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Datum

Kommunfullmäktige

Tid:

Måndagen den 28 november kl. 17:00

Plats:

Säfflesalen, Säffle stadshus.

2022-11-18

Ledamöter i kommunfullmäktige kallas till detta sammanträde. Övriga får kallelsen för kännedom.
Kan Du inte närvara på sammanträdet ska anmälas göras på telefon 0533-68 15 06 eller via e-post till
kommunstyrelsen@saffle.se
Ärende
1
Val av protokolljusterare
Dnr
2
Fastställande av dagens föredragningslista
Dnr
3
Genomgång av förslag till budget 2023-2025
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4
Allmänpolitisk debatt med anledning av budget
2023-2025
Dnr
5
Fullmäktigemål och budget 2023 samt plan 20242025 för Säffle kommun samt ägardirektiv för
bolagen 2023
Dnr KS/2022:33
6
Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i
kommunstyrelsen samt fastställande av
tjänstgöringsordning
Dnr KS/2022:411
7
Val av ordförande i kommunstyrelsen, tillika
kommunalråd, samt 1:e vice och 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen
Dnr KS/2022:412
8
Val av oppositionsföreträdare
Dnr KS/2022:413

Inbjudna/kallade

Anteckningar

Säffle kommun

9
Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i barn- och
utbildningsnämnden samt fastställande av
tjänstgöringsordning
Dnr KS/2022:414
10
Val av ordförande samt 1:e vice och 2:e vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS/2022:415
11
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i kulturnämnden samt fastställande av
tjänstgöringsordning
Dnr KS/2022:416
12
Val av ordförande samt 1:e vice och 2:e vice
ordförande i kulturnämnden
Dnr KS/2022:417
13
Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden samt fastställande av
tjänstgöringsordning
Dnr KS/2022:418
14
Val av ordförande samt 1:e vice och 2:e vice
ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
Dnr KS/2022:419
15
Val av 6 gode män vid
fastighetsbildningsförrättningar
Dnr KS/2022:446
16
Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i
socialnämnden samt fastställande av
tjänstgöringsordning
Dnr KS/2022:420
17
Val av ordförande samt 1:e vice och 2:e vice
ordförande i socialnämnden
Dnr KS/2022:421
18
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i gemensam
teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål samt
fastställande av tjänstgöringsordning
Dnr KS/2022:422
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19
Val av 1:e vice ordförande för perioden 1 januari
2023 till och med 31 december 2024 och 2:e vice
ordförande i gemensam teknik- och fritidsnämnd
Säffle-Åmål
Dnr KS/2022:423
20
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden
samt fastställande av tjänstgöringsordning
Dnr KS/2022:424
21
Val av ordförande samt 1:e vice och 2:e vice
ordförande i valnämnden
Dnr KS/2022:425
22
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Sydvästra
Värmlands och Norra Dalslands
överförmyndarnämnd
Dnr KS/2022:426
23
Val av 2 lekmannarevisorer och 2
lekmannarevisorssuppleanter i Kommunföretag i
Säffle AB
Dnr KS/2022:427
24
Val av 5 styrelseledamöter och 5
styrelsesuppleanter i Kommunföretag i Säffle AB
Dnr KS/2022:428
25
Val av styrelseordförande och vice ordförande i
Kommunföretag i Säffle AB
Dnr KS/2022:429
26
Val av 2 lekmannarevisorer och 2
lekmannasuppleanter i Forskningen i Säffle AB
Dnr KS/2022:430
27
Val av 5 styrelseledamöter och 5
styrelsesuppleanter i Forskningen i Säffle AB
Dnr KS/2022:431
28
Val av styrelseordförande och vice ordförande i
Forskningen i Säffle AB
Dnr KS/2022:432
29
Val av 2 lekmannarevisorer och 2
lekmannarevisorssuppleanter i Säfflebostäder
AB
Dnr KS/2022:433
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30
Val av 7 styrelseledamöter och 7 styrelsesuppleanter i Säfflebostäder AB
Dnr KS/2022:434
31
Val av styrelseordförande och vice ordförande i
Säfflebostäder AB
Dnr KS/2022:435
32
Val av 2 lekmannarevisorer och 2
lekmannasuppleanter i Säffle Kommunikation AB
Dnr KS/2022:436
33
Val av 7 styrelseledamöter och 7
styrelsesuppleanter i Säffle Kommunikation AB
Dnr KS/2022:437
34
Val av styrelseordförande och vice ordförande i
Säffle Kommunikation AB
Dnr KS/2022:438
35
Val av 2 lekmannarevisorer och 2
lekmannasuppleanter i Säffle Kedjan 2 AB
Dnr KS/2022:439
36
Val av 5 styrelseledamöter och 5 styrelsesuppleanter i Säffle Kedjan 2 AB
Dnr KS/2022:440
37
Val av styrelseordförande och vice ordförande i
Säffle Kedjan 2 AB
Dnr KS/2022:441
38
Val av 2 ledamöter till Värmlandsrådet
Dnr KS/2022:454
39
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i gemensamma
hjälpmedelsnämnden i Värmlands län
Dnr KS/2022:442
40
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i gemensamma
drifts- och servicenämnden i Värmlands län
Dnr KS/2022:443
41
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Stiftelsen
Glaskogen
Dnr KS/2022:444
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42
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Värmlands
läns Kalkningsförbund
Dnr KS/2022:451
43
Val av 2 revisorer i av kommunen förvaltade
stiftelser
Dnr KS/2022:445
44
Val av representant för Säffle kommun i
förbundsstyrelsen för samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
(BÅDESÅ)
Dnr KS/2022:452
45
Avsägelse från Agneta Werling (SiV) som
ersättare i Kommunfullmäktige
Dnr KS/2022:449
46
Motion från miljöpartiet genom Henrik Ahlgren
om att gynna den biologiska mångfalden genom
att hävda fler kommunägda naturliga ängar
Dnr KS/2022:450
47
Avsägelse från Per Johansson (SiV) för samtliga
politiska uppdrag
Dnr KS/2022:453

Jenny Evestam
Ordförande

Linnéa Lyckerius
Sekreterare
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Sammanträdesdatum

2022-11-14
Kommunstyrelsen

§ 174

Dnr KS/2022:33

Budget 2023 och plan 2024-2025 för Säffle kommun samt
ägardirektiv för bolagen 2023
Ärendebeskrivning
Den ordinarie processen för arbetet med budget innebär att kommunfullmäktige
fattar beslut om kommande års budget i juni. Vid valår är det fullmäktige som
tillträder efter valet i september som ska fatta beslut om budget.
Förändringarna i novembers budgetunderlag jämfört med juni är ökad löneinflation
inklusive pensionskostnader, minskad ersättning från LSS-utjämningen,
befolkningsminskning och en mer långvarig hög inflation.
För att ytterligare kunna prioritera socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden minskas resultatnivån från 1% till 0,5%, reserven för
”oförutsedda behov” på 3,9 mnkr minskas till 0,6 mnkr och ”ofördelad
budgetreserv inför beslut november” på 3 mnkr tas bort helt. Genom dessa åtgärder
kan det riktas ytterligare 3,5 mnkr till socialnämnden och 1,5 mnkr till barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll § 46 Budget 2023 samt plan 2024-2025 för Säffle
kommun samt ägardirektiv, 2022-06-20
SKR cirkulär nr: 22:28, 2022-08-25
SKR cirkulär nr: 22:37, 2022-10-20
Tjänsteyttrande långfristiga skulder 2023, november
Tabellbilaga budget 2023-2025, majoriteten november
Ägardirektiv Kommunföretag 2023, november
Ägardirektiv Säffle Kedjan 2 AB, november
Ägardirektiv Forskningen i Säffle AB 2023, november
Ägardirektiv SÄBO 2023, november
Ägardirektiv SäKom 2023, november
Demografibudget 2023-2025
Demografibudget 2023-2025 appendix
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag till budget.
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta enligt följande:
Kommunal skattesats 2023
1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,52 % för år 2023.
(Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2022.)
Demografibudget och ersättningsbelopp
2. Ersättningsbeloppen i budget 2023 fastställs enligt följande
Ersättningsbelopp i kommunens resursfördelningsmodell för demografi, kr per
folkbokförd kommuninvånare i respektive åldersintervall, budget 2023.
Verksamhet

Åldersintervall

Nettokostna
d kr/inv,
exkl
lokalkostnad
er

Äldreomsor Ersättningsg, kvot
belopp

Förskola

0-5 år

78 474 kr

74 474 kr

Grundskola

6-15 år

115 167 kr

115 167 kr

Gymnasieskola 16-18 år

132 606 kr

132 606 kr

Äldreomsorg

75-79 år

98 577 kr

0,75

73 933 kr

Äldreomsorg

80-89 år

98 577 kr

1,5

147 865 kr

Äldreomsorg

90-w år

98 577 kr

1,75

172 510 kr

Kommunbidrag 2023-2025
3. Kommunbidraget för valnämnden minskas med 59 tkr till 53 tkr för år 2023.
I plan för år 2024 ökas ramen ramen med 1 tkr till 54 tkr och för år 2025
ökas ramen ytterligare med 1 tkr till 55 tkr.
4. Kommunbidraget för kommunstyrelsen utökas med 6 162 tkr till 88 470 tkr
för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 885 tkr till 89 355 tkr, och
i plan för år 2025 utökas ramen med ytterligare 894 tkr till 90 249 tkr.
5. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 7 751 tkr till
443 676 tkr för år 2023, i plan för år 2024 minskas ramen med 180 tkr till
443 496 tkr, och i plan för år 2025 ökas ramen med 3 929 tkr till 447 426
tkr.
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

6. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 91 tkr till 10
176 tkr för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 102 tkr till 10 278
tkr och för år 2025 ökas ramen med 103 tkr till 10 381 tkr.
7. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 18 341 tkr till 415 312 tkr
för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 15 388 tkr till 430 700 tkr,
och i plan för år 2025 utökas ramen med 10 605 tkr till 441 305 tkr.
8. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 758 tkr till 30 559 tkr för år
2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 306 tkr till 30 865 tkr och för år
2025 ökas ramen med 309 tkr till 31 174 tkr.
9. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och
fritidsnämnden utökas med 506 tkr till 68 763 tkr för år 2023. I plan för år
2024 ökas ramen med 688 tkr till 69 451 tkr och för år 2025 ökas ramen
med 695 tkr till 70 146 tkr.
10. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma
överförmyndarnämnden ökar med 526 tkr till 3 079 tkr för år 2023. I plan
för år 2024 ökas ramen med 31 tkr till 3 110 tkr och för år 2025 ökas ramen
med 31 tkr till 3 141 tkr.

Finansförvaltningens anslag för oförutsedda behov m.m.
11. Medel avsätts för oförutsedda behov 600 tkr, stärkt budget för ”fältare”,
uppdrag kommundirektör 1 500 tkr, detaljplaner 1 500 tkr och garantibelopp
simhall 1 000 tkr och försörjningsstödsreserv 9 000 tkr på

finansförvaltningen enligt följande tabell:
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Investeringsbudget 2023-2025
12. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen är 6 580 tkr i ram för separata
nämndbeslut och 18 750 tkr för specificerade projekt år 2023, i plan för år
2024 är ramen för separata nämndbeslut 6 580 tkr och för specificerade
projekt 16 300 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata
nämndbeslut 6 580 tkr och för specificerade projekt 7 500 tkr.
13. Investeringsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden är 2 600 tkr i ram
för separata nämndbeslut och 2 500 tkr för specificerade projekt för år 2023,
i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 2 600 tkr och 2 500 tkr
för specificerade projekt och i plan för år 2025 är ramen för separata
nämndbeslut 2 600 tkr och 2 500 tkr för specificerade projekt.
14. Investeringsbudgeten för miljö- och byggnadsnämnden är 180 tkr för
separata nämndbeslut för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata
nämndbeslut 180 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata
nämndbeslut 180 tkr.
15. Investeringsbudgeten för socialnämnden är 630 tkr för separata nämndbeslut
för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 630 tkr,
samt i plan för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 630 tkr.
16. Investeringsbudgeten för kulturnämnden är 200 tkr i ram för separata
nämndbeslut år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut
200 tkr , samt i plan för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 200 tkr.
17. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens skattefinansierade
verksamhet är 11 600 tkr i ram för separata nämndbeslut och 15 100 tkr för
specificerade projekt för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata
nämndbeslut 10 600 tkr och för specificerade projekt 8 500 tkr, samt i plan
för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 14 100 tkr.
18. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens avgiftsfinansierade
verksamhet är 21 850 tkr i ram för separata nämndbeslut och 14 100 tkr för
specificerade projekt för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata
nämndbeslut 14 550 tkr och för specificerade projekt 14 200 tkr, samt i plan
för år 2025 är ramen för separata nämndbeslut 10 650 tkr och för
specificerade projekt 10 000 tkr.
19. Operativ beslutsordning för investeringar revideras. För
igångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk kostnad som godkänns av
rätt instans, enligt nedanstående tabell:
Total investeringsutgift för
projektet
Upp till 5 Mnkr
Från 5,1 Mnkr till 30,0 Mnkr
Ordf sign

Just. sign

Beslut om igångsättningstillstånd
Respektive nämnd
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Från 30,1 Mnkr

Kommunfullmäktige

20. Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till extern
finansiering av investeringsprojektet ”friidrottsanläggning inkl
allvädersbanor Tegnér”. Beslut om igångsättningstillstånd beviljas först
efter genomförd utredning. Igångsättningstillståndet ska för detta
investeringsprojekt beslutas av kommunfullmäktige.
21. För alla investeringsprojekt gäller att en kontroll ska göras om extern
finansiering är möjlig. I beslutsunderlaget för igångsättningstillstånd ska
uppgiften om finansieringen, intern och extern, beskrivas.
Finansiella mål 2023-2025
22. Finansiella mål från och med 2023 fastställs enligt följande:
 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 minst 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.
23. Det tuffa ekonomiska läget för Säffle kommun tillsammans med det osäkra
läget i omvärlden gör att en disponering av resultatutjämningsreserven är
möjlig under 2023. I samband med tertialuppföljningen görs en prognos på
vilken nivå eventuell disponering från resultatutjämningsreserven hamnar
på.
Resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023-2025
24. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassa-flödesbudget för
år 2023 samt plan för åren 2024-2025 fastställs.
Ram för kommunens långfristiga skulder 2023
25. Kommunstyrelsen har under år 2023, inom en total ram av 425 Mnkr rätt att
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2023.
26. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2023 nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under år 2023, med totalt 50 Mnkr.
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Ägardirektiv för bolagskoncernen 2023 (moderbolaget)
27. Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB för år 2023 fastställs.
28. Ägardirektiv för Säfflebostäder AB för år 2023 fastställs.
29. Ägardirektiv för Säffle Kommunikation AB för år 2023 fastställs.
30. Ägardirektiv för Forskningen i Säffle AB för år 2023 fastställs.
31. Ägardirektiv för Säffle Kedjan 2 AB för år 2023 fastställs.
Särskilda uppdrag 2023
32. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att förstärka
upphandlingsverksamheten i hela kommunkoncernen. I uppdraget ingår att
se på frågan ur både ett verksamhets-, miljö- och ekonomiperspektiv.
Redovisning av uppdraget ska göras i samband med budgetberedningen i
april för att kunna behandlas i budgetbeslutet i juni för år 2024.
33. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att utarbeta förslag, initiera och
genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammantaget
förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 5% till 2025. Förslagen ska
redovisas i samband med budgetdialogen i april för att kunna hanteras i
budgetbeslutet för 2024.

___________________________________
Socialdemokraterna, Sjukvårdspartiet i Värmland och Sverigedemokraterna deltar
ej i beslutet.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEYTTRANDE
Mattias Anglemark, 0533-681577
mattias.anglemark@saffle.se

Datum

Referens

2022-11-03

KS/2022:33

Kommunstyrelsen

Budget 2023 och plan 2024-2025 för Säffle kommun
samt ägardirektiv för bolagen 2023
Sammanfattning
Den ordinarie processen för arbetet med budget innebär att
kommunfullmäktige fattar beslut om kommande års budget i juni. Vid valår
är det fullmäktige som tillträder efter valet i september som ska fatta beslut
om budget.
Förändringarna i novembers budgetunderlag jämfört med juni är ökad
löneinflation inklusive pensionskostnader, minskad ersättning från LSSutjämningen, befolkningsminskning och en mer långvarig hög inflation.
För att ytterligare kunna prioritera socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden minskas resultatnivån från 1% till 0,5%, reserven för
”oförutsedda behov” på 3,9 mnkr minskas till 0,6 mnkr och ”ofördelad
budgetreserv inför beslut november” på 3 mnkr tas bort helt. Genom dessa
åtgärder kan det riktas ytterligare 3,5 mnkr till socialnämnden och 1,5 mnkr
till barn- och utbildningsnämnden.
Bakgrund
Den ordinarie processen för arbetet med budget innebär att
kommunfullmäktige fattar beslut om kommande års budget i juni. Vid valår
är det fullmäktige som tillträder efter valet i september som ska fatta beslut
om budget. Det innebär i praktiken att den beslutade budgeten från juni
behöver upp för beslut i kommunfullmäktige under senare delen av hösten.
Budgetbeslutet i juni

Majoritetens förslag till driftramar för år 2023 som beslutades av
kommunfullmäktige i juni utgick från de preliminära ramarna, uppdaterat
med den skatteprognos som kom i april och budgetpropositionen. April
månads skatteprognos gav ökade skatteintäkter nominellt men den höga
inflationen gjorde att det reala skatteunderlaget minskade.
Befolkningsminskningen under årets första fem månader försämrade de
ekonomiska förutsättningarna ytterligare.
Budgeten som beslutades i juni byggde på oförändrad skattesats med 21:52
kr/skattekrona. Resultatmålet sänktes tillfälligt för år 2023 till 1% och 2024
till 1,5% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, för 2025 återgår
resultatmålet till 2%. Det beslutades om generellt påslag på 1% till
nämnderna under hela perioden 2023-2025.
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Det gjordes en stor satsning i 2022 års budget kopplad till arbetet med att få
fler personer som har egen försörjning och därmed minskar behovet av
försörjningsstöd. Ett belopp motsvarande 2021 års underskott för
försörjningsstödet på 9,6 mnkr budgeterades centralt under
finansförvaltningen. Det innebar att socialnämnden blev kompenserade
motsvarande 9,6 mnkr i 2022 års budget utöver de ramförstärkningar som
nämnden erhåller. Denna satsning var kvar även i 2023 års budget. Barn- och
utbildningsnämnden fick en generell ramförstärkning på 1,95 mnkr och
kompensation för hyreshöjningar på totalt 1,1 mnkr 2023. Socialnämnden
fick en generell förstärkning av ramen med 4,55 mnkr. Kulturnämnden fick
en ramförstärkning på max 0,5 mnkr som kompensation för ökade
kapitalkostnader kopplat till ombyggnation av Medis kök. I budgetbeslutet
som togs i juni fanns det en reserv för ”oförutsedda behov” på 3,9 mnkr samt
en ”ofördelad budgetreserv inför beslut november” på 3 mnkr. Det avsattes
även medel till stärkt budget för ”fältare” på 1,5 mnkr. Uppdrag gavs till
kommundirektören att ta fram förslag till fördelning av den stärkta budgeten
för ”fältare”. För bolagskoncernen togs det ett samlat avkastningskrav på
1,5%.
Under budgetprocessen framkom det ytterligare behov från nämnderna men
det tuffa ekonomiska läget gjorde att det inte fanns ytterligare utrymme för
satsningar.
Förslag till budget november

Under beredningen av budgeten under sommaren/hösten har det tuffa
ekonomiska läget förtydligats ytterligare. Prognosunderlagen från SKR som
publicerades i augusti och oktober tillsammans med den fortsatta
befolkningsminskningen gjorde att budgetförutsättningarna har justerats.
Samtidigt visade delårsrapporten på att årsresultatet skulle bli negativt.
Förändringarna i novembers budgetunderlag jämfört med juni är ökad
löneinflation inklusive pensionskostnader, minskad ersättning från LSSutjämningen, befolkningsminskning och en mer långvarig hög inflation.
För att ytterligare kunna prioritera socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden minskas resultatnivån från 1% till 0,5%, reserven för
”oförutsedda behov” på 3,9 mnkr minskas till 0,6 mnkr och ”ofördelad
budgetreserv inför beslut november” på 3 mnkr tas bort helt. Genom dessa
åtgärder kan det riktas ytterligare 3,5 mnkr till socialnämnden och 1,5 mnkr
till barn- och utbildningsnämnden. Det innebär att socialnämnden får 8,05
mnkr och barn- och utbildningsnämnden 3,45 mnkr totalt i politiska
prioriteringar. Fördelningen av de prioriterade medlen är 70% till
socialnämnden och 30% till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutet om förstärkt budget för ”fältare” med 1,5 mnkr kvarstår.
Ramen för överförmyndarverksamheten förstärks med 0,5 mnkr på grund av
ökade kostnader för arvoden.
En utredning gjordes 2020 kring att införa en central bemanningsenhet.
Under 2021 och 2022 har enheten varit i ett uppstartsläge där de berörda
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nämnderna, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, har köpt
verksamhet av den centrala bemanningsenheten. I budgeten för 2023 är
förslaget att det görs en budgetramjustering mellan kommunstyrelsen och
berörda nämnder. Den centrala bemanningsenheten har en rambudget på 4
mnkr som justeras med 3,35 mnkr för socialnämnden och 0,65 mnkr för
barn- och utbildningsnämnden.
Ramen för IT-enheten förstärks med 0,5 mnkr kopplat till ökade kostnader
för IT-infrastruktur. IT-enheten betalar en fiberavgift till SäKom för alla
kommunens verksamheter. Kompensationen är viktig för att kommunen ska
kunna fortsätta sitt digitaliseringsarbete. Kostnaden för telefonväxel ligger i
dagsläget på IT-enheten. Denna kostnad betalas sedan av respektive
verksamhet genom internfakturering. Förslaget är att justera nämndernas
ramar istället för att internfakturera. Regleringen är ett nollsummespel och
kostnaden för 2023 är kvar på samma nivå som 2022.
Utredningsuppdrag upphandling

Kommunens upphandlingsverksamhet har över tid blivit alltmer komplex.
Den ska möta verksamhetens nutida och framtida behov, stödja
digitaliseringen av kommunens verksamhet, användas som ett medel för att
möta stora samhällsutmaningar som klimatkrisen och kostnadsutmaningarna
som kommer med den demografiska utvecklingen, ha förmåga att förse
kommunen med varor och tjänster i kris.
It-stöd är grundläggande för en ändamålsenlig inköpsorganisation. Med en
sammanhållen digital inköpsprocess sker alla delar av processen
elektroniskt. Processen kan delas upp i e-upphandling respektive e-handel.
E-handel handlar om de aktiviteter som sker efter kontraktstilldelning:
beställning, leverans och faktura. Med en digital inköpsprocess kan
kommunen effektivare styra mot en ökad avtalstrohet kontrollera att avtalen
följs samla in statistik för att följa upp våra inköp.
I kommunens nuvarande organisation finns det digitalt stöd för eupphandling och bemanning som precis klarar av upphandling. För att kunna
utveckla kommunkoncernens e-handel behövs det resursförstärkning både
personellt och för IT-stöd. Genom en sådan förstärkning skulle hela
inköpsprocessen bli betydligt effektivare. De potentiella hemtagningseffekter
i form av kostnadsminskningar blir inte fullt ut genomförda med dagens
upphandlingsorganisation.
Förslaget är att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda
möjligheten att förstärka upphandlingsverksamheten i hela
kommunkoncernen. I uppdraget ingår att se på frågan ur både ett
verksamhets-, miljö- och ekonomiperspektiv. Redovisning av uppdraget ska
göras i samband med budgetberedningen i april för att kunna behandlas i
budgetbeslutet i juni för år 2024.
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Ägardirektiv och avkastningskrav till bolagskoncernen

För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning
måste en tillräckligt hög avkastning uppnås även från bolagets 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. Det enskilda bolagets avkastningskrav mäts
som räntabilitet på totalt kapital. För kommunkoncernen ska ett sammantaget
avkastningskrav på 2 procent eller mer eftersträvas enligt de långsiktiga
finansiella målen.
I budgetbeslutet i juni beslutades att det samlade avkastningskravet
(räntabilitet på totalt kapital) skulle vara 1,5 % för bolagskoncernen.
Ekonomiskt utfall för bolagskoncernen
Koncernen,
2021 2020 2019 2018
belopp i mnkr
Nettoomsättning 196,5 206,7 203
200,1
Resultat efter
6,8
13,4 13,9 11,5
finansiella
poster
Soliditet, %
18,74 18,10 16,40 16,70
Räntabilitet på 1,46 2,52 2,60 2,56
totalt kapital,
%
Under hösten har olika ägardialoger genomförts. Det har förts dialog mellan
kommunstyrelsen och bolagskoncernen samt inom bolagskoncernen mellan
moderbolaget och dotterbolagen. Förslaget är att samtliga dotterbolag har ett
avkastningskrav på 1,5 % år 2023. Arbetet med att se över behovet av
differentierade avkastningskrav för de olika dotterbolagen kommer att
intensifieras under 2023.
Avkastningskrav 2023

Räntabili
tet på
totalt
kapital,
%

Kommunföretag
(moderbol
ag)

SÄBO
(dotterbol
ag)

Forskning
en
(dotterbol
ag)

Kedjan
(dotterbo
lag

SäKom
(dotterbo
lag

Totalt
avkastningsk
rav för
bolagskonce
rnen

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

Vid uppföljningen av de ekonomiska målen kommer hänsyn tas till
eventuella tillfälliga strukturella åtgärder som påverkar avkastningskravet.
Det kan som exempel vara rivningar och nedskrivningar som inte går att
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hantera resultatmässigt ett enskilt verksamhetsår. Vid en bedömning
exkluderas dessa kostnader och bedömningen görs på resten av
verksamheten.
Särskilda uppdrag för år 2023
Kommunföretag
Får i uppdrag att under verksamhetsåret 2023 se över bolagskoncernens struktur
och uppdrag inför de ordinarie årsstämmorna 2024. Slutligt beslut tas av
kommunfullmäktige.
SÄBO
När det gäller de förvaltade fastigheterna ska hyreshöjningen vara 1 % (exklusive
kapitalkostnader) för år 2023.

Finansiella mål 2023-2025
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. För att säkerställa en god hushållning krävs att varje generation
står för de kostnader de ger upphov till. God ekonomisk hushållning mäts
dels ur ett finansiellt perspektiv, dels ur ett verksamhetsmässigt. Det
finansiella perspektivet på verksamheten har sin grund i den finansiella
ställningen och dess utveckling. Verksamhetsperspektivet visar kommunens
förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt.
En god ekonomi skapar bättre förutsättningar för de olika verksamheter som
ska bedrivas. Fokus kan då ligga på långsiktiga strategier istället för
kortsiktiga besparingar. Kommunens finansiella mål är långsiktiga. I
december 2013 fastställde kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Riktlinjerna reviderades i budget 2019 för att
harmoniera med den nya styrmodell som beslutat och får nedanstående
lydelse:
• Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktigemål,
nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Fullmäktigemålen som beslutas av
kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens 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.
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Plan
2024

Scenario
2025

2026

2027

2028

1,8%

0,0%

0,5%

1,5%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

0,1%

0,1%

0,7%

1,6%

1,2%

1,2%

1,6%

1,9%

Soliditet exkl
pensionsåtagande

48,8%

47,1%

46,2%

46,2%

47,2%

48,3%

49,3%

50,4%

Soliditet inkl
pensionsåtagande

27,8%

27,6%

27,0%

27,6%

29,3%

31,1%

34,2%

35,9%

*Årets resultat efter balanskravsavstämning andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
**Beräkningen bygger på att investeringsnivån för perioden 2023-2025 blir enligt
investeringsbeslutet och att investeringsnivån för perioden 2026-2028 blir 50 mnkr.

Budgetbeslutet innebär att kommunens resultat blir 0,5 procent av
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning år 2023, 1,5 procent år 2024 och 2
procent år 2025. År 2021 gjorde kommunen ett positivt balanskravsresultat
på 18,6 mnkr. På grund av att resultatet var negativt 2018 och 2019 och
prognostiseras till 0 mnkr 2022 kommer inte resultatet över löpande
femårsperiod uppnå det långsiktiga resultatmålet på 2 procent för perioden
2023-2025.
Soliditeten beräknas bli 46,2 procent år 2023-2024 och 47,2 procent år 2025.
För att återställa soliditeten till minst 50 procent krävs det att resultatnivån
på 2 procent uppnås samtidigt som den totala investeringsnivån sänks
jämfört med dagens nivå. I ett scenario där investeringsbudgeten för
perioden 2023-2025 hamnar på föreslagen nivå krävs det att investeringarna
för perioden 2026-2028 blir max 50 mnkr/år. Vid ett sådant scenario skulle
soliditeten uppnå målnivån på minst 50% procent år 2028.
Målet att kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap kommer
att uppnås enligt det föreslagna budgetbeslutet. Målet att: kommunens
soliditet ska vara minst 50 procent (och när hela pensionsåtagandet är
medräknat ska soliditeten nå 30 procent) kommer inte att uppnås under
budgetperioden. I och med att det föreslagna budgetbeslutet tas följer att
soliditeten inte kommer att uppnå det långsiktiga målet på minst 50%
soliditet (30% inklusive pensionsåtagande). Med tanke på en kraftigt
växande äldreomsorg i kombination med hög arbetslöshet är den tillfälligt
sänkta resultatnivån nödvändig. Bedömningen är att den föreslagna målnivån
fortfarande uppfyller god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Att
hålla den beslutade resultat- och investeringsnivån måste prioriteras för att
klara de beslutade målnivåerna.
Behovet av låneram uppgår till 425 Mnkr för omsättning av lån, och till 50
Mnkr för nyupplåning till den egna verksamheten och för bolagens räkning
ingen nyupplåning.
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8 Mnkr om året är budgeterat i intäkter från de placerade medlen enligt
pensionspolicyn hos Nordea/Handelsbanken/Skandia.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll § 46 Budget 2023 samt plan 2024-202 för
Säffle kommun samt ägardirektiv, 2022-06-20
SKR cirkulär nr: 22:28, 2022-08-25
SKR cirkulär nr: 22:37, 2022-10-20
Tjänsteyttrande långfristiga skulder 2023, november
Tabellbilaga budget 2023-2025, majoriteten november
Ägardirektiv Kommunföretag 2023, november
Ägardirektiv Säffle Kedjan 2 AB, november
Ägardirektiv Forskningen i Säffle AB 2023, november
Ägardirektiv SÄBO 2023, november
Ägardirektiv SäKom 2023, november
Demografibudget 2023-2025
Demografibudget 2023-2025 appendix
Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Trots förstärkningen av verksamheternas budgetramar ligger det kvar ett
fortsatt effektiviseringsuppdrag. Enligt prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), som är en del av förutsättningarna för budgeten, prognostiseras den
samlade inflationen för kommunerna att vara 3,1 %. Skillnaden mellan
ramförstärkningen på 1% och inflationen på 3,1% kräver effektiviseringar på
mellanskillnaden för att klara av att hålla budget och samtidigt klara av att
uppfylla verksamhetsmålen.
Åtgärder för en ekonomi i balans
En långsiktigt stabil resultatnivå på 2 procent är en förutsättning för en
långsiktig trygg och stabil utveckling av kommunkoncernens verksamheter.
För att lyckas återgå till en långsiktig resultatnivå om 2 procent och svara
upp mot det demografiska trycket under de kommande åren så är det viktigt
att alla våra verksamheter, på alla nivåer, är i ekonomisk balans och att vi
lyckas med vårt arbete att effektivisera vår verksamhet steg för steg.
Budgeten är en ram för de resurser som finns för att skapa bästa möjliga
verksamhet.
Genom ett decentraliserat ansvar och genom att budget-, personal- och
verksamhetsansvar sitter tätt samman, skapas förutsättningar för en effektiv
styrning av verksamheten. Chefer och medarbetare ges tillit att utifrån ett
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tydligt uppdrag och uttalade mål nå förväntat resultat. För att möta de
närmaste årens ekonomiska utmaningar är det viktigt att varje ansvarig chef
tillämpar återhållsamhet. Servicenivån och kostnaden för verksamheten ska
prövas mot uppsatta verksamhetsmål. Det kan gälla omprövning av projekt
och ny verksamhet, organisering, möjligheter att minska kostnader för
administration och återhållsamhet vid personalrekryteringar. I det korta
perspektivet tillkommer utmaningen att balansera förändringar i intäkter och
kostnader samt ändrade förutsättningar till följd av hög inflation och
försämrad konjunktur.
Säffle kommun står inför ekonomiska utmaningar under mandatperioden.
Den demografiska utvecklingen gör att behoven av välfärdstjänster ökar men
skatteintäkterna bedöms inte öka i samma takt. För att lösa de ekonomiska
utmaningarna är det viktigt med både kostnadseffektiviseringar och att se
över möjligheter till intäktsökningar i hela organisationen.
Kommunkoncernens olika delar kan också hjälpa varandra för att minska
kostnader i andra delar av organisationen genom en ökad samverkan. Ett
exempel på detta är samverkan kring lokallösningar, IT-lösningar och
administrativa processer. Kostnadseffektiviseringar på såväl enhetsnivå som
gemensamma processvisa effektiviseringar är viktiga för att rusta oss inför
framtiden.
Den digitala transformationen där teknikens möjligheter nyttjas optimalt är
en förutsättning för att lyckas med detta.
Det svåra ekonomiska läget som kommunen befinner sig leder till att
åtgärder behöver vidtas både på kort och lång sikt för att bibehålla god
ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav.
Uppdrag till samtliga verksamheter i Säffle kommunkoncern

Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande
åtgärder som sammantaget förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 5%
till 2025. Förslagen ska redovisas i samband med budgetdialogen i april för
att kunna hanteras i budgetbeslutet för 2024.
Resultatutjämningsreserv
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Resultatutjämningsreserven är en del av det egna kapitalet som tydliggörs
med egen rubrik i balansräkningen. Säffle kommun har en beslutad
resultatutjämningsreserv sedan 2013.
Efter 2019 års bokslut hade Säffle kommun ett negativt balanskravsresultat
på totalt -58 mnkr. Enligt gällande regelverk ska negativa balanskravsresultat
återställas inom tre år. Både 2020 och 2021 visade positiva
balanskravsresultat på totalt +61 mnkr. Det betyder att Säffle kommun gick
in i år 2022 med fullt ut reglerat balanskravsresultat och en bokförd
resultatutjämningsreserv på 88,7 mnkr.
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Hanteringen av resultatutjämningsreserven regleras av kommunens riktlinjer
för god ekonomisk hushållning. I riktlinjerna framkommer det att
”Disponering från resultatutjämningsreserven får endast göras när den
procentuella utvecklingen av skatteintäkterna ett givet år är lägre än den
genomsnittliga skatteutvecklingen de senaste 10 åren (detta fastställs genom
underlag från SKR) och i samband med att resultatet efter
balanskravsjusteringar i annat fall skulle vara negativt. Disponering får
under dessa betingelser göras för att återställa det negativa resultatet till
max ett nollresultat”. Vidare säger reglerna att ”Beslut om disponering från
resultatutjämningsreserven fattas i samband med budgetbeslut. I samband
med årsredovisningen fast-ställs den verkliga disponeringen”.
År 2023 är ett år där resultatutjämningsreserven får disponeras enligt
underlag från SKR. Det tuffa ekonomiska läget för Säffle kommun
tillsammans med det osäkra läget i omvärlden gör att en disponering av
resultatutjämningsreserven sannolikt kommer att behöva göras. Nivån på
disponeringen är svår att göra med tanke på den stora osäkerheten kopplad
till inflationen, räntan och konjunkturutvecklingen. I samband med
tertialuppföljningen görs en prognos på vilken nivå eventuell disponering
från resultatutjämningsreserven hamnar på. Faktisk disponering fastställs i
samband med att årsredovisningen beslutas.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande
Kommunal skattesats 2023
1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,52 % för år 2023.
(Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2022.)
Demografibudget och ersättningsbelopp
2. Ersättningsbeloppen i budget 2023 fastställs enligt följande
Ersättningsbelopp i kommunens resursfördelningsmodell för demografi, kr
per folkbokförd kommuninvånare i respektive åldersintervall, budget
2023.
Verksamhet

Åldersintervall

Nettokostnad Äldreomsorg, Ersättningskr/inv, exkl
kvot
belopp
lokalkostnader

Förskola

0-5 år

78 474 kr

74 474 kr

Grundskola

6-15 år

115 167 kr

115 167 kr

Gymnasieskola 16-18 år 132 606 kr

132 606 kr

Äldreomsorg

75-79 år 98 577 kr

0,75

73 933 kr

Äldreomsorg

80-89 år 98 577 kr

1,5

147 865 kr

Äldreomsorg

90-w år

1,75

172 510 kr

98 577 kr
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Kommunbidrag 2023-2025
3. Kommunbidraget för valnämnden minskas med 59 tkr till 53 tkr för
år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen ramen med 1 tkr till 54 tkr och
för år 2025 ökas ramen ytterligare med 1 tkr till 55 tkr.
4. Kommunbidraget för kommunstyrelsen utökas med 6 162 tkr till 88
470 tkr för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 885 tkr till
89 355 tkr, och i plan för år 2025 utökas ramen med ytterligare 894
tkr till 90 249 tkr.
5. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 7 751
tkr till 443 676 tkr för år 2023, i plan för år 2024 minskas ramen med
180 tkr till 443 496 tkr, och i plan för år 2025 ökas ramen med 3 929
tkr till 447 426 tkr.
6. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 91 tkr
till 10 176 tkr för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 102 tkr
till 10 278 tkr och för år 2025 ökas ramen med 103 tkr till 10 381 tkr.
7. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 18 341 tkr till 415 312
tkr för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 15 388 tkr till
430 700 tkr, och i plan för år 2025 utökas ramen med 10 605 tkr till
441 305 tkr.
8. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 758 tkr till 30 559 tkr
för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 306 tkr till 30 865 tkr
och för år 2025 ökas ramen med 309 tkr till 31 174 tkr.
9. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och
fritidsnämnden utökas med 506 tkr till 68 763 tkr för år 2023. I plan
för år 2024 ökas ramen med 688 tkr till 69 451 tkr och för år 2025
ökas ramen med 695 tkr till 70 146 tkr.
10. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma
överförmyndarnämnden ökar med 526 tkr till 3 079 tkr för år 2023. I
plan för år 2024 ökas ramen med 31 tkr till 3 110 tkr och för år 2025
ökas ramen med 31 tkr till 3 141 tkr.
Finansförvaltningens anslag för oförutsedda behov m.m.
11. Medel avsätts för oförutsedda behov 600 tkr, stärkt budget för
”fältare”, uppdrag kommundirektör 1 500 tkr, detaljplaner 1 500 tkr
och garantibelopp simhall 1 000 tkr och försörjningsstödsreserv
9 000 tkr på finansförvaltningen enligt följande tabell:
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Investeringsbudget 2023-2025
12. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen är 6 580 tkr i ram för
separata nämndbeslut och 18 750 tkr för specificerade projekt år
2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 6 580 tkr
och för specificerade projekt 16 300 tkr, samt i plan för år 2025 är
ramen för separata nämndbeslut 6 580 tkr och för specificerade
projekt 7 500 tkr.
13. Investeringsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden är 2 600 tkr i
ram för separata nämndbeslut och 2 500 tkr för specificerade projekt
för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 2
600 tkr och 2 500 tkr för specificerade projekt och i plan för år 2025
är ramen för separata nämndbeslut 2 600 tkr och 2 500 tkr för
specificerade projekt.
14. Investeringsbudgeten för miljö- och byggnadsnämnden är 180 tkr för
separata nämndbeslut för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för
separata nämndbeslut 180 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för
separata nämndbeslut 180 tkr.
15. Investeringsbudgeten för socialnämnden är 630 tkr för separata
nämndbeslut för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata
nämndbeslut 630 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata
nämndbeslut 630 tkr.
16. Investeringsbudgeten för kulturnämnden är 200 tkr i ram för separata
nämndbeslut år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata
nämndbeslut 200 tkr , samt i plan för år 2025 är ramen för separata
nämndbeslut 200 tkr.
17. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens
skattefinansierade verksamhet är 11 600 tkr i ram för separata
nämndbeslut och 15 100 tkr för specificerade projekt för år 2023, i
plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 10 600 tkr och
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för specificerade projekt 8 500 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen
för separata nämndbeslut 14 100 tkr.
18. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens
avgiftsfinansierade verksamhet är 21 850 tkr i ram för separata
nämndbeslut och 14 100 tkr för specificerade projekt för år 2023, i
plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 14 550 tkr och
för specificerade projekt 14 200 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen
för separata nämndbeslut 10 650 tkr och för specificerade projekt 10
000 tkr.
19. Operativ beslutsordning för investeringar revideras. För
igångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk kostnad som godkänns
av rätt instans, enligt nedanstående tabell:
Total investeringsutgift för
projektet
Upp till 5 Mnkr
Från 5,1 Mnkr till 30,0 Mnkr
Från 30,1 Mnkr

Beslut om igångsättningstillstånd
Respektive nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

20. Teknik- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till
extern finansiering av investeringsprojektet ”friidrottsanläggning inkl
allvädersbanor Tegnér”. Beslut om igångsättningstillstånd beviljas
först efter genomförd utredning. Igångsättningstillståndet ska för
detta investeringsprojekt beslutas av kommunfullmäktige.
21. För alla investeringsprojekt gäller att en kontroll ska göras om extern
finansiering är möjlig. I beslutsunderlaget för igångsättningstillstånd
ska uppgiften om finansieringen, intern och extern, beskrivas.
Finansiella mål 2023-2025
22. Finansiella mål från och med 2023 fastställs enligt följande:
 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 minst 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.
23. Det tuffa ekonomiska läget för Säffle kommun tillsammans med det
osäkra läget i omvärlden gör att en disponering av
resultatutjämningsreserven är möjlig under 2023. I samband med
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tertialuppföljningen görs en prognos på vilken nivå eventuell
disponering från resultatutjämningsreserven hamnar på.
Resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023-2025
24. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassaflödesbudget för år 2023 samt plan för åren 2024-2025 fastställs.
Ram för kommunens långfristiga skulder 2023
25. Kommunstyrelsen har under år 2023, inom en total ram av 425 Mnkr
rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning under år 2023.
26. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2023 nyupplåna, det vill säga
öka kommunens skulder under år 2023, med totalt 50 Mnkr.
Ägardirektiv för bolagskoncernen 2023 (moderbolaget)
27. Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB för år 2023 fastställs.
28. Ägardirektiv för Säfflebostäder AB för år 2023 fastställs.
29. Ägardirektiv för Säffle Kommunikation AB för år 2023 fastställs.
30. Ägardirektiv för Forskningen i Säffle AB för år 2023 fastställs.
31. Ägardirektiv för Säffle Kedjan 2 AB för år 2023 fastställs.
Särskilda uppdrag 2023
32. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att
förstärka upphandlingsverksamheten i hela kommunkoncernen. I
uppdraget ingår att se på frågan ur både ett verksamhets-, miljö- och
ekonomiperspektiv. Redovisning av uppdraget ska göras i samband
med budgetberedningen i april för att kunna behandlas i
budgetbeslutet i juni för år 2024.
33. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att utarbeta förslag,
initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder
som sammantaget förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 5%
till 2025. Förslagen ska redovisas i samband med budgetdialogen i
april för att kunna hanteras i budgetbeslutet för 2024.

Ingemar Rosén
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Mattias Anglemark
Ekonomichef
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TJÄNSTEYTTRANDE
Mattias Anglemark, 0533-681577
mattias.anglemark@saffle.se

Datum

Referens

2022-11-03

KS/2022:33

Kommunstyrelsen

Ram för kommunens långfristiga skulder 2023,
november
Sammanfattning
Beslut om upplåning anses allmänt vara av större vikt varför kommunfullmäktige bör ta dessa. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen
under år 2023, inom en ram av 425 Mnkr har rätt att omsätta lån, dvs. låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2023. Kommunfullmäktige beslutar även att kommunstyrelsen under år
2023 har rätt att ta upp nya lån, d.v.s. öka kommunens skulder inom en ram
av 50 Mnkr.
Bakgrund
Beslut om upplåning anses allmänt vara av större vikt varför kommunfullmäktige bör ta dessa. I Säffle har kommunstyrelsen vidaredelegerat själva
upphandlingen av lånen till ekonomichefen.
Ett sätt att möjliggöra delegering av lånebesluten från kommunfullmäktige är
att fullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåningen. Eftersom
kommunfullmäktige då angett ramar för de ekonomiska åtagandena, anses
beslut om upplåning inom dessa ramar inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige. Det anses vara en viss
skillnad mellan nyupplåning, som ökar kommunens skuldbörda, och
omsättning av lån, som innebär en oförändrad skuldbörda. Det är därför
lämpligt att tydliggöra detta i beslutet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Förvaltningens ståndpunkt
Låneramen för 2022 uppgår till 484 Mnkr (KF 2021-06-10 § 99 punkterna
22 och 23). Ramen för omsättning av lån sattes till 484 Mnkr och för
nyupplåning för kommunens räkning till 16 Mnkr.
Kommunens låneskuld uppgår 31 oktober 2022 till 425 Mnkr hos
Kommuninvest samt till 13 Mnkr hos Handelsbanken och Nordea för
leasingbilar.
Kassaflödesbudgeten för 2023-2025 innebär att det inte görs amorteringar
2023-2025. Säfflebostäder AB skriver i sitt ärende för ramborgen avseende
år 2023 att de inte har ett utökat lånebehov. Säfflebostäder AB föreslår att
låneramen om 400 mnkr för 2022 ligger kvar på samma nivå 2023. Med ett

Säffle kommun

Datum

Sida

2022-11-03

2(2)

oförändrat utlåningsbehov till de helägda bolagen blir det totala
upplåningsbehovet för år 2023: 425 Mnkr. Med en viss marginal för sämre
resultat än beräknat åren 2022 och 2023 samt avrundat uppåt blir
lånebehovet 475 Mnkr.
Ramen för omsättning av lån blir 425 Mnkr, för nyupplåning för kommunens
egen räkning 50 Mnkr och för bolagens räkning ingen nyupplåning.
Kommunstyrelsen har delegerat till ekonomichefen, att för
kommunstyrelsens räkning omsätta lån och ta upp nya lån inom de ramar
som beslutas.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande
1. Kommunstyrelsen har under år 2023, inom en total ram av 425 Mnkr
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning under år 2023.
2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2023 nyupplåna, d.v.s. öka
kommunens skulder under år 2023 med totalt 50 Mnkr.

Ingemar Rosén
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Mattias Anglemark
Ekonomichef
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Ägardirektiv
Datum

Beslutad av:
Revideras av:

Beteckning/dnr

2022-11-04
Giltighetstid

Tillämpningsområde

Utgåva

Beteckning/dnr

Datum

Utgåva

2022-11-04

Ägardirektiv Säffle kommunikation AB år 2023
Detta ägardirektiv avser Säffle Kommunikation AB, (556716-9841), (nedan
kallat bolaget) beslutat av kommunfullmäktige 2022-11-28 och har fastställts
på bolagsstämma december 2022.
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Säffle kommun. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet
regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.
2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighetsoch sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild
bolagspolicy.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.
5. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.
Bolaget har till uppgift att
-

Bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella anläggningar för
kommunikation..
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6. Bolagets ändamål
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är,
-

Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa förutsättningar för
kommuninvånare, näringsliv och organisationer att nå möjlighet till
modern kommunikation och medverka till goda förutsättningar för
marknadsmässigt nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle
som en IT-kommun i framkant.
Bolaget skall tillämpa de kommunala självkostnads- och
likställighetsprinciperna samt beakta förbuden i 2 kapitlet 3 och 8§§
kommunallagen.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla
moderbolaget Kommunföretag i Säffle AB.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget
samråda med kommunstyrelsen.
8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.
9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.
10. Ekonomiska mål (motsvarande finansiella mål)
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för
verksamheten täcks genom olika former av intäkter.
Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på totalt
kapital motsvarande 2 %.
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11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras via olika former av intäkter. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna
borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.
12. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat
enligt kommunkoncernens gällande tidsplan för uppföljning. Bolaget ska
därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av
-

protokoll från bolagsstämma

-

protokoll från styrelsesammanträde

-

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).
13. Budget och affärsplan
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med mål för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd
affärsplan och budget ska tillställas kommunen kommunkoncernens gällande
tidsplan för planering.
14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
15. Suppleanter
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande
suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och
lojalitetsplikt som ledamot.
16. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Säffle kommun vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.
17. Arkivreglemente
Säffle kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Säffle kommun.
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18. Bolagsstämma
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.
Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt
dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg.
Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för
möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.
Avkastningskrav och särskilt uppdrag för år 2023
Avkastningskravet (räntabilitet på totalt kapital) för år 2023 är 1,5 %.
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Ägardirektiv Säfflebostäder AB för år 2023
Detta ägardirektiv avser Säfflebostäder AB, (556499-8697), (nedan kallat
bolaget) beslutat av kommunfullmäktige 2022-11-28 och har fastställts på
bolagsstämma december 2022.
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Säffle kommun. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet
regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.
2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighetsoch sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild
bolagspolicy.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.
5. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.
Bolaget har till uppgift att
-

Inom Säffle kommun förvärva, avyttra, bebygga och förvalta
fastigheter med bostäder, lokaler och därmed hörande kollektiva
anordningar.
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6. Bolagets ändamål
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är:
-

Ändamålet med bolaget är att vara ett allmännyttigt kommunalt
bostadsföretag för att främja bostadsförsörjningen i Säffle kommun.
Bolaget ska även tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och
anläggningar för förvaltningar och verksamheter i Säffle kommun.
Bolaget skall tillämpa kommunal likställighetsprincip.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Säffle
kommun, att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen
tillskjutit utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget
samråda med kommunstyrelsen.
8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.
9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.
10. Ekonomiska mål (motsvarande finansiella mål)
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för
verksamheten täcks genom olika former av intäkter.
Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på ägarnas
insatta kapital motsvarande 2 %.
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11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras via intäkter. Långsiktiga investeringar kan
finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.
12. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat
enligt kommunkoncernens gällande tidsplan för uppföljning. Bolaget ska
därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av
-

protokoll från bolagsstämma

-

protokoll från styrelsesammanträde

-

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).
13. Budget och affärsplan
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med ekonomiska- och verksamhets
mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande
räkenskapsår. Fastställd affärsplan och budget ska tillställas kommunen
kommunkoncernens gällande tidsplan för planering.
14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
15. Suppleanter
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande
suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och
lojalitetsplikt som ledamot.
16. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Säffle kommun vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.
17. Arkivreglemente
Säffle kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Säffle kommun.
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18. Bolagsstämma
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.
Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt
dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg.
Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för
möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.
Avkastningskrav och särskilt uppdrag för år 2023
Avkastningskravet (räntabilitet på totalt kapital) för år 2023 är 1,5 %.
När det gäller de förvaltade fastigheterna ska hyreshöjningen vara 1 % (exklusive
kapitalkostnader för 2023.
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Ägardirektiv Kommunföretag i Säffle AB för år 2023
Detta ägardirektiv avser Kommunföretag i Säffle AB, (556555-2295),
(nedan kallat bolaget) beslutat av kommunfullmäktige 2022-11-28 och har
fastställts på bolagsstämma december 2022.
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Säffle kommun. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet
regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.
2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighetsoch sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild
bolagspolicy.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.
5. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.
Bolaget har till uppgift att
-

inom Säffle kommun äga och förvalta aktier i dotterföretag vilka
genom beslut i kommunfullmäktige i Säffle kommun skall ingå i
kommunens koncernorganisation samt att i egen regi, eller via
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dotterföretag, förvärva, avyttra, bygga, äga och förvalta fastigheter
för kommunens behov
6. Bolagets ändamål
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är:
-

Ändamålet med bolagets verksamhet är att fungera som moderbolag i
en aktiebolagsrättslig koncern. Detta innebär bl.a. att med
iakttagande av kommunala likställighetsprincipen samt förbudet mot
spekulativ verksamhet leda, stödja och främja dotterbolagen för att nå
uppsatta mål samt främja och samordna instruktioner, regler och
resurser för den kommunala bolagskoncernen så att största möjliga
nytta för insatta skattemedel uppnås.

-

Moderbolaget skall dessutom betraktas som en koncernstyrelse för
bolagens del av kommunens verksamhet och i den rollen fungera som
en aktiv och intresserad ägare för dotterbolagen.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget
samråda med kommunstyrelsen.
8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.
9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.
10. Ekonomiska mål (motsvarande finansiella mål)
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för
verksamheten täcks genom olika former av intäkter.
Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på totalt
kapital motsvarande 2 %.

Sida

3

Beteckning/dnr

Datum

Utgåva

2022-11-04

11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras via intäkter. Långsiktiga investeringar kan
finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.
12. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat
enligt kommunkoncernens gällande tidsplan för uppföljning. Bolaget ska
därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av
-

protokoll från bolagsstämma

-

protokoll från styrelsesammanträde

-

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).
13. Budget och affärsplan
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med ekonomiska- och verksamhets
mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande
räkenskapsår. Fastställd affärsplan och budget ska tillställas kommunen
kommunkoncernens gällande tidsplan för planering.
14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
15. Suppleanter
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande
suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och
lojalitetsplikt som ledamot.
16. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Säffle kommun vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.
17. Arkivreglemente
Säffle kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Säffle kommun.
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18. Bolagsstämma
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.
Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt
dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg.
Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för
möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.
Avkastningskrav och särskilt uppdrag för år 2023
Avkastningskravet (räntabilitet på totalt kapital) för år 2023 är 1,5 %.
Bolaget får i uppdrag att under verksamhetsåret 2023 se över
bolagskoncernens struktur och uppdrag inför de ordinarie årsstämmorna
2024. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige.
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Ägardirektiv för Forskningen i Säffle AB
Detta ägardirektiv avser Forskningen i Säffle AB, (556570-9192), (nedan
kallat bolaget) beslutat av kommunfullmäktige 2022-11-28 och har fastställts
på bolagsstämma december 2022.
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Säffle kommun. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet
regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.
2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighetsoch sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild
bolagspolicy.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.
5. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.
Bolaget har till uppgift att
-

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun
direkt eller i bolagsform äga, förvalta och bygga om fastigheter för
Säffle kommuns behov och i övrigt inom ramen för 3 kap 6§ Lagen
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om vissa kommunala befogenheter.
6. Bolagets ändamål
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är,
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Säffle kommun allmänt
främja näringslivsverksamhet. Bolaget skall tillämpa kommunal
likställighetsprincip och beakta förbuden i 2 kap 3 och 8 §§ kommunallagen.
När det gäller tillhandahållandet av lokaler skall bolaget tillämpa
bestämmelsen i 1 kap 3§ lagen om vissa kommunala befogenheter enligt
vilken vinstförbudet inte skall tillämpas. Vid annan verksamhet skall
självkostnadsprincipen tillämpas.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget
Kommunföretag i Säffle AB.
7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget
samråda med kommunstyrelsen.
8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.
9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.
10. Ekonomiska mål (motsvarande finansiella mål)
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för
verksamheten täcks genom taxor/avgifter/försäljning.
Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på totalt
kapital motsvarande 2 %.
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11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras via olika former av intäkter. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna
borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.
12. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat
enligt kommunkoncernens gällande tidsplan för uppföljning. Bolaget ska
därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av
-

protokoll från bolagsstämma

-

protokoll från styrelsesammanträde

-

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).
13. Budget och affärsplan
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med mål för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd
affärsplan och budget ska tillställas kommunen kommunkoncernens gällande
tidsplan för planering.
14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
15. Suppleanter
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande
suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och
lojalitetsplikt som ledamot.
16. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Säffle kommun vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.
17. Arkivreglemente
Säffle kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Säffle kommun.
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18. Bolagsstämma
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.
Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt
dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg.
Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för
möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.
Avkastningskrav och särskilt uppdrag för år 2023
Avkastningskravet (räntabilitet på totalt kapital) för år 2023 är 1,5 %.
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Ägardirektiv för Säffle Kedjan 2 AB år 2023
Detta ägardirektiv avser Säffle Kedjan 2 AB, (556946-6955), (nedan kallat
bolaget) beslutat av kommunfullmäktige 2022-11-28 och har fastställts på
bolagsstämma december 2022.
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Säffle kommun. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet
regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.
2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighetsoch sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.
3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild
bolagspolicy.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att
strykning/utelämnande skett.
5. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.
Bolaget har till uppgift att
-

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun
direkt eller i bolagsform äga, förvalta och bygga om fastigheten
Säffle Kedjan två för Säffle kommuns behov och i övrigt inom ramen
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för 3 kap 6§ Lagen om vissa kommunala befogenheter.
6. Bolagets ändamål
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är,
-

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Säffle kommun
allmänt främja näringslivsverksamhet. Bolaget skall tillämpa
kommunal likställighetsprincip och beakta förbuden i 2 kap 3 och 8
§§ kommunallagen. När det gäller tillhandahållandet av lokaler skall
bolaget tillämpa bestämmelsen i 1 kap 3§ lagen om vissa kommunala
befogenheter enligt vilken vinstförbudet inte skall tillämpas. Vid
annan verksamhet skall självkostnadsprincipen tillämpas. Skulle
bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget
Kommunföretag i Säffle AB.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget
samråda med kommunstyrelsen.
8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.
9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.
10. Ekonomiska mål (motsvarande finansiella mål)
Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för
verksamheten täcks genom olika former av intäkter.
Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på totalt
kapital motsvarande 2 %
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11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras via intäkter. Långsiktiga investeringar kan
finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.
12. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat
enligt kommunkoncernens gällande tidsplan för uppföljning. Bolaget ska
därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av
-

protokoll från bolagsstämma

-

protokoll från styrelsesammanträde

-

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte
med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).
13. Budget och affärsplan
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan med mål för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd
affärsplan och budget ska tillställas kommunen kommunkoncernens gällande
tidsplan för planering.
14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag
(1997:614) om kommunal redovisning.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
15. Suppleanter
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande
suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och
lojalitetsplikt som ledamot.
16. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Säffle kommun vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.
17. Arkivreglemente
Säffle kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Säffle kommun.
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18. Bolagsstämma
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.
Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt
dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg.
Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för
möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

Avkastningskrav och särskilt uppdrag för år 2023
Avkastningskravet (räntabilitet på totalt kapital) för år 2023 är 1,5 %.
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2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 151

Dnr

Budget 2023 samt plan 2024-2025 för Säffle kommun samt
ägardirektiv för bolagen 2023
Ärendebeskrivning
Dag Rogne presenterar majoritetens budgetförslag till budget 2023.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C) yrkar att Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige besluta anta majoritetens förslag till driftsbudget 2023. Beslut
om investeringsbudget hänskjuts till kommunstyrelsen den 14 november utan eget
ställningstagande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt detsamma.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta anta
majoritetens förslag till driftsbudget 2023.
Beslut om investeringsbudget hänskjuts till kommunstyrelsen den 14 november
utan eget ställningstagande.
_______________________
Protokollsanteckning
Olga Ljung (S) deltar ej i beslutet.
Hélène Agdén (SiV) deltar ej i beslutet.

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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2022-10-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147

Dnr

Information om den fortsatta processen kopplade till budget
Ärendebeskrivning
Kommunalråd Dag Rogne informerar om den fortsatta processen kopplad till
budget.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

_________________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

From:
Sent:
To:
Subject:

agneta werling
Mon, 7 Nov 2022 17:16:48 +0000
Linnéa Lyckerius
Re: angående avsägelse

Ok, då kommer den här:
Jag, Agneta Werling avsäger mig min plats som ersättare i Säffle kommuns fullmäktige med
omedelbar verkan.
Säffle 7/11
Agneta Werling
Skickat från min iPhone
4 nov. 2022 kl. 11:26 skrev Linnéa Lyckerius <Linnea.Lyckerius@saffle.se>:

Hej Agneta!
Jag vill återigen påminna dig om att om du vill avsäga ditt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige behöver jag en formell avsägelse i stil med:
Jag (namn) avsäger mitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige den 4
november 2022.
Tills att jag har fått detta kan jag inte anta att du avsagt ditt uppdrag.
Med vänlig hälsning
Linnéa Lyckerius
Kommunsekreterare

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

 Tänk på miljön innan du skriver ut detta dokument.
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och
kompletterande lagstiftning. För ytterligare information om hur dina
personuppgifter behandlas och om dina rättigheter, se kommunens hemsida
www.saffle.se.

Ämne: Avsägelse politiska uppdrag
Från: Per Johansson <pgj69@telia.com>
Till: Linnéa Lyckerius
Mottaget: 2022-11-18 08:19:36
Hej
Jag avsäger mig härmed alla mina politiska uppdrag inom Säffle kommun från och med fredag 25/11-22
på grund av flytt.
Med vänlig hälsning
Per Johansson (SiV)
Skickades från E-post för Windows

