den 1 augusti 2022 Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter behöver riktlinjen ses över och 
revideras för att inkludera lagändringen. Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker 
och olägenheter som är förenande med bruks av tobaksfria nikotinprodukter.  
Ändringen hittas på sidan 16–17 i de gemensamma riktlinjerna i 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun om alkohol och tobak.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om revidering av riktlinje för alkohol och tobak, 2022-10-11. 
Socialnämndens protokoll § 108, 2022-09-20. 
Reviderade riktlinjer för alkohol och tobak.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta godkänna de reviderade 
riktlinjerna för alkohol och tobak.  
 
__________________________ 
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Linnéa Lyckerius, 0533-681506 
linnea.lyckerius@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Riktlinjer för alkohol 
Sammanfattning 
Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 
organisation för Riktlinjer enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. Då en ny lag infördes den 1 augusti 2022 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter behöver riktlinjen ses över 
och revideras för att inkludera lagändringen. Lagen syftar till att begränsa de 
hälsorisker och olägenheter som är förenande med bruks av tobaksfria 
nikotinprodukter.  
Ändringen hittas på sidan 16–17 i de gemensamma riktlinjerna i 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun om alkohol och tobak.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Dalsland och Säffles Alkohol- och Tobaksenhet.  

Beslutsunderlag 
Gemensamma riktlinjer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun om 
alkohol och tobak.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Ändringen i riktlinjerna är nödvändiga för att kommunen ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag för tillsyn över alkohol- och tobaksprodukter.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för 
alkohol och tobak.  
 

 
Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Beslutet ska skickas till 
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet



Dalsland och Säffles  
Alkohol- och 
Tobaksenhet 0530-181 60, 0530-181 46 alkohol.tobak@dalsland.se 
Box 64 
464 80 Mellerud 

 
Gemensamma riktlinjer i 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 
 

Serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av 
tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare, Tobaksfria nikotinprodukter samt tillsyn av rökfria 
skolgårdar. 

 
Reviderad augusti 2022 pga. Ny lag gällande Tobaksfria nikotinprodukter. 
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Gemensam handläggning och tillsyn i Dalsland och Säffle 
De fem Dalslandskommunerna: Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål samt 
Säffle kommun, har gemensam handläggning och tillsyn av servering och tobakstillstånd, 
tillsyn av tobaksliknande produkter, folköl, receptfria läkemedel samt rökfria skolgårdar. När 
det gäller tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel, och rökfria skolgårdar ingår inte Säffle 
kommun, Alkohol/tobakshandläggarna svarar också på remisser från Lotteriinspektionen 
avseende värdeautomatspel. 
 
Alkohollagens regler styr hur servering av alkoholdrycker får ske. Syftet med reglerna är att 
begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig till exempel berusningsdrickande, allt 
för tidig alkoholdebut och olägenheter såsom ordningsstörningar.  
 
Stadigvarande serveringstillstånd samt stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning ges av 
tillståndsenheten enligt delegation vid beviljande, vid avslag och tveksamheter beslutar 
ansvarig nämnd. Vid tillfälliga tillstånd tas beslut av tillståndsenheten enligt delegation.  
 
Det är också kommunen som tillsammans med Polisen är tillsynsmyndighet med uppgift att se 
till att lagarna följs. Kommunen har tillsammans med polismyndigheten även tillsynsansvaret 
när det gäller försäljning av folköl och tobak samt e-cigaretter med påfyllnadsbehållare, vilket 
framförallt syftar till att förhindra försäljning till underåriga.  
 
I Dalsland och Säffle ska alkoholservering och tobaksförsäljning ske på ett ansvarsfullt sätt 
som tar hänsyn till människors trygghet och hälsa. Detta dokument ska tydliggöra vad som 
gäller kring serveringstillstånd, receptfria läkemedel, e-cigaretter med påfyllnadsbehållare, 
rökfria skolgårdar samt folköl- och tobaksförsäljning. 
 
Upprättade riktlinjer för den gemensamma handläggningen och tillsynen 
Det är mycket viktigt att de riktlinjer som upprättas är tydliga för vad som gäller enligt 
alkohollagen och tobakslagen samt lagen om receptfria läkemedel, med hänsyn till de lokala 
förhållanden som tas vid tillståndsprövningen. Riktlinjerna ska vara kända hos tillståndshavare 
och allmänhet. Detta sker genom publicering på kommunernas hemsidor och vid kontakter 
med Alkohol- och Tobaksenheten. De ska vara politiskt förankrade och beslutade av de 
samverkande kommunernas ledning och spegla kommunens nuvarande uppfattning och 
ambitionsnivå.  
 
Syftet med riktlinjerna är att sökande ska kunna förutse om en etablering kan ges tillstånd i 
kommunen. Det är också en förutsättning för likabehandling av ansökningar om 
serveringstillstånd och tobakstillstånd. 
 
Enligt alkohollagen ska kommunerna upprätta tillsynsplaner. Det är viktigt att riktlinjerna inte 
får ersätta dessa. Tillsynsplanen ska redovisa det årliga planerade tillsynsarbetet mer 
ingående med till exempel antal tillsynsbesök, vilket slag av tillsyn som ska göras och hur 
tillsynen ska förläggas över året. Däremot ska inte redovisas vilka serverings- eller 
tobaksförsäljningsställen som ska besökas, det bör ligga på handläggarna att själva bestämma. 
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Kommunens informationsskyldighet 
Kommunerna har skyldighet att informera om vad som gäller enligt alkohollagen och 
anslutande författningar. Informationen ska finnas tillgänglig hos alkohol/tobakshandläggarna 
samt på hemsidan.  
 
I övrigt har alkoholhandläggarna till uppgift att vägleda och ge stöd vid ansökan och 
kontrollera att tillståndshavaren följer reglerna för serveringstillstånd. 
 
Serveringstillstånd 
Kommunens mål med riktlinjer för serveringstillstånd 

 Att minska överkonsumtion av alkohol. Särskilt fokus ska ligga på 
ungdomar och unga vuxna. 

 Att bidra till en förbättrad folkhälsa. 
 Att bidra till att endast seriösa entreprenörer erhåller tillstånd. 
 Att tydliggöra sambandet mellan matservering och alkoholservering. 
 Att se till att den som söker tillstånd ska få ett professionellt och tydligt bemötande 
 Att verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och 

ungdomsarrangemang. 
 Vid alla beslut som kan påverka ungdomar och barn, tex rörande 

serveringstillstånd och tobakstillstånd i närheten av skolor och andra 
barn/ungdomsmiljöer ska i första hand hänsyn tas till barnens och 
ungdomarnas bästa. 

 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador alkohol kan orsaka. 
Utgångspunkten i svensk alkoholpolitik samt i Dalslandskommunerna och Säffle kommun är 
att skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och näringspolitiska 
intressen. 
 
Olika typer av serveringstillstånd:  
Det finns olika typer av serveringstillstånd: 

 Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten (även trafiktillstånd) 

 Stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap  

 Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för slutet sällskap 

 Särskilt tillstånd för gemensamt serveringsutrymme 

 Särskilt tillstånd för provsmakning  

 Särskilt tillstånd för pausservering 

 Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten  

 Tillfälligt utökat serveringstillstånd avseende serveringsyta eller -tid 
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 Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 

 Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
 
All försäljning av alkoholdrycker är tillståndspliktig. 
Det finns emellertid ett undantag - Det krävs inget serveringstillstånd om samtliga 
nedanståendeförutsättningar är uppfyllda: 

 Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer 
 Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än 

kostnaden för inköp av dryckerna och 
 Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- 

eller lättdrycker. 
 
Serveringstillstånd, vad krävs? 
Ansökan om serveringstillstånd, oavsett om det gäller stadigvarande, tillfälligt, för allmänhet, 
för slutna sällskap, gemensam serveringsyta eller catering, ska skickas till Alkohol- och 
Tobaksenheten i Melleruds kommun. För serveringstillstånd för s.k. trafikservering (servering 
på tåg, båt eller flyg) gäller att ansökan skickas dit där företaget har sitt säte. 
 
Det finns i alkohollagen ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Det görs en bedömning 
utifrån eventuella alkoholpolitiska olägenheter, Polisens yttrande över ordningsläget och 
Miljökontorets bedömning av störningsrisk för närboende. 
 
Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att denne med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp 
i denna lag”.  (8 kap 12 § 1 st. alkohollagen). 
 
Detta medför att de som söker har kravet att: 

 Inte varit straffat för brott som anses olämpliga ur alkohollagens perspektiv, eller 
kopplade till verksamheten de tre senaste åren 

 Ha dokumenterad kunskap i alkohollagen 
 Ha fyllt 20 år 
 Inte vara restförd eller ha andra ekonomiska anmärkningar 
 Kan visa varifrån insatt kapital till verksamheten kommer 

 
I ett ansökningsärende ska det utredas om kraven i alkohollagen är uppfyllda. De ledamöter 
som ingår i företaget som söker tillstånd måste vare personligt och ekonomiskt lämpliga, 
uppfylls inte kraven avslås ansökan. 
  
Den sökande har bevisbördan och ska komma in med alla handlingar, uppgifter och 
klargöranden som behövs för prövningen av ansökan. En ansökan om serveringstillstånd kan 
avslås om den sökande inte inlämnar de begärda uppgifter och handlingar som behövs för 
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tillståndsenhetens handläggning. En ansökan om serveringstillstånd som inte kompletteras, 
ska avslås efter sex månader från ansökningsdatumet. 
 
Enligt 5 § alkoholförordningen gäller att kommunen ska fatta beslut i ett ärende om 
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till 
kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas 
med högst fyra månader. Sökanden ska få information om skälen för att handläggningstiden 
förlängs innan ursprungliga tidsfristen har gått ut. 
 
Kunskapsprov 
För att få serveringstillstånd ska den sökande avlägga ett kunskapsprov i alkohollagen och 
anslutande föreskrifter. Huvudregeln är att kunskapsprövning ska ske. I vissa fall kan 
kommunen underlåta prövning då till exempel sökande redan har genomgått kunskapsprov 
eller har serveringstillstånd i någon annan kommun. Förfrågan ska då skickas till 
tillståndsgivande kommun för dokumentation om att tillståndshavaren skött sin verksamhet 
utan oegentligheter. Kunskapsprov ska avläggas innan serveringstillstånd beviljas, oavsett om 
det gäller stadigvarande eller tillfälliga tillstånd, med undantag av vad som angetts ovan. 
 
Serveringslokaler 
Allmänt för serveringslokaler gäller att dessa ska vara registrerade som livsmedelsanläggning 
hos Miljökontoret. Lokalerna ska också vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt vilket 
bedöms av räddningstjänsten. De ska ha en överblickbar serveringsyta, enligt 8 kapitlet 15 § 
ska serveringsstället ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering i förhållande till 
serveringslokalens storlek. Ett riktmärke är att 25 % av gästerna ska kunna sitta vid ett bord.  
 
Regeringen har i propositionen också uttalat att det krävs en viss standard för serverings-
tillstånd, där till exempel gatukök, caféer eller liknande enklare serveringsställen inte bör få 
serveringstillstånd. Även många hamburgerrestauranger, vars verksamhet i huvudsak är 
inriktad på barnfamiljer och ungdomar, bör inte heller komma i fråga. 
 
Uteservering 
På en uteservering bör gälla samma regler som för övrig alkoholservering när det gäller 
öppettider, matutbud, bordsservering, sittplatser och dryckesslag.  En uteservering ska finnas i 
direkt anslutning till serveringsstället och omfatta ett tydligt avgränsat utrymme som 
disponeras av tillståndshavaren. Om det är fråga om offentlig plats enligt ordningslagen, krävs 
Polisens tillstånd, beviljat bygglov från kommunen eller dispositionsrätt för privat mark. 
Tidigare var uteserveringar säsongsbeviljade men nu gäller den tid som framgår i avtal om 
markupplåtelse som tecknats med kommunen, privat aktör eller Polisens tillstånd när det 
gäller gatumark. Finns det misstanke om störningar och buller kan serveringstiden begränsas 
enligt Polisens eller Miljökontorets yttrande. 
Den ska också kunna överblickas av serveringspersonalen för att kunna kontrollera vilka gäster 
som har tillgång till alkoholdrycker och kunna upptäcka om olägenheter uppstår.   
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Krav på matutbud och köksutrustning  
Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd gäller att serveringsstället ska ha ett eget 
kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.  
 
 
Maten ska på något sätt ha förädlats utifrån råvaror, men det behöver nödvändigtvis inte vara 
varma maträtter. Köket ska vara välutrustat och ska användas.  Det ska finnas menyer med 
priser som visar att restaurangen verkligen vill sälja mat i praktiken. Gästerna ska kunna 
erbjudas två förrätter, fem huvudrätter och två efterrätter.  
Kök som utgörs endast av vanliga lägenhetsspisar eller mikrovågsugnar för uppvärmning av 
prefabricerade maträtter anses inte vara tillräckligt när det gäller stadigvarande tillstånd för 
allmänheten.  Däremot är det tillåtet att efter kl 23.00 servera något enklare utbud, till 
exempel kalla rätter eller rätter som värms upp i mikrovågsugn. 
 
När det gäller stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap eller tillfälliga tillstånd är 
mat kravet något lägre. För sådana tillstånd är det tillräckligt att det tillhandahålls någon form 
av tillredd mat och i dessa fall är även lägenhetsspisar och mikrovågsugnar för uppvärmning 
av mat tillräckligt. 
 
Serveringstider 
Normaltid för servering av alkoholdrycker är 11:00 till klockan 01:00. Om det på grund av 
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras att olägenheter uppstår när det 
gäller ordning och nykterhet eller särskild risk finns för människors hälsa, får 
serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.  
 
När det gäller serveringstiden, förutsätter ett serveringstillstånd efter kl 01.00 att Polisen eller 
Miljökontoret inte har något att erinra i fråga om störningar. Detta gäller samtliga typer av 
serveringstillstånd. I Dalsland och Säffle har serveringstiden begränsats till att gälla som längst 
till kl 02.00, men undantag har förekommit t ex vid slutna sällskap såsom bröllop där 
serveringstid har beviljats till kl 03.00 i lokaler med stadigvarande serveringstillstånd.  
 
Detta sker i yttersta undantagsfall, det samma gäller tider innan 11:00 på morgonen.  
 
Kommunen kan vid ansökan villkora om förordnade vakter efter vissa klockslag eller vid olika 
typer av evenemang. Det är lämpligt att serveringsställen med serveringstider till kl 02.00 har 
personal som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering. 
 
Krav på kassaregister 
Skatteverket lagstiftning om kassaregister (2010:1631) innebär att stadigvarande 
serveringstillstånd för allmänheten omfattas av lagen och ska ha kassaregister med 
kontrollenhet vid sina tillställningar. De tillfälliga serveringstillstånden behöver endast ha 
kassaregister om försäljningen överskrider ett visst belopp. Se www.skatteverket.se. 

http://www.skatteverket.se/
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Musikevenemang och ungdomliga miljöer 
Vid musikevenemang och konserter är det viktigt att serveringen sker under 
restaurangmässiga former och att det finns tydliga regler för hur serveringen får bedrivas.  
Serveringen ska vara i ett väl avgränsat område. Villkor ska ställas om förordnade vakter.  
Kontroll av åldersgräns och nykterhet ska ske på ett tillfredsställande sätt.  
 
 
Även stor återhållsamhet bör beaktas avseende ansökningar om serveringstillstånd vid 
idrotts-evenemang. När tillställningarna riktar sig huvudsakligen till barn och ungdomar under 
18 år ska ansökan avslås. 
 
Alkoholpolitiska olägenheter 
Vid ansökan om serveringstillstånd, utökning eller förändringar av ett serveringsställe ska 
bedömning av risken för olägenheter alltid göras. Vid handläggningen görs bedömningen 
utifrån inskickad ansökan, remissvar från övriga myndigheter samt den kunskap som 
förvärvats avseende det aktuella området, den sökande eller serveringsstället. Även om 
sökande har uppfyllt kraven i 8 kap 12 § alkohollagen, kan ansökan avslås om serveringen kan 
befaras medföra olägenheter när det gäller ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa. 
 
Särskild noggrann bedömning, utvärdering och motivering för avslag ska göras om: 

 Polisen avstyrker ansökan med hänvisning till risk för ordningsproblem på 
serveringsstället eller i dess närmaste omgivning  
 

 Miljökontoret avstyrker ansökan på grund av risk för störning från buller och annat 
liknande som befaras orsaka olägenheter för människors hälsa 
 

 Ansökan avser restaurang som vänder sig till en ungdomlig publik under 18 år 
 

Även dessa punkter ska särskilt beaktas innan tillstånd beviljas: 
 Områden där antalet serveringstillstånd har ökat eller riskerar att öka till så hög 

omfattning att det finns risk för att alkoholpolitiska olägenheter kan uppstå 
 

 Områden där återkommande missbruksförhållanden råder. 
 

 Områden nära stora trafikleder. 
 

 Områden i anslutning till idrottsplatser eller där det finns skolor, fritidsgårdar, 
ungdomsverksamhet eller andra ställen som utgör samlingsplatser för ungdomar.  

 
Det finns en viss problematik i Dalsland och Säffle, då dessa små kommuner ofta hyr ut sina 
idrottsanläggningar och skollokaler för tillfälliga tillställningar där det serveras alkohol, både 
med och utan serveringstillstånd. Det är därför särskilt viktigt att kontrollera innan tillstånds-
givning att ingen ungdomlig verksamhet bedrivs under tiden, i eller i anslutning till de lokaler 
som ansökan avser.  
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Diskriminering i samband med restaurangbesök 
Om en tillståndshavare eller dennes anställda i sin restaurangverksamhet döms för olaga 
diskriminering kan detta leda till att serveringstillståndet återkallas.  Det är ett brott i 
anknytning till restaurangrörelsen och måste bedömas som allvarligt.  
 
Alla som vistas i Dalsland och Säffle ska kunna känna sig trygga och säkra. Besökare och 
boende i Dalsland och Säffle har samma rättigheter att röra sig fritt, utan rädsla för att 
utsättas för brott eller kränkningar.    
 
Stadigvarande tillstånd för allmänheten och slutet sällskap 
En ansökan avseende stadigvarande serveringstillstånd beslutas av enligt delegation av 
tillståndsenheten vid beviljande, men vid avslag eller tveksamheter ansvarig nämnd i 
respektive kommuner i Dalsland och Säffle. Under handläggningstiden hämtas yttranden in 
från Polis, Skatteverket, Miljökontoret och Räddningstjänsten. Även Tullverket, Sjöfartsverket 
och Kronofogden kan komma i fråga i speciella fall. Det som efterfrågas är de sökandes 
ekonomiska vandel, konkursfrihet, förekomst i Polisens brottsregister eller risk för 
olägenheter eller buller. Även förfrågan avseende taxerad inkomst och fastighetsägande tas 
med i remisserna. Utifrån remissvaren görs en bedömning om lämplighet för serverings-
tillstånd. Avstyrks ansökan på saklig grund av Polis, Räddningstjänst eller Miljökontor kan det 
vara skäl för avslag. 
 
Handläggningstiden är beräknad till cirka två månader innan beslut beroende på 
ansökningsfrekvensen.  
 
Cateringtillstånd 
Ett cateringföretag kan endast bedriva sin verksamhet enligt alkohollagen till slutna sällskap.  
Det är möjligt att få ett stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet, under 
förutsättning att den lokal där serveringen äger rum, för varje tillfälle anmäls till och godkänns 
av kommunen. Cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få ett 
serveringstillstånd, det behöver dock inte vara i den kommun där tillståndet söks. 
Anmälan om catering ska anmälas senast sju arbetsdagar före aktuell tillställning.  
 
Särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme 
Det är möjligt för flera tillståndshavare att utnyttja samma serveringsyta, ett s.k. gemensamt 
serveringsutrymme, enligt 8 kap 14 § alkohollagen. Vid festivaler ska det finnas möjlighet för 
flera tillståndshavare att nyttja en gemensam öppen yta inom avgränsat område. 
 
En förutsättning är att de som ansöker om särskilt tillstånd om gemensamt serverings-
utrymme har ett eget serveringstillstånd.  
Det är möjligt att ansöka om både särskilt tillstånd för gemensamt serveringsutrymme samt 
till exempel tillfälligt tillstånd för allmänheten vid samma tillfälle.  
Det som krävs för ett gemensamt serveringsutrymme är: 

 Ytan ska vara tydligt avgränsad 
 Det ska finnas förordnade vakter under tillställningen 
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Handläggningstid för ansökan om särskilt tillstånd gemensamt serveringsutrymme är 
densamma som för tillfälligt tillstånd för allmänheten, d v s cirka en månad. 
 
Särskilt tillstånd för provsmakning 
Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården kan söka 
stadigvarande serveringstillstånd för att erbjuda provsmakning på tillverkningsstället.  
 
Företag som är upplagshavare kan endast söka tillfälligt provsmakningstillstånd.  
 
Handläggningstiden är densamma som för stadigvarande serveringstillstånd och för tillfälliga 
tillstånd dvs två månader för stadigvarande och en månad vid tillfälliga tillstånd.  
 
Särskilt tillstånd för pausservering 
I Dalsland och Säffle finns ett antal lokaler såsom biografer, teatersalonger och Folkets Hus-
lokaler som visar operaföreställningar, filmer eller teater- eller musikföreställningar.  Dessa 
har också möjlighet att ansöka om särskilt tillstånd för pausservering och vid uppehåll i 
tillställningen servera starköl eller vin till besökarna.  Pausservering avser endast en kort rast 
mellan de olika akterna i föreställningen och kan inte gälla hela evenemanget. Pausen får ej 
vara längre än föreställningen. Vill man servera alkoholdrycker under annan tid än i paus, 
måste man söka serveringstillstånd för allmänheten. 
 
Tillfälligt tillstånd för allmänheten  
Ett serveringstillstånd kan meddelas antingen som ett stadigvarande tillstånd eller ett tillfälligt 
tillstånd. Serveringstillståndet kan också gälla för allmänheten eller för slutet sällskap enligt 8 
kap 2 § alkohollagen.  
 
Dalsland och Säffle har i sina taxor beslutat att tillfälliga tillstånd för allmänheten gäller 
maximalt 6 tillfällen per år.  
 
Med hänsyn till de serveringsställen som har stadigvarande tillstånd bör tillståndsgivning 
avseende tillfällig alkoholservering vara mer restriktiv. Detta för att inte osund konkurrens ska 
drabba redan etablerade restauranger. Vid serveringstillstånd för allmänheten under enstaka 
tillfälle ställs kraven på matutbud något lägre. Här är det tillräckligt att det tillhandahålls 
någon form av tillredd mat. Här är det också tillåtet att använda lägenhetsspisar, kol- eller 
gasolgrillar och mikrovågsugnar för uppvärmning av prefabricerad mat.  
 
När det gäller serveringstiden förutsätter ett tillfälligt tillstånd efter kl 01.00 att Polisen eller 
Miljökontoret inte har något att erinra i fråga om störningar.  
Detta grundas på att serveringen sker på annan plats än normalt serveringsställe och risker för 
alkoholpolitiska olägenheter kan finnas. I Dalsland och Säffle har serveringstiden begränsats 
till att gälla som längst till kl. 02.00. 
 
Handläggningstiden för tillfälligt tillstånd beräknas till cirka en månad.  
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Tillfälliga tillstånd för slutna sällskap 
Med slutna sällskap avses sammanslutningar eller grupper som är begränsade i antal och som 
har en personkrets som är känd på förhand och som har ett gemensamt intresse.  
 
Det kan vara ideella föreningar eller byalag där det finns en tydlig organisation i form av en 
styrelse eller liknande styrgrupp. Det är samma krav på matutbud som för tillfälliga tillstånd 
för allmänheten. I Dalsland och Säffle har man bestämt att det är upp till sex tillfällen per 
halvår som kan beviljas per ansökan.  
När det gäller serveringstiden förutsätter ett tillfälligt tillstånd efter klockan 01.00, att Polisen 
inte har något att erinra i fråga om störningar. I Dalsland och Säffle har serveringstiden 
begränsats till att gälla som längst till kl 02.00. 
 
Handläggningstiden för tillfälligt tillstånd för slutna sällskap beräknas till 10 arbetsdagar.  
 
Tillfälliga tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
Det är tillåtet att arrangera provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till 
allmänheten. 
 
De förutsättningar som gäller för detta är: 

 Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som 
provsmakningen avser 

 Arrangören har stadigvarande serveringstillstånd för den lokal där provsmakningen ska 
äga rum 

 
Det kan också gälla följande: 

 De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt har genom egen eller gemensam 
ansökan erhållit ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som erbjuds 

 
Finns det redan ett stadigvarande eller ett tillfälligt tillstånd för allmänheten för de drycker 
eller den lokal som provsmakningen ska äga rum, behöver endast en anmälan skickas till 
kommunen sju dagar innan arrangemanget äger rum. Enligt alkohollagen finns inget krav på 
matservering när det gäller provsmakning. 
 
Rumsservering på hotell 
Hotell som i sina lokaler har restaurangverksamhet med serveringstillstånd tillåts ha 
rumsservering. Det gäller både servering från minibar och rumsservering. Det är inte 
nödvändigt att hotellet driver restaurang-verksamheten i egen regi, men den ska bedrivas i 
hotellets lokaler och ett krav är att man ska kunna erbjuda tillredd mat.  
 
Serveringstillståndet ska också omfatta de drycker som erbjuds vid rumsservering eller i 
minibar. I övrigt gäller övriga bestämmelser i alkohollagen bland annat när det gäller 
serveringsansvarig person och åldersgräns. 
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Kryddning av snaps 
Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd att servera spritdrycker har också rätt att 
krydda spritdrycker för servering av snaps i sin verksamhet. 
 
Verksamheten ska vara i en liten skala. Ett exempel är om tillståndshavaren vill krydda sin 
egen snaps till julbordet. En anmälan skickas till kommunen sju dagar innan första 
arrangemanget äger rum. 
 
 
Tillsyn 
Enligt 9 kapitlet 2 § och 3 § alkohollagen omfattar kommunens tillsynsansvar servering av 
alkoholdrycker samt marknadsföring av alkoholdrycker.  
 
Marknadsföringen ska vara måttfull. Den får inte vara påträngande, uppsökande eller 
uppmana gästerna till att dricka alkohol. Marknadsföringen får inte rikta sig mot barn eller 
ungdomar som inte fyllt 25 år. Alkohol- och tobaksenheten ansvarar för tillståndsgivning och 
tillsyn.  
 
Tillsynen består av följande delar:  

 Förebyggande tillsyn. Det innebär råd och vägledning till tillståndshavaren samt 
information, nätverksträffar och arbete enligt metoden, Ansvarsfull alkoholservering.  

 
 Inre tillsyn. Kommunen granskar den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd 

om tillståndshavaren fortfarande uppfyller alkohollagens krav om personlig eller 
ekonomisk lämplighet. Vidare undersöks restaurangrapporterna samt övervakning av 
restaurangernas marknadsföring i annonser och på webben.  

 Yttre tillsyn. Den yttre tillsynen sker både i och utanför restaurangerna, tillsynen sker 
aldrig av ensam handläggare.  
Tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde av serveringsställets alla lokaler, att ta del av 
bokföring och andra handlingar som rör verksamheten.  
Vid tillsynen tittar man bland annat på ordningen, gästernas berusningsgrad och att 
minderåriga inte serveras alkohol samt att serveringspersonalen begär legitimation av 
gäster som ser unga ut.  
 

 Samordnad tillsyn tillsammans med andra myndigheter såsom polisen, Skatteverket 
eller räddningstjänsten.  

 
Om det konstateras olägenheter på serveringsstället sker en återkoppling direkt till 
serveringsansvarig på plats efter tillsynen. Ibland kan det finnas tillfällen då det inte är 
lämpligt eller möjligt att göra en återkoppling direkt. I dessa fall sker återkopplingen så fort 
som möjligt efter tillsynstillfället.  
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Ingripande och påföljder vid överträdelser 
En påföljd för innehavare av serveringstillstånd är erinran och varning som ska vara ett 
förstahandsalternativ vid överträdelser i alkohollagen och dess bestämmelser. Återkallelse är 
det slutgiltiga beslutet som avslutar all alkoholförsäljning på serveringsstället.  
 

 Erinran ska användas vid lindrigare förseelser, där det kan röra sig om missförstånd 
eller då tillståndshavaren inte varit medveten om felaktigheten. 

 
 Varning ska användas när överträdelsen är allvarlig, men inte i den grad att 

återkallelse kan anses nödvändig. Det kan gälla tillfälliga misstag av överservering, 
dåligt matutbud etc. 
 
 

 Återkallelse kan ske 
 

1. när det med tillståndshavarens vetskap förekommit brottslig verksamhet på 
eller i anslutning till serveringsstället utan att tillståndshavaren har ingripit 

2. när tillståndshavaren har brutit mot lagen eller vad som i övrigt gäller för 
tillståndet så att varning inte är en tillräcklig åtgärd 

3. när tillståndshavaren har tilldelats flera varningar utan att de förhållanden som 
föranlett varningarna har rättats till 

4. när tillståndet inte längre utnyttjas 
 
Exempel på brottslig verksamhet som kan föranleda återkallelse är narkotikabrott, häleri, 
koppleri, olaga diskriminering eller olovlig spelverksamhet. Tillståndshavare som begått brott 
såsom trafiknykterhetsbrott, våldsbrott, narkotikabrott eller ekonomisk misskötsamhet kan 
medföra en omprövning av serveringstillståndet. 
 
Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten ska ha tillsyn under någon del av den beslutade 
serveringstiden så långt detta är möjligt. 
 
Folkölsförsäljning 
Detaljhandel och servering av öl klass II är inte tillståndspliktigt enligt alkohollagen. Lokalen 
skall dock vara registrerad av Miljö- och byggavdelningen som livsmedelsanläggning och 
försäljningen ska även anmälas till tillståndsenheten.  
 
Den som bedriver verksamheten skall utöva särskild kontroll över försäljningen/serveringen, 
egenkontroll. Ett egenkontrollprogram skall upprättat och inlämnas till tillståndsenheten 
tillsammans med anmälan.  
 
Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter.  
 
Tillsynen innebär bland annat kontroll av följande:  

 Att försäljningen inte sker till personer under 18 år.  
 Att försäljning inte sker till berusade personer.  
 Att försäljning inte sker om det finns misstanke om att ölen överlämnas till annan 

person som ej fyllt 18 år eller redan är berusad.  
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 Att mat säljs eller serveras i lokalen. Det räcker inte med någon enstaka matvara utan 
skall vara ett brett matvarusortiment i tillräcklig kvantitet. Kioskvarusortiment som 
bland annat konfektyrer och snacks räknas inte som matvaror.  

 Att skyltar finns uppsatta som tydligt anger åldersgräns.  
 Att egenkontrollprogram finns upprättat och inlämnat till kommunen. 

 
Tillsyn genomförs årligen samt vid uppkomna oegentligheter på försäljningsstället. 
 
 
 
 
 
Tillstånd enligt tobakslagen 
Ett av riksdagens mål för folkhälsan med den nya tobakslagen (2018:2088) lag om tobak och 
liknande produkter (LTLP) är ett minskat tobaksbruk. Syftet är att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förbundna med bruk av tobak. Detta innebär att man vill se en minskad 
användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda 
tobak. Dessutom vill man minska den illegala försäljningen. Försäljning av tobaksprodukter 
kräver tillstånd. Det ställs höga krav på ålderskontroll, att produkter är rätt märkta och att 
marknadsföringen är måttfull. För att få ett tillstånd krävs att man är lämplig vilket innebär att 
kravet på lämplighet inte bara gäller vid ansökningstillfället utan hela tiden som tillståndet 
används. 
 
Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av njutningsmedel som 
till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. 
 
Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser att 
bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska tillståndet avse försäljningsstället.  
Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga 
och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs 
upp i denna lag, 5 kap. 2 § Lag om tobak och liknande produkter. 
 
Handläggning 
Handläggningstiden beräknas från den dag en skriftlig ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 
är komplett. Det är den sökandes ansvar att se till att nödvändiga handlingar för beredandet 
av ärendet lämnas in till kommunen. Tillståndet beslutas enligt delegation av 
tillståndsenheten vid beviljande, men vid avslag eller vid tveksamheter ansvarig nämnd i 
respektive kommuner i Dalsland och Säffle. 
Beslut om tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd fattas av handläggande på tillståndsenheten 
enligt delegation. Ansökningsavgiften återbetalas inte vid avslag eller återtagen ansökan.  
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Normal handläggningstid för tillstånd är ca 1 månad från det att en komplett ansökan har 
inkommit till myndigheten och för tillfälliga tillstånd är handläggningstiden beräknad till ca två 
veckor. 
 
Tillsyn 
Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvaret över försäljningen av 
tobaksprodukter. Tillsynen skall huvudsakligen inrikta sig på information, rådgivning samt att 
tobakslagens regler efterlevs.  
Tillsynen innebär bland annat kontroll av följande:  

 Att försäljning inte sker till personer som är under 18 år.  
 Försäljning inte sker till någon som man misstänker överlämna tobaken till annan 

person som ej fyllt 18 år.  
 Tydlig skyltning finns om åldersgräns.  
 Tobaksvaror inte säljs i form av lösa cigaretter eller i förpackning om färre än 19 

cigaretter.  
 Bestämmelserna om varningstexter och marknadsföring följs. 

 
Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med informationsinsatser till verksamheterna. 
Målet är att sprida kunskap om hur Lag om tobak och liknande produkter ska omsättas i 
praktiskt arbete.  
 

 Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har 
försäljningstillstånd fortfarande uppfyller lagens krav på personlig och ekonomisk 
lämplighet. Detta arbete kan ske i samarbete med polismyndigheten och Skatteverket. 
Även kontroll av marknadsföring i annonser och på webben utförs.  

 
 Yttre tillsyn är den granskning som sker då kommunen besöker försäljningsstället 

under pågående verksamhet för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet 
med lagen. Tillsynen kan också ske genom så kallad samordnad tillsyn när kommunen 
tillsammans med olika berörda myndigheter som polismyndigheten och Skatteverket 
gör gemensam tillsyn på försäljningsstället. 

 Kontrollköp av folköl, tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare utförs i syfte att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor 
förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det 
vill säga 18 år. 

 
Inre och yttre tillsyn kan leda till att en utredning kring försäljningstillståndet inleds och att 
nya remisser skickas till berörda myndigheter. Det kan också leda till förslag om 
sanktionsåtgärder. En genomförd tillsyn ska dokumenteras. Om tillsynen leder till utredning 
ska kommunen avsluta ärendet med ett beslut. De uppgifter som kommit fram ska 
kommuniceras med tillståndshavaren enligt förvaltningslagen. 
 
Tillståndsenheten enligt delegation fastställer en plan för tillsynen där det framgår i vilken 
omfattning kommunen ska genomföra yttre tillsyn. 
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Tillsynsavgifter  
Kommunen har enligt 8 kap 1 § och 2 § LTLP rätt att ta ut avgifter för tillståndsprövning och 
tillsyn av den som beviljats tillstånd sälja tobaksvaror. Avgifterna fastställs av 
Kommunfullmäktige och baseras på självkostnads�och likställighetsprincipen enligt 
kommunallagen. 
 
Remissyttranden   
Enligt 5 kap 4 § LTLP kan kommunen hämta in polisens yttrande vid en prövning av ett 
stadigvarande försäljningstillstånd av tobaksvaror. En sökandes personliga lämplighet prövas i 
vid mening. När en juridisk person ansöker om försäljningstillstånd bör lämplighetsprövning 
avse såväl den juridiska personen som den eller de fysiska personer som har ett betydande 
inflytande i rörelsen. När ansökan avser partihandel ska både Polismyndigheten och Tullverket 
yttra sig om lämpligheten (5 kap 4 § LTLP).  
 
Vid en ansökan om stadigvarande tillstånd gällande försäljning av tobaksvaror inhämtas 
information från Polismyndigheten, Skatteverket och i vissa fall Kronofogdemyndigheten. En 
samlad bedömning görs i varje enskilt fall.  
Polismyndighetens yttrande redovisar om den sökande finns med i belastningsregistret. I 
förarbetena nämns några typer av brottslighet som är särskilt allvarliga:  
- brott som har anknytning till rörelsen  
- ekonomisk brottslighet  
- tobaksrelaterad brottslighet 
 
Tullverket får i varje enskilt fall bedöma vilka uppgifter som ska lämnas ut.  
 
Skatteverkets yttrande redovisar om sökanden, företaget eller de personer som har 
betydande inflytande i verksamheten har fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna. 
Om förtaget har registrerats i skattebasen för F-skatt, moms och som arbetsgivare.  
Om företaget och företrädarna redovisat och betalat skatter och avgifter i tid och om 
förskrivna deklarationer är inlämnade.  
 
Kronofogdemyndigheten yttrande redovisar om sökanden, företaget eller personer med 
betydande inflytande i verksamheten förekommer med skulder eller krav i Kronofogdens 
register. 
 
Egenkontroll  
Enligt 5 kap 6 § och 7 § LTLP den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller 
gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över 
försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt 
egenkontrollprogram.  
 
Till ansökan om tillstånd ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för 
kommunens prövning och tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska snarast anmälas till 
kommunen.  
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Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
Bestämmelserna i 5 kap 15 § LTLP reglerar försäljningen av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Försäljning får ske först efter att en anmälan har gjorts till den kommun 
där försäljningsstället ligger.  
 
Den som bedriver försäljningen ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i 
övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ändrade uppgifter ska snarast anmälas till 
kommunen. 
 
 
Försäljning av Tobaksfria nikotinprodukter  
Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen (2022:1257) 
om tobaksfria nikotinprodukter. Försäljning får ske först efter att en anmälan har gjorts till 
den kommun där försäljningsstället ligger.  
 
Den som bedriver försäljningen ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen av 
Tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt 
egenkontrollprogram. Ändrade uppgifter ska snarast anmälas till kommunen. 
 
Tillsyn rökfria skolgårdar 
Under 2015 kom en ny verksamhet att ingå i tillsynsverksamheten i Dalslandskommunerna då 
det inte tidigare har gjorts någon tillsyn av rökfria skolgårdar eller skollokaler.  Säffle kommun 
har tillsynsarbetet i annan förvaltning.  Detta tillsynsarbete är omfattande och kräver inte bara 
tillsyn utan också förebyggande information och arbete tillsammans med alla aktörer i skolans 
värld.  En viktig resurs i arbetet med rökfria områden är folkhälsosamordnaren i kommunen.  
Vid tillsyn kontrolleras att det inte röks på skolgården, att det finns skyltar om rökförbud 
uppsatta, att inte askkoppar finns och att skolan arbetar aktivt med tobaksfrågor m.m. 
 
Detta arbete är inte avgiftsfinansierat. 
 
Receptfria läkemedel 
Tillståndsenheten kontrollerar verksamheter som säljer receptfria läkemedel i 
Dalslandskommunerna, i Säffle kommun ligger ansvaret på en annan förvaltning. 
Läkemedelsverket har det övergripande ansvaret för tillsyn och sanktioner av receptfria 
läkemedel samt följer upp de brister som kommunen rapporterar.  
 
Vid tillsyn kontrollerar tillståndsenheten 

 försäljningsstället har ett egenkontrollprogram som är anpassat efter verksamhetens 
behov och förutsättningar  

 det finns minst en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att 
sälja eller lämna ut receptfria läkemedel till den som inte har fyllt 18 år   

 de läkemedel som säljs är tillåtna för försäljning i detaljhandel 
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Tillsynsavgifter 
I Dalsland och Säffle tillämpas en gemensam taxa avseende ansöknings- och tillsynsavgifter. Ta 
kontakt med Alkohol- och Tobaksenheten för mer information, eller gå in på hemsidan 
www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete. Se menyraden till vänster. 
 
Ansökningsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd innefattar även avgift för ett 
kunskapsprov. Vid tillfälliga tillstånd tas avgift för kunskapsprov ut för att täcka kostnaden för 
personal och lokalbokning med datorer. Ett kunskapsprov i dessa fall gäller under fem år. 
 
När det gäller tillsynsavgifter för serveringstillstånd baseras dessa på en fast del och en rörlig 
del. Den rörliga delen baseras på föregående årsförsäljning av alkoholdrycker, denna avgift 
kan alltså inte bli aktuell första året när man fått sitt tillstånd.  
 
Tillsynsavgiften för tobakstillstånd består av en fast avgift per år. 
 
Den årliga tillsynsavgiften för både servering/tobakstillstånd betalas från och med den dagen 
man fått sitt tillstånd. Det innebär att första årets tillsynsavgift kan variera, eller i vissa fall helt 
utebli, beroende på vilken tid på året man får sitt tillstånd beviljat. 
 
 
När ett företag upphör kommer en slutfaktura beräknas på den tid som tillståndet varit aktivt 
det året verksamheten upphör. Denna slutfaktura beräknas utifrån den fasta avgift som 
beslutats för respektive stadigvarande tillstånd. 
 
Överklagande 
Beslut som gäller serveringstillstånd eller tobakstillstånd kan överklagas till 
förvaltningsdomstolen. En skrivelse med överklagan ska skickas eller lämnas in till Alkohol- 
och Tobaksenheten, Melleruds kommun, se adress nedan. Överklagandet ska vara kommunen 
tillhanda senast tre veckor efter det att sökande tagit del av beslutet, eller då beslutet har 
anslagits i kommunen.  
Kommunen ska lämnas tillfälle att yttra sig innan förvaltningsdomstolens beslut. 
 
Kontakter 
Information finns på www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete. Se menyraden till vänster på 
hemsidan. 
 
Kontakta Alkohol- och Tobaksenheten, Melleruds kommun, Box 64, 464 80 Mellerud  
eller per mail: alkohol.tobak@dalsland.se 
 
För med information och rådgivning kontakta: 
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet Telefon: 0530-18 146 eller 0530–18 160.    

http://www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete
http://www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete
http://www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete
mailto:alkohol.tobak@dalsland.se
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§ 108 Dnr SN/2022:6 

Riktlinjer alkohol 
Ärendebeskrivning 
Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 
organisation för Riktlinjer enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Riktlinjerna behöver uppdateras på grund av ny lag 
som började gälla 1 augusti 2022, lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
Ändringen/tillägget finns på sidan 16–17, Tobaksfria nikotinprodukter i 
Gemensamma Riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-29. 
Riktlinje för Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet.  
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 104. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslagna riktlinjer för Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna riktlinjer 
för Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet.  
_________________________  
Utdrag  2022-09-22 
Kommunfullmäktige 
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§ 112 Dnr SN/2022:79 

Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 220630 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet. 
Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  
Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att 
verkställighet avbrutits.  
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-07-21. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 96. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.  
Beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  
_________________________  
Utdrag  2022-09-22 
Kommunfullmäktige 
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Ej verkställda beslut SoL och LSS 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt 
efter att verkställighet avbrutits.  

Redovisning av ej verkställda beslut 2022-06-30 enligt SoL 
Se även bilaga 1. 

Tabell 1 

Beslut SoL Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Särskilt boende 3 1 2 
 

3  
Kontaktperson 7 2 5 7   
Trygghetsboende 9 3 6  9  

 

 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Säffle kommun 
Datum 
2022-07-21 

  
  

Sida 
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Redovisning av ej verkställda beslut 2022-06-30 enligt LSS 
Se även bilaga 2. 

Tabell 1 

Beslut LSS Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Daglig verksamhet 2 1 1   1 
Kontaktperson 7 3 4 5  2 
Korttidsvistelse 3 2 1 1  2 
Bostad särskild 
service vuxna 1 1   1  

 

Tabell 2 
LSS  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 2 3 1 
Man 1 2 4 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-21.  

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

Beslut  
Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

 

Lise-Lotte Andersson 
Tf. förvaltningschef 
 

Elin Connedal 
Socialt ansvarig socionom 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 
socialtjänstlagen 

 
Datum: 2022-06-30 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet  
  avbrutits.   
  
 

Bifall särskilt boende 1009 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 100 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 136 dagar  Man 

Bifall kontaktperson 749 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 637 dagar  Man 

Bifall kontaktperson 433 dagar  Man 

Bifall kontaktperson 422 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 224 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 205 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 302 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende 359 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende  316 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende 244 dagar  Man 

Bifall trygghetsboende 206 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende 155 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende 150 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende 113 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende 113 dagar  Man 

Bifall trygghetsboende 94 dagar  Man 
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Säffle kommun 
Datum 
2022-07-21 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 

 
Datum: 2022-06-30 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet avbrutits 

  
     

 
Bifall bostad särskild service vuxna  505 dagar Man 

Bifall daglig verksamhet  505 dagar Man 

Bifall daglig verksamhet  125 dagar Kvinna 

Bifall korttidsvistelse 1038 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 366 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse  216 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson  8 dagar Man 

Bifall kontaktperson 1263 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 955 dagar Man 

Bifall kontaktperson 192 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 437 dagar Man 

Bifall kontaktperson 273 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 128 dagar Kvinna 

Bilaga 2
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