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§ 95 Dnr KS/2022:33 

Budget 2023 samt plan för budget för Säffle kommun samt 
ägardirektiv 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av fullmäktigemål och budget 2023 samt plan 2024-2025 för Säffle 
kommun samt ägardirektiv för bolagskoncernen 2023.  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-05-23 § 88 
Majoritetens förslag till budget 2023-2025 
Socialdemokraternas förslag till budget 2023-2025 
Tjänsteyttrande om budgetförutsättningar 2023 samt plan 2024-2025 för Säffle 
kommun majoriteten 
Tjänsteyttrande långfristiga skulder 2023 
Demografibudget 2023-2025 
Finansiella mål 2023-2025 
Ägardirektiv bolagskoncernen 2023 
Kommunföretag i Säffle AB:s styrelseprotokoll, 2022-05-30 § 25 
Budgetberedningens protokoll, 2022-02-21 § 20 
Budgetberedningens protokoll, 2022-04-22 § 49 
KSAU protokoll, 2022-05-23 § 88 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2022-04-20 § 63 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, 2022-04-19 § 54 
Socialnämndens protokoll, 2022-04-19 § 53 
Kulturnämndens protokoll, 2022-04-19 § 30 
Teknik- och fritidsnämndens protokoll, 2022-04-19  § 48    
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag till budget 
Ann Mlakar (S): Kommunstyrelsen beslutar enligt socialdemokraternas förslag till 
budget 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Dag Rognes förslag.  
Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande; den som röstar enligt Dag 
Rognes förslag röstar ja, den som röstar enligt Ann Mlakars förslag röstar nej. 
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 3 nej-röster samt 2 som avstår från att rösta. 
Se omröstningsresultat på sidan 2. 
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 Ålders-
intervall 

Nettokostnad 
kr/inv, exkl 
lokalkostnader 

Äldreomsorg, 
kvot 

Ersättnings-
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 860 tkr till 83 168 tkr 
för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 832 tkr till 84 000 tkr, och 
i plan för år 2025 utökas ramen med ytterligare 840 tkr till 84 840 tkr. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(5) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-09 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

5. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 7 134 tkr till 
443 059 tkr för år 2023, i plan för år 2024 minskas ramen med 186 tkr till 
442 873 tkr, och i plan för år 2025 ökas ramen med 3 923 tkr till 446 797 
tkr. 

6. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 101 tkr till 10 
186 tkr för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 102 tkr till 10 288 
tkr och för år 2025 ökas ramen med 103 tkr till 10 391 tkr. 

7. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 18 525 tkr till 415 496 tkr 
för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 15 390 tkr till 430 886 tkr, 
och i plan för år 2025 utökas ramen med 10 607 tkr till 441 493 tkr. 

8. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 798 tkr till 30 599 tkr för år 
2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 306 tkr till 30 905 tkr och för år 
2025 ökas ramen med 309 tkr till 31 214 tkr. 

9. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och 
fritidsnämnden utökas med 683 tkr till 68 940 tkr för år 2023. I plan för år 
2024 ökas ramen med 689 tkr till 69 629 tkr och för år 2025 ökas ramen 
med 696 tkr till 70 325 tkr. 

10. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma 
överförmyndarnämnden ökar med 26 tkr till 2 579 tkr för år 2023. I plan för 
år 2024 ökas ramen med 26 tkr till 2 605 tkr och för år 2025 ökas ramen 
med 26 tkr till 2 631 tkr.   
 

Finansförvaltningens anslag för oförutsedda behov m.m. 
11. Medel avsätts för oförutsedda behov 3 900 tkr, ofördelad budgetreserv inför 

beslut i november 3 000 tkr, stärkt budget för ”fältare”, uppdrag 
kommundirektör 1 500 tkr, detaljplaner 1 500 tkr och garantibelopp simhall 
1 000 tkr på finansförvaltningen enligt följande tabell:  

 
 
Investeringsbudget 2023-2025 
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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 

Beslut om igångsättningstillstånd 

Upp till 5 Mnkr Respektive nämnd 
Från 5,1 Mnkr till 30,0 Mnkr  Kommunstyrelsen 
Från 30,1 Mnkr Kommunfullmäktige 

 
Finansiella mål 2023-2025 
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20. Finansiella mål från och med 2023 fastställs enligt följande: 

 Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktige-mål, 
nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Fullmäktigemålen som beslutas av 
kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens verk-samhetskrav för god 
ekonomisk hushållning. 

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

Resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023-2025 
21. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassa-flödesbudget för 

år 2023 samt plan för åren 2024-2025 fastställs. 
Ram för kommunens långfristiga skulder 2023 

22. Kommunstyrelsen har under år 2023, inom en total ram av 478 Mnkr rätt att 
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under år 2023.  

23. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2023 nyupplåna, d.v.s. öka 
kommunens skulder under år 2023, med totalt 22 Mnkr.  

Ägardirektiv för bolagskoncernen 2023 (moderbolaget) 
24. Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB för år 2023 fastställs. 
25. Det samlade avkastningskravet för bolagskoncernen år 2023 är 1,5 %. 
26.  Kommunföretag i Säffle AB 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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Ram för kommunens långfristiga skulder 2023 
Sammanfattning 
Beslut om upplåning anses allmänt vara av större vikt varför kommunfull-
mäktige bör ta dessa. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen 
under år 2023, inom en ram av 478 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 22 Mnkr. 

Bakgrund 
Beslut om upplåning anses allmänt vara av större vikt varför kommunfull-
mäktige 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 beskaf-
fenhet 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 maj 2022 till 478 Mnkr hos 
Kommuninvest samt till 13 Mnkr hos Handelsbanken och Nordea för 
leasingbilar.  
 
Kassaflödesbudgeten för 2023-2025 innebär att det görs amorteringar 2023-
2025 med 11,5 mnkr årligen. 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 oförändrat utlåningsbehov till de helägda 
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bolagen blir det totala upplåningsbehovet för år 2023: 478 Mnkr. Med en 
viss marginal för sämre resultat än beräknat åren 2022 och 2023 samt 
avrundat uppåt blir lånebehovet 500 Mnkr.  
 
Ramen för omsättning av lån blir 478 Mnkr, för nyupplåning för kommunens 
egen räkning 22 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 478 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 22 Mnkr. 

 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret



Befolkning och priser budgetår 2023
Verksamhet Nettokostnad Verksamhet Nettokostnad

Förskola (0-5 år) 78 474 Äldreomsorg 75-79 år 73 933

Grundskola (6-15 år) 115 167 Äldreomsorg 80-89 år 147 865

Gymnasium (16-18 år) 132 606 Äldreomsorg 90-w år 172 510

Budget 2023
Prognos Prognos

Verksamhet

Belopp 

kr/inv

Antal i 

befolkningen, 

budgetår-1

Antal i 

befolkningen, 

budgetår

Förändring befolkning 

(budgetår-budgetår-1)

Budget 

demografi

Förskola (0-5 år) 78 474 917 912 -5 -401 705

Grundskola (6-15 år) 115 167 1 631 1 621 -10 -1 171 279

Gymnasium (16-18 år) 132 606 537 539 2 219 307

Summa BUN -1 353 676

Äldreomsorg 75-79 år 73 933 991 1 012 21 1 586 442

Äldreomsorg 80-89 år 147 865 1 056 1 105 49 7 252 287

Äldreomsorg 90-w år 172 510 239 241 2 344 101

Summa SOC 9 182 829

Totalt demografibudget 7 829 153

Budget 2024
Prognos Prognos

Verksamhet

Belopp 

kr/inv

Antal i 

befolkningen, 

budgetår-1

Antal i 

befolkningen, 

budgetår

Förändring befolkning 

(budgetår-budgetår-1)

Budget 

demografi

Förskola (0-5 år) 78 474 912 911 -1 -62 913

Grundskola (6-15 år) 115 167 1 621 1 600 -20 -2 322 847

Gymnasium (16-18 år) 132 606 539 516 -23 -3 069 971

Summa BUN -5 455 731

Äldreomsorg 75-79 år 73 933 1 012 983 -29 -2 145 624

Äldreomsorg 80-89 år 147 865 1 105 1 153 48 7 083 262

Äldreomsorg 90-w år 172 510 241 256 15 2 551 351

Summa SOC 7 488 989

Totalt demografibudget 2 033 258

Budget 2025
Faktiskt utfall Prognos

Verksamhet

Belopp 

kr/inv

Antal i 

befolkningen, 

budgetår-1

Antal i 

befolkningen, 

budgetår

Förändring befolkning 

(budgetår-budgetår-1)

Budget 

demografi

Förskola (0-5 år) 78 474 911 917 5 430 143

Grundskola (6-15 år) 115 167 1 600 1 594 -6 -728 380

Gymnasium (16-18 år) 132 606 516 514 -2 -202 544

Summa BUN -500 782

Äldreomsorg 75-79 år 73 933 983 951 -32 -2 398 353

Äldreomsorg 80-89 år 147 865 1 153 1 218 65 9 614 039

Äldreomsorg 90-w år 172 510 256 250 -6 -980 101

Summa SOC 6 235 585

Totalt demografibudget 5 734 803



Appendix
Förskola 0-5 år

Nettokostnad förskola, kr/inv, 2020 5 363

Kolada ID: N11004

Nettokostnad öppen förskola, kr/inv, 2020 0

Kolada ID: N11003

Nettokostnad pedagogisk omsorg, kr/inv, 2020 0

Kolada ID: N10016

Nettokostnad förskola (0-5 år), kr/inv 5 363

Total befolkning 2020, Statisticon 15 420

Befolkning åldersgrupp (0-5 år), 2020 946

Lokalkostnad andel (%) 12%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-2 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t-1 1,0%

Uppräkningfaktor, budget 2023
t 1,0%

2020 2023

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) 87 418 89 175

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) exkl lokalkostnader 76 928 78 474

Beräkning av ersättningsbelopp

Nettokostnad för förskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser förskola som är en pedagogisk 

gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna 

anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider. Barnen är inskrivna i förskolan. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för öppen förskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser barn som inte är 

inskrivna i förskola samt till förälder, dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn. Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk 

gruppverksamhet samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamheten är i allmänhet avgiftsfri. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för pedagog. oms, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser pedagogisk omsorg 

(tidigare familjedaghem) vilket är ett alternativ till förskola och fritidshem för barn som har behov av att vara i en mindre grupp, då det är långt till närmsta 

förskola/fritidshem eller när föräldrar och barn av andra skäl föredrar pedagogisk omsorg. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 0−5 å𝑟,𝑘𝑟/𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 (0−5 å𝑟)
= Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen 

(𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ö𝑝𝑝𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 +𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑔𝑜𝑔𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣) = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 0 − 5 å𝑟, 𝑘𝑟/𝑖𝑛𝑣

(5 363 + 0 + 0) = 5 363

5 363 ×15 420

946
= 87 418

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 (0 − 5 å𝑟) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) exkl lokalkostnader

87 418 × (1-0,12) = 76 928

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) exkl lokalkostnader x uppräkningsfaktort-2 x uppräkningsfaktort-1 x uppräkningsfaktort = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) exkl lokalkostnader, budget

76 928 x 1,000 x 1,01 x  1,01 = 78 474



Grundskola 6-15 år

Nettokostnad öppen fritidsverksamhet, kr/inv, 2020 0

ID: N13003

Nettokostnad fritidshem, kr/inv, 2020 1 283

ID: N13004

Nettokostnad förskoleklass, kr/inv, 2020 894

ID: N15015

Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/inv, 2020 11 567

ID: N15016

Nettokostnad grundsärskola, kr/inv, 2020 589

ID: N18002

Nettokostnad grundskola (6-15 år), kr/inv 14 333

Total befolkning, 2020 15 420

Befolkning åldersgrupp (6-15 år), 2020 1 664

Lokalkostnad andel (%) 15%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-2 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t-1 1,0%

Uppräkningfaktor, budget 2023
t 1,0%

2020 2023

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) 132 821 135 491

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) exkl lokalkostnader 112 898 115 167

Beräkning av ersättningsbelopp

Nettokostnad för förskoleklass, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser pedagogiska verksamhet 

till vilken kommunen är skyldig att anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar/per läsår. 

Den kan vara lokal och/eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem alternativt helt fristående. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för öppen fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser öppen 

fritidsverksamhet vilket är enligt skollagen ett alternativ till inskriven verksamhet för barn i åldersgruppen 10-12 år och kan också fungera som ett komplement för de 

skolbarn som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Den kan samordnas med kommunens övriga fritidsverksamheter för barn och ungdom och även anordnas i samarbete 

med föreningslivet. Till öppen fritidsverksamhet räknas även fritidshem för särskolebarn som inte är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för fritidshem tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser pedagogisk 

gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av 

verksamheten. Barnen är inskrivna. Fritidshemmet kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i mer eller mindre utsträckning integrerad med 

förskoleklassen och/eller den obligatoriska skolan. Verksamheten kan för de äldre barnen ibland ha andra benämningar t.ex. fritidsklubb, innehåller även fritidshem för 

särskolebarn om dessa är inskrivna i fritidshem. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för grundskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser grundskolans verksamhet år 

1-9 (motsvarande). Förskoleklass ingår ej. Under verksamheten redovisas också köp av verksamhet för specialskola och sameskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för grundsärskola (tidigare obligatorisk särskola), dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. 

Avser grundsärskola för barn med utvecklingsstörning i åldrarna 1-10 år samt träningsskola. Kostnader och intäkter för elever som är inskrivna i grundsärskolan men 

integrerade i grundskolan redovisas under grundskolan. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad öppen fritidsverksamhet Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑖𝑑𝑠ℎ𝑒𝑚 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 +𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠ä𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 )



Nettokostnad grundskola 6-15 år, kr/inv

Gymnasieskola 16-18 år

Nettokostnad gymnasieskola kr/inv, 2020 4 957

ID: N17014

Nettokostnad gymnasiesärskola kr/inv, 2020 491

ID: N18003

Nettokostnad gymnasieskola (16-18 år), 2020 5 448

Total befolkning, 2020 15 420

Befolkning åldersgrupp (16-18 år) 517

Lokalkostnad andel (%) 20%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-2 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t-1 1,0%

Uppräkningfaktor, budget 2023
t 1,0%

2020 2023

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) 162 492 165 758

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader 129 993 132 606

Beräkning av ersättningsbelopp

Nettokostnad för gymnasieskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser alla aktiviteter som ingår 

i gymnasieskolans verksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för gymnasiesärskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser elever som fullgjort 

sin skolplikt i grundsärskolan och fortsatt fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan på nationellt specialutformade eller individuella program. Avser samtlig regi. Källa: 

SCB:s Räkenskapssammandrag.

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 6−15 å𝑟 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 (6−15 å𝑟)
= Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen 

Nettokostnad öppen fritidsverksamhet Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑖𝑑𝑠ℎ𝑒𝑚, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 +𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 , Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠ä𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 ) =

(0 + 1 283 + 894 + 11 567 + 589) = 14 333

14 333 ×15 420

1 664
= 132 821

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 (6 − 15 å𝑟) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) exkl lokalkostnader

132 821 × (1-0,15) = 112 898

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) exkl lokalkostnader x uppräkningsfaktort-2 x uppräkningsfaktort-1 x uppräkningsfaktort = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) exkl lokalkostnader, budget

112 898 x 1,000 x 1,01 x  1,01 = 115 167

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑒𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 16−18 å𝑟, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 (16−18 å𝑟)
= Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18år)

(Nettokostnad gymnasieskola Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑒𝑠ä𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣) = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑒𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 16 − 18 å𝑟, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣

(4 957 + 491) = 5 448

5 448 ×15 420

517
= 162 492

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 (16 − 18 å𝑟) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader



Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 2020 15 098

ID: N20014

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 15 098

Total befolkning 15 420

Befolkning åldersgrupp (75+) 2 202

Lokalkostnader (RS-mallen) 8,6%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-2 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t-1 1,0%

Uppräkningfaktor, budget 2023
t 1,0%

2020 2023

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) 105 727 107 852

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader 96 635 98 577

Äldreomsorg 75-79 år, kvot 0,75 72 476 73 933

Äldreomsorg 80-89 år, kvot 1,5 144 952 147 865

Äldreomsorg 90-w år, kvot 1,75 169 111 172 510

Nettokostnad för äldreomsorg. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invånare i 

kommunen den 31/12. Källa: SCB-Räkenskapssammandraget

Τ ) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader

162 492 × (1-0,20) = 129 993

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader x uppräkningsfaktort-2 x uppräkningsfaktort-1 x uppräkningsfaktort = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader, budget

129 993 x 1,00 x 1,01 x  1,01 = 132 606

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ä𝑙𝑑𝑟𝑒𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 (75+ å𝑟)
= Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år)

( 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ä𝑙𝑑𝑟𝑒𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 = 15 098 𝑘𝑟

15 098 ×15 420

2 202
= 105 727

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 (75 + å𝑟) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader

105 727 × (1-0,086) = 96 635

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader x uppräkningsfaktort-2 x uppräkningsfaktort-1 x uppräkningsfaktort = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader, budget

96 935 x 1,00 x 1,01 x  1,01 = 98 577

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader x Äldreomsorg, kvot (per ålderskategori) = Ersättningsbelopp



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. 

*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 1 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.    

Soliditeten beräknas bli 46,5 procent år 2023, 2024 och 47,5 procent år 2025. För att återställa 
soliditeten till minst 50 procent krävs det att resultatnivån på 2 procent uppnås samtidigt som 

Utfall Prognos Budget
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Resultat* 1,8% 0,0% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Resultat, löpande 
femårsperiod 0,1% 0,1% 0,8% 1,7% 1,3% 1,3% 1,7% 1,9%

Soliditet exkl 
pensionsåtagande** 48,8% 47,1% 46,5% 46,5% 47,5% 48,5% 49,6% 50,7%

Soliditet inkl 
pensionsåtagande 27,8% 27,7% 28,3% 29,3% 31,0% 32,8% 34,5% 36,2%

Plan Scenario



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.  

För perioden 2023-2025 kommer inte det långsiktiga (löpande femårs) resultatmålet på 2 % 
att uppnås enligt föreslagen budget. 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 450 Mnkr för omsättning av lån, och till 25 Mnkr för 
nyupplåning till den egna verksamheten och för bolagens räkning ingen nyupplåning. 

8 Mnkr om året är budgeterat i intäkter från de placerade medlen enligt pensionspolicyn hos 
Nordea/Handelsbanken/Skandia.  

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. 

Uppföljning 

Avstämning av de finansiella målen ska göras av kommunfullmäktige i samband med 
hanteringen av budget, delårsrapport och årsredovisning. Samtliga mål ska klaras av över 
löpande femårsperioder. Kommunfullmäktige kan enskilda år godkänna avvikelser från målen 
under förutsättning att det samtidigt beslutas om en plan för hur målen åter ska nås. 



 

Ägardirektiv bolagskoncernen 

Bolagsstyrning 

Hur kommunens bolag ska styras bestäms i 
bolagspolicyn. I policyn slås fast att kommunfull-
mäktige ska besluta om ägardirektiv för bolagen. 
I policyn sägs även att styrningen ska följa 
kommunens modell för verksamhetsstyrning. 

När det gäller modellen med vision, strategier 
och övergripande mål följer bolagen samma upp-
ställning som nämnderna. Det som kommer till i 
ägardirektiven är de krav på avkastning som 
kommunen har på sina bolag. Avkastningskraven 
är inte detsamma som utdelning från bolagen. 
Avkastningskraven sätts för att bolagen ska klara 
av att konsolidera sina tillgångar genom egna 
resultat. 

Återrapportering från dotterbolagen till moder-
bolaget ska varje år ske i samband med 
tertialuppföljning (efter april månad), 
delårsrapport (efter augusti månad) och 
årsredovisning (efter december månad). 
Återrapporteringen ska bestå av ekonomisk 
uppföljning samt vid delårsrapport och årsredo-
visning en redogörelse för måluppfyllelse av eko-
nomiska mål och verksamhetsmål. 
Rapporteringen samordnas med 
kommunkoncernens uppföljningsprocess.  

Muntlig rapportering (ägardialog) sker till mo-
derbolaget vid dess styrelsesammanträden i sam-
band med ovan nämnda återrapporteringar. 
Dialog med moderbolaget inför beslut om 
ägardirektiv sker vid moderbolagets 
styrelsesammanträde i april månad. 

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i sam-
band med årsredovisning.  

Återrapporteringens omfattning och frekvens i 
övrigt styrs av moderbolaget, kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut 
eller riktlinjer. 

Ägardirektiv till moderbolaget 
Kommunföretag i Säffle AB 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att 
fungera som moderbolag i en aktiebolagsrättslig 
koncern. Detta innebär bland annat 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. 

Kommunföretag i Säffle AB ska som 
koncernstyrelse utöva motsvarande löpande 
styrning över de ingående dotterbolagen som 
kommunstyrelsen gör gentemot nämnderna och 
moderbolaget utifrån kommunstyrelsens 
lagstadgade uppsiktsplikt. I Kommunföretags 
styrning och uppföljning ska förverkligandet av 
bolagens kommunala ändamål och bolagens 
effektivitet vara i fokus. Som ett led i sin styrning 
och uppföljning av de kommunala ändamålen 
ska Kommunföretag i Säffle AB årligen lämna 
ägardirektiv till dotterbolagen. Ägardirektiven 
ska fokusera på de kommunala ändamålen och 
hur dessa ska transformeras till respektive 
dotterbolags affärsplan. Vid behov ska 
möjligheterna till koncernbidrag mellan 
dotterbolagen prövas. 

Avkastningskrav 
 
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.  

För år 2023 är förslaget att avkastningskravet 
(räntabilitet på totalt kapital) sätts till 1,5 %.   
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Ekonomiskt utfall för bolagskoncernen 
Koncernen, 
belopp i mnkr 

2021 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 196,5 206,7 203 200,1 
Resultat efter 
finansiella poster 

6,8 13,4 13,9 11,5 

Soliditet, % 18,74 18,10 16,40 16,70 
Räntabilitet på 
totalt kapital, % 

1,46 2,52 2,60 2,56 

Ägardirektiven med avkastningskrav för 
respektive dotterbolag tas fram hösten 2022.      

Särskilt 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fullmäktigemål och budget 2022-2024

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 
 

 

Miljö- och byggnadsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 54 Dnr MB/2022:78 

Rambudget 2023 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska syfta till att genom framsyn planering, 
tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling genom snabb och rättssäker myndighetsutövning. 
Det finns sju kommunfullmäktigemål beslutade och nämnden har åtta nämndmål. 
Miljö- och byggnadsnämndens åtgärder samt förslag till nämndmål 2022-2024: 
 - God bebyggelseutveckling 
 - God skolmiljö 
 - Effektivt detaljplanearbete 
 - God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inkl. livsmedel) 
-  God och effektiv miljömålstillsyn 
 - God service i myndighetsutövning 
 - God och ekonomisk hushållning 
 - God arbetsmiljö 
Ekonomiska konsekvenser 
Miljö- och byggnadsnämnden har en preliminär budgetram om 10 186 tkr för år 
2023, om 10 288 tkr för år 2024 och om 10 391 tkr för år 2025. Budgetramen för år 
2023 innebär en ökning jämfört med år 2022 med 101 tkr. Ändringen utgörs av 
uppräknat kommunbidrag. En schablonmässig löneökning med 3,4 procent och om 
övriga kostnader beräknas öka i enlighet med inflationen, skulle 2023 års kostnader 
öka med 387 tkr. Uppräkning av intäkter inflation och generell uppräkning av ram 
motsvarar 162 tkr. Detta resulterar i ett effektiviseringskrav på 225 tkr fördelat 
enligt nedan.   

För att kunna hålla budgetramen för 2023 behöver nämnden höja miljötaxorna. 
Taxorna behöver komma upp till närmare snittet för värmlandsregionen. 
Intäktsbudgeten för bygglovavgifter höjs också. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens skrivelse, 2022-04-08 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Miljö- och byggförvaltningens skrivelse, 2022-04-08 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med upprättade preliminära 
budgetramar för 2023-2025. 
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Beslutet expedieras till: 
 - Kommunfullmäktige 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Mål och åtgärder för miljö- och byggnadsnämnden 2023-2025 
 

Fullmäktigemål Åtgärder för ökad måluppfyllelse (mycket kort beskrivet) 

Externt perspektiv 

Säffle kommun är en plats för 
alla. 

Arbeta enligt antagen FÖP för Säffle stad. Hålla översiktsplaner för 

kommunen aktuella och ha god planberedskap. 

I Säffle kommun finns goda 
förutsättningar för det livslånga 
lärandet. 

Tillsyn och planering av skollokaler. 

I Säffle kommun kan alla försörja 
sig. 

Framtagande av detaljplaner för verksamhet och bostadsbebyggelse. 

Säffle kommun möjliggör det 
goda livet  

God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inklusive livsmedelstillsyn) – 

kontinuerlig uppföljning av tillsynsplan 

Internt perspektiv 

Säffle kommun har god kvalitet 
med fokus på hållbar utveckling.  

Snabb och rättssäker myndighetsutövning – hög service/hålla sig ajour med 

lagar och regler – genomför enkätundersökning.   

Säffle kommun har en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet. 

Genomför kontinuerlig uppföljning av förvaltningens budget. Förvaltningen 

jobbar dagligen med miljöbalkens hållbarhetsmål.  

Säffle kommun är en attraktiv 
arbetsgivare. 

Förvaltningen jobbar för en god arbetsmiljö, bl a med uppföljningar på 

återkommande arbetsplatsträffar. Gemensamma friskvårdaktiviter anordnas.   

 

Verksamheten i huvuddrag 

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens 
myndighetsuppgifter inom miljöbalkens område, 
inom plan- och bygglagens område, utför 
livsmedelstillsyn, beslutar om och handlägger 
bostadsanpassningsbidrag samt tillhandahåller 
energi- och klimatrådgivning. Nämnden upprättar 
fysiska planer och har ansvar för kommunens 
mätningsverksamhet och kartproduktion. 
Verksamhetens inriktning och form regleras enligt 
ett stort antal speciallagar och dess omfattning 
styrs av samhällets krav på myndighetsservice 
inom nämndens ansvarsområde. 

Fullmäktigemål och måluppfyllelse 
Kommunens vision ”Säffle 2026” handlar om att 
Säffle leder hållbar utveckling. Miljö-och 
byggnadsnämndens arbete ska syfta till att genom 
framsynt planering, tillståndsgivning, tillsyn och 
rådgivning skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling. 
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Externt perspektiv 

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla. 

Måluppfyllelse: Nämndmål: God bebyggelseutveckling. Nämnden jobbar kontinuerligt efter riktlinjer i 
den fördjupade översiktsplanen för Säffle stad (FÖP Säffle), Gestaltningsprogram och 
Kulturmiljöprogram. Nämnden planerar bl a att ta fram byggrätter för småhus i Säffle stad samt för 
ytterligare områden för verksamhet. Nämnden arbetar med en revidering av kommunens översiktsplan 
under 2022-23. 

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

Måluppfyllelse: Nämndmål: God skolmiljö. Förvaltningen kontrollerar skolkök utifrån livsmedelslagen 
och skollokaler utifrån miljöbalken. Förvaltningen är också med i planeringen av nya/ändrade skollokaler. 
För att öka måluppfyllelsen bör tillsyn/kontroll utföras regelbundet i skolor och förskolor. Även rökfri 
skola kontrolleras regelbundet.     

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig. 

Måluppfyllelse: Nämndmål: Effektivt detaljplanearbete. För att möjliggöra nya etableringar av företag 
och verksamheter har ett antal nya detaljplaneområden tagits fram de senaste åren. Förvaltningen 
planerar/genomför även kommande år nya detaljplaner för näringsliv och bostäder. 

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet. 

Måluppfyllelse: Nämndmål: God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inklusive livsmedelstillsyn) 
och God och effektiv miljömålstillsyn. Förvaltningen utför tillsyn och kontroll utifrån bland annat 
miljöbalken och livsmedelslagen. Arbetet utförs enligt beslutad tillsynsplan. För att öka måluppfyllelsen 
krävs prioriteringar.  

Internt perspektiv 

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

Måluppfyllelse: Nämndmål: God service i myndighetsutövning. Förvaltningen utför sedan några år 
enkätundersökning hos bygglovsökande respektive miljökunder. Undersökningen visar höga siffror i 
nöjdhet. För att behålla det höga resultatet krävs att hög servicenivå prioriteras samt att förvaltningen 
kontinuerligt håller sig ajour med lagar och regler inom området. Det utförs också tillsyn på alla 
tillstånds- och anmälningspliktiga  miljötillsynsobjekten varje år.  Detta för att säkerställa att så liten 
påverkan som möjligt på människors miljö och hälsa säkerställs.  

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
 
Måluppfyllelse: Nämndmål: God och ekonomisk hushållning. Nämnden strävar efter att ha balans i 
ekonomin. För att hålla budget görs god planering och kontinuerliga uppföljningar. För att öka 
måluppfyllelsen uppmanas till att hushålla med resurser inom alla områden.   
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Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare. Måluppfyllelse: Nämndmål: God 
arbetsmiljö. Förvaltningen jobbar sedan länge med att kontinuerligt följa upp arbetsmiljön på kontoret. 
För att bibehålla och utveckla det följs det bl a upp på arbetsplats- träffar, friskvårdsaktiviteter anordnas 
och kompletterande utbildning erbjuds. 

Viktiga omvärldsförändringar 

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar har ökat enligt gällande plan- och bygglag (PBL) och plan- och 
byggförordning (PBF) och tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen har blivit mer 
omfattande. Numera är nämndens handläggning mer omfattande med mer tillsyn, utökad kommunicering 
och uppföljningsarbete. Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen kräver ständig 
uppdatering av lagar och regler vilket kräver mycket tid för varje medarbetare på den förhållandevis lilla 
enheten. Exempelvis innebär vattendirektivet stora arbetsvolymer inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
när det gäller inventering och kontroll av små avloppsanläggningar i kommunen. 

Sammantaget kan man konstatera att de frågor nämnden jobbar med blir mer och mer komplexa. 
Sannolikt kommer det bli ännu mer fokus på miljömålen och hur de ska uppnås. Kommunen behöver 
planera och ta höjd för att tillräckliga resurser (bemanning) finns för att uppnå lagstiftningens intentioner. 

I sammanhanget kan nämnas att miljöenheten har granskats av revisionsföretag och länsstyrelsen under 
2021. De påtalar behov av fler tjänster för tillsyn. 

Ekonomiska konsekvenser 
Miljö- och byggnadsnämnden har en preliminär budgetram om 10 186 tkr för år 2023, om 10 288 tkr för 
år 2024 och om 10 391 tkr för år 2025. Budgetramen för år 2023 innebär en ökning jämfört med år 2022 
med 101 tkr. Ändringen utgörs av uppräknat kommunbidrag. En schablonmässig löneökning med 3,4 
procent och om övriga kostnader beräknas öka i enlighet med inflationen, skulle 2023 års kostnader öka 
med 387 tkr. Uppräkning av intäkter inflation och generell uppräkning av ram motsvarar 162 tkr. Detta 
resulterar i ett effektiviseringskrav på 225 tkr fördelat enligt nedan.   

 

För att kunna hålla budgetramen för 2023 behöver nämnden höja miljötaxorna. Taxorna behöver komma 
upp till närmare snittet för värmlandsregionen. Dessutom planeras intäktsbudgeten höjas för bygglov. 

 

Preliminär 
budgetram 2023

Uppräkning 
intäkter PKV

Inflationsupp-
räkning kostnader 

enligt  PKV

Budgeterat 
resultat/

effektiviserings-
krav

40 - Miljö- och byggnadsnämnd 424 0 -433 -9 

41 - Miljö- och bygg
4111 - Miljö- och bygg gemensamt 1 264 0 -1 284 -20 
4121 - Miljöenhet 3 259 1 799 -5 156 -98 
4151 - Fysisk o tekn planering 2 958 1 856 -4 891 -76 
4161 - Bostadsanpassning 2 281 0 -2 302 -21 

Summa 4 - Miljö- och byggnadsnämnden 10 186 3 655 -14 066 -225 
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Investeringsramar 

Miljö- och byggnadsnämnden har en investeringsram för nämndbeslut som är föreslagen till 180 tkr om 
året i de preliminära ramarna. Ingen specificerad investering är upptagen. Nämnden äskar inte några 
investeringsmedel utöver den föreslagna generella ramen på 180 tkr om året för perioden 2023-2025.   

 
Investeringsbudget 2023-2025 förslag    

Tkr 2023 2024 2025 
Projektets 

totalbudget 
     

Ram för reinvesteringar 180 180 180 - 
     

Summa investeringar 0 0 0 0 
     

 
 
 
Utveckling på sikt 

 Arbeta med utvecklingsfrågor för Säffle centrum samt kommunens översiktsplan (ÖP). 
 

 Arbeta med vattendirektivfrågor, såsom uppföljning av små avlopp. 
 

 Arbeta fram detaljplaneområden för villatomter och verksamhetsområden. 
 
 Prioritera upp hälsoskyddstillsyn och luftvårdens ökade krav på redovisning. 

 
 Arbeta och följa upp förorenad mark. 

 

 

Säffle  2022-04-08 

 

 

Peter Pettersson   Gun Kriström 
Förvaltningschef  Miljöchef
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Budgetramar för miljö- och byggnadsnämnden, 2023-
2025 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen och ekonomen redogör för miljö- och 
byggnadsnämndens preliminära budgetramar för 2023-2025. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska syfta till att genom framsyn 
planering, tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning skapa förutsättningar för 
en hållbar utveckling genom snabb och rättssäker myndighetsutövning. 

Det finns sju kommunfullmäktigemål beslutade och nämnden har också sju 
nämndmål. 

Miljö- och byggnadsnämndens åtgärder samt förslag till nämndmål 2022-
2024: 

 - God bebyggelseutveckling 
 - God skolmiljö 
 - Effektivt detaljplanearbete 
 - God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inkl. livsmedel) 
-  God och effektiv miljömålstillsyn 
 - God service i myndighetsutövning 
 - God och ekonomisk hushållning 
 - God arbetsmiljö 

Ekonomiska konsekvenser 

Miljö- och byggnadsnämnden har en preliminär budgetram om 10 186 tkr 
för år 2023, om 10 288 tkr för år 2024 och om 10 391 tkr för år 2025. Bud-
getramen för år 2023 innebär en ökning jämfört med år 2022 med 101 tkr. 
Ändringen utgörs av uppräknat kommunbidrag. En schablonmässig 
löneökning med 3,4 procent och om övriga kostnader beräknas öka i enlighet 
med inflationen, skulle 2023 års kostnader öka med 387 tkr. Uppräkning av 
intäkter inflation och generell uppräkning av ram motsvarar 162 tkr. Detta 
resulterar i ett effektiviseringskrav på 225 tkr fördelat enligt nedan.   

För att kunna hålla budgetramen för 2023 behöver nämnden höja 
miljötaxorna. Taxorna behöver komma upp till närmare snittet för 
värmlandsregionen. Intäktsbudgeten för bygglovavgifter höjs också. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens skrivelse, 2022-04-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med upprättad preliminära budgetramar för 2023-2025. 

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 53 Dnr SN/2022:47 

Ramskrivelse 2023 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för anhörigstöd, funktionshinderomsorg, 
funktionshinderkonsulent, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och 
familjeomsorg, integration, konsumentrådgivning och skuldsanering, tillstånd och 
tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel samt äldreomsorg. Förvaltningen gav 
service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till ca 2000 personer under föregående 
år. Verksamheten är lagstyrd och tillsammans med författningar och allmänna råd 
anges inriktning, kvalitetsmål och ansvar.   

Inför 2023 beslutade kommunfullmäktige att utöka socialnämndens budgetram med 
totalt 17 795 tkr brutto jämfört med 2022. Av dessa medel går ca 8 221 tkr till årlig 
löneuppräkning och nya löneavtal, motsvarande 2,9 %. Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, lägger dock en prognos på 3,4 % för riket. Båda summorna är 
således fortsatt osäkra. 5 078 tkr går till övriga årliga driftkostnadsökningar. Köpta 
tjänster, avtal och placeringar beräknas öka med 3 %, motsvarande 2 811 tkr, övrig 
drift har räknats upp med 1,7 %, förutom drivmedel och leasingbilskostnader där 
ökningen uppskattas till 30 % respektive 20 %, totalt 818 tkr. Sammantaget ger 
detta ett nettotillskott till socialnämnden på 4 496 tkr 2023 jämfört med föregående 
år. 
Volymerna växer samtidigt i ett flertal av förvaltningens verksamhetsområden, och 
de mest kostnadsdrivande volymökningarna återfinns inom hemtjänsten där antalet 
timmar ökade med 12 % 2021 (ca 8 000 tkr) och beräknas öka med över 10 % 2022 
vilket medför en ökad kostnad på ca 7 000 tkr avseende 2023. Detta som en följd av 
den demografiska utvecklingen i kommunen kombinerat med att allt fler väljer att 
bo hemma längre. 
Volymerna ökar även inom hemsjukvården som har ökat med 100 patienter på ett 
år och likaså inom funktionshinderomsorgen där förvaltningen planerar för 
ytterligare ett boende. Kostnaderna för placeringar ökad inom individ- och 
familjeomsorgen då allt fler placeringar blir mer komplexa och social problematik 
går ner i åldrarna. 
Effektiviseringsarbete och kontinuerliga förbättringar är dagligen i fokus inom 
samtliga verksamhetsområden på förvaltningen i syfte att främja en 
ändamålsmässig och effektiv verksamhet. Under de tre senaste åren har 
förvaltningen genomfört en rad åtgärder och kostnadsreduceringar både för att 
minska underskottet men också för att försöka möta nya behov och volymökningar. 
Av de beslutade kostnadsreduceringarna under 2021-2023 på 15 000 tkr har 
reduceringar på dryga 13 000 tkr genomförts, motsvarande 26,85 årsarbetare utan 
att någon behövt sägas upp. Dessutom har driftskostnader motsvarande ca 2 000 tkr 
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reducerats för hyror, bilar och översyn/uppsägning av olika avtal. Reducering av 
ytterligare 5,0 årsarbetare kommer att genomföras under 2022-2023, vilket ger en 
total effektiviseringsrealisering på 17 000 tkr. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-04-15. 
Ramskrivelse 2023, socialnämnden. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar anta förslag till ramskrivelse 2023, 
socialnämnden. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar anta förslag till ramskrivelse 2023, socialnämnden. 
_________________________  
Utdrag  2022-04-21 
Kommunfullmäktige 
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 Socialnämnden 

 

Ramskrivelse socialnämnden 2021-2023 
Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för anhörigstöd, funktionshinderomsorg, 
funktionshinderkonsulent, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och 
familjeomsorg, integration, konsumentrådgivning och skuldsanering, 
tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel samt äldreomsorg. 
Förvaltningen gav service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till ca 2000 
personer under föregående år. Verksamheten är lagstyrd och tillsammans 
med författningar och allmänna råd anges inriktning, kvalitetsmål och 
ansvar.   

Inför 2023 beslutade kommunfullmäktige att utöka socialnämndens 
budgetram med totalt 17 795 tkr brutto jämfört med 2022. Av dessa medel 
går ca 8 221 tkr till årlig löneuppräkning och nya löneavtal, motsvarande 2,9 
%. Sveriges kommuner och regioner, SKR, lägger dock en prognos på 3,4 % 
för riket. Båda summorna är således fortsatt osäkra. 5 078 tkr går till övriga 
årliga driftkostnadsökningar. Köpta tjänster, avtal och placeringar beräknas 
öka med 3 %, motsvarande 2 811 tkr, övrig drift har räknats upp med 1,7 %, 
förutom drivmedel och leasingbilskostnader där ökningen uppskattas till 30 
% respektive 20 %, totalt 818 tkr. Sammantaget ger detta ett nettotillskott till 
socialnämnden på 4 496 tkr 2023 jämfört med föregående år. 
Volymerna växer samtidigt i ett flertal av förvaltningens 
verksamhetsområden, och de mest kostnadsdrivande volymökningarna 
återfinns inom hemtjänsten där antalet timmar ökade med 12 % 2021 (ca 
8 000 tkr) och beräknas öka med över 10 % 2022 vilket medför en ökad 
kostnad på ca 7 000 tkr avseende 2023. Detta som en följd av den 
demografiska utvecklingen i kommunen kombinerat med att allt fler väljer 
att bo hemma längre. 
Volymerna ökar även inom hemsjukvården som har ökat med 100 patienter 
på ett år och likaså inom funktionshinderomsorgen där förvaltningen 
planerar för ytterligare ett boende. Kostnaderna för placeringar ökad inom 
individ- och familjeomsorgen då allt fler placeringar blir mer komplexa och 
social problematik går ner i åldrarna. 
Effektiviseringsarbete och kontinuerliga förbättringar är dagligen i fokus 
inom samtliga verksamhetsområden på förvaltningen i syfte att främja en 
ändamålsmässig och effektiv verksamhet. Under de tre senaste åren har 
förvaltningen genomfört en rad åtgärder och kostnadsreduceringar både för 
att minska underskottet men också för att försöka möta nya behov och 
volymökningar. Av de beslutade kostnadsreduceringarna under 2021-2023 
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på 15 000 tkr har reduceringar på dryga 13 000 tkr genomförts, motsvarande 
26,85 årsarbetare utan att någon behövt sägas upp. Dessutom har 
driftskostnader motsvarande ca 2 000 tkr reducerats för hyror, bilar och 
översyn/uppsägning av olika avtal. Reducering av ytterligare 5,0 årsarbetare 
kommer att genomföras under 2022-2023, vilket ger en total 
effektiviseringsrealisering på 17 000 tkr. 

Bakgrund 
Budgetprocessen inför budget 2023 startade med att kommunstyrelsen 
beslutade om preliminära ramar för nästkommande år vid månadsskiftet 
februari/mars. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för drift- och 
investeringsbudget 9 juni och fullmäktige tar slutligt beslut 20 juni. På grund 
av att 2022 är ett valår behöver budgeten sedan fastställas av fullmäktige 
innan november månads utgång. Höstens budgetprocess koncentreras på 
nämndernas interna arbete med att fördela såväl driftbudget och 
investeringsbudget i detalj. Eftersom att 2022 är ett valår ska budgeten 
beslutas av nya kommunfullmäktige i november. Nämnderna beslutar om 
sina internbudgetar i december. 

Ärendets beredning 
Under mars 2022 genomfördes en budgetdialog mellan socialnämndens 
politiker och socialförvaltningens ledning och ekonomer med genomgång av 
socialnämndens ekonomiska förutsättningar kopplat till vilket fokus 
nämnden ska ha framåt, för att kunna anpassa verksamheten på bästa sätt 
utifrån både behov och förutsättningar. 
Följande sju fokusområden togs då fram av nämnden för 2023:  
stabilt ledarskap; bra arbetsmiljö; god och nära vård, hälsa, omsorg och 
kvalitet utifrån individens behov; förebyggande arbete i samverkan med 
andra aktörer; behovsanpassad ny teknik; rekrytering och kompetens - 
bibehålla, utveckla, attrahera; ekonomi; flexibla boendeformer. 
 
Dessa fokusområden kommer, tillsammans med kommunfullmäktiges och 
nämndens mål, att vara vägledande vid utformning av detaljbudget och 
verksamhetsplanering för 2023 och även vara en navigator för budgetarbetet 
framåt för att säkerställa att ambition och utförande kan mötas på ett adekvat 
sätt. 
 
Förvaltningen har därefter, i enlighet med instruktionerna, tagit fram en 
ramskrivelse (se bilaga) för att spegla hur den preliminära ramen för 2023 
ihop med en omvärldsanalys kommer att påverka socialnämndens 
verksamheter och måluppfyllelse samt beskriva vilka insatser som 
förvaltningen kommer att fokusera på för att på bästa sätt möta de behov 
som finns inom de olika ansvarsområdena. 
 
Samverkan och MBL § 19 har skett med fackliga representanter. 

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteyttrande, ramskrivelse för socialnämnden samt MBL-
protokoll.  
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Förvaltningens ståndpunkt 
Den kommunala sektorn i Sverige i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet 
står inför stora strukturella utmaningar. Både vad gäller hantering och 
finansiering av sina åtaganden, såväl lagstadgade som icke-lagstadgade. 
Färre medel ska räcka till fler behov. Säffles förutsättningar är inte ett 
undantag i detta avseende, utan snarare tvärtom. Kommunerna i gles- och 
landsbygden tar en större del av denna utmaning på grund av en 
arbetsmarknads- och åldersstruktur som ger minskade intäkter och ökade 
kostnader.  
Mot bakgrund av detta är det självfallet angeläget att varje satsad skattekrona 
ska vara väl genomtänkt och ge den bästa möjliga effekt. Socialnämnden är 
inte ett undantag i detta avseende. Vår kostnadseffektivitet är viktig, inte 
minst för att vi ska kunna ha en kontinuitet och kvalitet i den vård, stöd och 
omsorg som vi tillhandahåller. Socialnämnden har utifrån detta lagt stort 
fokus på att tillhandahålla hög kvalitet samtidigt som hög ekonomisk 
effektivitet är vara vägledande. Detta är inte ett arbete som slutförts, utan det 
är ett kontinuerligt pågående arbete där vi även lär oss nytt varje dag. 
 
Inför 2023 beslutade kommunfullmäktige att utöka socialnämndens 
budgetram med totalt 17 795 tkr brutto jämfört med 2022. Av dessa medel 
går ca 8 221 tkr till årlig löneuppräkning och nya löneavtal, motsvarande 2,9 
%. Sveriges kommuner och regioner, SKR, lägger dock en prognos på 3,4 % 
för riket. Båda summorna är således fortsatt osäkra. 5 078 tkr går till övriga 
årliga driftkostnadsökningar. Köpta tjänster, avtal och placeringar beräknas 
öka med 3 %, motsvarande 2 811 tkr, övrig drift har räknats upp med 1,7 %, 
förutom drivmedel och leasingbilskostnader där ökningen uppskattas till 30 
% respektive 20 %, totalt 818 tkr. Sammantaget ger detta ett nettotillskott till 
socialnämnden på 4 496 tkr 2023.  

Budget 2023 Prel. budget 
2023 

Beräkning 
2023 

Justeringar 17 795  
Personalkostnader   8 221 
Övriga kostnader  5 078 
Nettotillskott till socialnämnden  4 496 

 
Viss osäkerhet finns dessutom för ökade kostnader för livsmedel och köpta 
måltider, kostnader för skyddsmaterial, åtgärder och sjuklöner om pandemin 
tar ny fart. Kostnader för kommunens nya bemanningsenhet kommer också 
att påverka socialnämnden och förändrad lagstiftning inom LSS-området kan 
ge ökade kostnader till följd av ändringar inom personlig assistans. 

Utifrån redan beslutade kostnadsreduceringar i budget 2021-2022 klarar inte 
förvaltningen att reducera ytterligare i befintlig verksamhet, om 
verksamheterna ska kunna upprätthållas som idag. Ytterligare besparingar är 
inte möjligt att genomföra då det nästan uteslutande bara är lagstadgad 
verksamhet kvar. De verksamheter som inte är lagstadgade, familjecentralen 
och familjebehandlarna, arbetar med förebyggande insatser, vilket med 
största sannolikhet kommer att ge ökade kostnader om de läggs ned. 
Socialnämndens underfinansiering på ca 25 000-30 000 tkr för 2022 kvarstår 
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därför även 2023, i och med att nettotillskottet beräknas till 4 496 tkr för 
2023. 

Effektiviseringsarbete och kontinuerliga förbättringar är dagligen i fokus 
inom samtliga verksamhetsområden på förvaltningen i syfte att främja en 
ändamålsmässig och effektiv verksamhet. Under de tre senaste åren har 
förvaltningen genomfört en rad åtgärder och kostnadsreduceringar både för 
att minska underskottet men också för att försöka möta nya behov och 
volymökningar. Av de beslutade kostnadsreduceringarna under 2021-2023 
på 15 000 tkr har reduceringar på dryga 13 000 tkr genomförts, motsvarande 
26,85 årsarbetare utan att någon behövt sägas upp. Dessutom har 
driftskostnader motsvarande ca 2 000 tkr reducerats för hyror, bilar och 
översyn/uppsägning av olika avtal. Reducering av ytterligare 5,0 årsarbetare 
kommer att genomföras under 2022-2023 i och med den pågående 
konverteringen av särskilda boendeplatser till trygghetsbostäder. Trots 
effektiviseringar inom alla verksamheter på ca 17 000 tkr, lyckas 
förvaltningen inte komma i finansiell balans. Detta beror på ett antal större 
faktorer såsom kopplade till ökande socioekonomisk problematik, 
demografiutveckling och volymökningar inom både äldreomsorgen, 
hemsjukvården och funktionshinderomsorgen. 

En av de större utgiftsposterna inom IFOs verksamheter är placeringar vid 
hem för vård och boende (HVB) och familjehem av barn och vuxna. Dock är 
kostnaderna för placerade barn och unga i ett rikssnitt på en förhållandevis 
låg nivå. Kommunens försämrade socioekonomi medför social problematik 
som lett till kraftigt ökade placeringskostnader. Dessa förväntas ligga på hög 
nivå även kommande år. IFO påverkas av behovet av placering av barn/unga 
med anledning av missbruk/kriminalitet, då aktuella resurser i öppenvård 
inte alltid kan möta olika komplexa behov fullt ut. Det är därför viktigt att 
fortsatt kunna utveckla det förebyggande arbetet både i egen regi och i 
samverkan med andra aktörer. Idag finns en välfungerande 
familjebehandlingsgrupp, en nyligen startad familjecentral samt öppenvård 
för vuxna.  

Kostnadskurvan för försörjningsstöd har visat positiva trendtecken för första 
gången sedan 2014. Kostnaderna för försörjningsstöd har de senaste 
månaderna inte ökat utan planat något. Då tidsramen är kort är det svårt att 
dra långtgående slutsatser, men en av faktorerna bakom att kostnaderna 
minskar för första gången på länge, bedöms vara den nya samarbetsmodellen 
mellan IFO och Arbetsmarknadsenheten. De ökade kostnaderna för 
försörjningsstöd beror främst på att utrikesfödda, ungdomar med svag 
skolbakgrund och personer med psykisk ohälsa har svårt att långsiktigt finna 
försörjning. Arbetslösheten i Säffle är fortsatt hög och låg på 11,0 % i 
februari 2022, jämfört med 7,3 % som snitt i Värmland. Arbetslösheten i 
Säffle för utrikesfödda ligger på 36,5 % och för unga (18-24 år) på 16,0 %. 
För att kostnaderna ska kunna minska behöver målgrupperna i en högre 
utsträckning komma i studier, få tillgång till arbetsplatser eller få ersättning 
från Försäkringskassan. BUN gör stora satsningar på arbetsmarknads- och 
utbildningsinsatser men parallellt med detta är det viktigt att alla kommunens 
verksamheter kan erbjuda platser för praktik, extratjänster och nystartsjobb. 
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Forskning har visat att personer som har lönearbete, om än tillfälligt, får en 
bättre socioekonomisk situation, mår bättre både fysiskt och psykiskt och att 
deras familjer, inte minst barnen, upplever ett mindre utanförskap. 

I 2022 års budget har kommunfullmäktige beslutat kompensera 
socialnämnden motsvarande 9 600 tkr för de ofinansierade kostnaderna för 
försörjningsstöd genom att inrätta en central reserv som ett initiativ att samla 
kommunkoncernen i att agera gemensamt i frågan.  

Volymökningarna inom äldreomsorgen och hemsjukvården medför stora 
kostnadsökningar som fortsatt förväntas öka och som förvaltningen inte har 
kostnadstäckning för. 2021 ökade hemtjänsttimmarna med 12 % på helår, en 
ökning på drygt 17 000 timmar mellan åren 2020-2021. Under januari-mars 
2022 kan man se att volymökningarna i hemtjänsten fortsätter. Jämfört med 
samma period 2021 är det en ökning med 10 % som motsvarar 4 130 
timmar. En beräkning är att hemtjänsten kommer att fortsätta öka kommande 
år och ökningen beräknas till ca 11,4 % på helår, vilket motsvarar ca 18 800 
timmar, 9 400 tkr. De brukare som hemtjänsten möter idag är ofta svårt sjuka 
som skrivs ut från sjukhusen med stora omvårdnadsbehov och avancerad 
vård. Många svåra, tunga ärenden kräver dubbelbemanning utifrån 
vårdtyngd och arbetsmiljöansvar. Detta visar sig även i hemsjukvården som 
fick mer än 100 nya ärenden registrerade under föregående år. Det ökade 
behovet i hemtjänsten och hemsjukvård speglar även av sig i behovet av mer 
tekniska hjälpmedel. 

Även inom funktionshinderomsorgen påverkar volymökningarna 
verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna. Nya brukare med behov 
av flertalet insatser enligt LSS har tillkommit, både inom personlig assistans, 
korttidsvistelse och daglig verksamhet. Inom daglig verksamhet LSS 
behöver verksamheten utökas och anpassas för att möta brukare med olika 
former av funktionsnedsättningar som har andra behov och krav på innehåll 
och stimulans. Dessutom står förvaltningen inför behov av en ny 
gruppbostad då flera personer står i kö och där vite kan bli följd om inte 
beviljade beslut kan verkställas. Dagens verksamhet är fullbelagd och 
slimmad och klarar således inte att ta emot fler brukare inom befintlig 
verksamhet och budget.  

Tillsammans med IFO ser funktionshinderomsorgen en utveckling där 
samsjuklighet, missbruk och psykisk ohälsa, på olika sätt förekommer i allt 
högre grad. Personalen är i behov av kompentensutveckling och handledning 
för att kunna möta dessa grupper och leva upp till skäliga och/eller goda 
levnadsvillkor beroende på vilket lagområden insatsen gäller. Detta kommer 
att vara svårt att göra med befintlig budgetram på ett ändamålsmässigt sätt. 

För att nå långsiktig hållbarhet i budget behöver volymökningar och den 
demografiska utvecklingen beaktas i ett flerårsperspektiv för att säkerställa 
tillräcklig finansiering för förvaltningens olika lagstadgade uppdrag. I annat 
fall växer risker för både brukare/klienter/patienter och medarbetare då en 
fortsatt underfinansiering kan leda till missförhållanden och även viten för ej 
verkställda beslut. 



Säffle kommun 
Datum 
2022-04-11 

 
SN  

Sida 
6(7) 

Förvaltningen fortsätter parallellt att lägga fokus på att hitta väl avvägda och 
välplanerade effektiviseringar som kan genomföras för att hålla 
verksamheten kostnadseffektiv. Samtliga effektiviseringar ska vara 
realistiska och ha förankring i de verksamheter de berör, allt från planering 
till utvärdering med tydligt definierade ansvar för genomförande. På så sätt 
säkerställs träffsäkerhet och hemtagning utan att skapa verksamhetsrisker.  

Nämndsordförande och förvaltningsledning hade under föregående år tät 
dialog med kommunstyrelsens presidium om de långsiktiga ekonomiska 
förutsättningarna för socialnämndens verksamheter. I dialogen fanns samsyn 
avseende underfinansieringen och att det är volymökningar som är den 
främsta orsaken till nämndens ekonomiska situation. Kommunstyrelsens 
presidium har konstaterat att den strukturella underfinansieringen på 
socialförvaltningen kommer att ligga i fokus de kommande åren när 
budgeten fördelas centralt, detta i syfte att på sikt säkerställa en budget i 
balans. 

Investeringsramar  

Investeringsbudget belopp i 
tkr 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

 2023 2023 2024 2024 2025 2025 
Socialnämnden             
Ram för 
nämndsbeslut/reinvesteringar 630   630   630   
Summa 630   630   630   

  

För åren 2023-2025 är socialnämndens budget för investering 630 tkr för 
respektive år. Dessa medel fördelas till reinvesteringar inom de olika 
verksamheterna.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
En fortsatt underfinansiering består under 2023 

Måluppfyllelse 
Mål och mått har analyserats och redovisats. Måluppfyllelsen för 2021 ligger 
på en hög nivå för de områden som inte haft en direkt påverkan av 
pandemin. Bedömningen är att 2023-års mål på ett bra sätt kommer att bidra 
till förverkligandet av kommunfullmäktiges mål. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar anta förslag till ramskrivelse  

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 

Lise-Lotte Andersson 
Biträdande Socialchef 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lise-Lotte Andersson 
Ivan Stipic
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48 Dnr TFNSÅ/2022:89 

Budget 2023 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelserna i Säffle och Åmål har föreslagit en ramökning med 1 % för 
teknik- och fritidsnämndens verksamheter år 2023. Med hänsyn tagen till 
inflationseffekter såsom räntehöjningar, löneökningar och prisökningar innebär det 
innebär en besparing för de skattefinansierade verksamheterna om cirka (-1 485 tkr) 
för Säffle och (-1 638 tkr) för Åmål. 
Teknik- och fritidsnämnden är investeringstung till sin natur, och under kommande 
flerårsperiod ser nämnden ett mycket stort reinvesteringsbehov inom de tekniska 
verksamheterna för att upprätthålla kvalitet på längre sikt. 
Planerad  investeringsvolym för åren 2023-2025 uppgår till 150 mkr för Säffle och 
100 mkr för Åmål. På 10 års sikt uppgår investeringsbehoven till 367 mkr för Säffle 
och 450 mkr för Åmål. 
I ett läge där de finansiella omvärldsfaktorerna är stora och investeringsvolymerna 
trappas upp består teknik- och fritidsnämndens främsta utmaning av förmågan att 
hantera de växande kostnaderna för avskrivningar och räntor i driftbudgeten. Dessa 
kapitalkostnader riskerar att tränga ut faktisk verksamhet i driftbudgeten.  
Teknik- och fritidsnämnden behöver kontinuerligt arbeta med kostnadsbesparande 
åtgärder. Oaktat detta står kommunen inför vägvalet att tillskjuta kostnadstäckande 
resurser eller skala ned verksamhet. 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-04-13 
Förslag till budgetramskrivelse för 2023-2025  
Investeringsbudget 2023-2032  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
Beslut 
Budgetramskrivelse för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål år 2023 antas. 
____________________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Åmål 
Kommunfullmäktige Säffle 
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

Ekonomichef Åmål 
Ekonomichef Säffle 
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Förslag till ramskrivelse och investeringsbudget för 
teknik- och fritidsnämnden år 2023-2025 

Sammanfattning 
Kommunstyrelserna i Säffle och Åmål har föreslagit en ramökning med 1 % 
för teknik- och fritidsnämndens verksamheter år 2023. Med hänsyn tagen till 
inflationseffekter såsom räntehöjningar, löneökningar och prisökningar 
innebär det innebär en besparing för de skattefinansierade verksamheterna 
om cirka (-1 485 tkr) för Säffle och (-1 638 tkr) för Åmål. 
Teknik- och fritidsnämnden är investeringstung till sin natur, och under 
kommande flerårsperiod ser nämnden ett mycket stort reinvesteringsbehov 
inom de tekniska verksamheterna för att upprätthålla kvalitet på längre sikt. 
Planerad  investeringsvolym för åren 2023-2025 uppgår till 150 mkr för 
Säffle och 100 mkr för Åmål. På 10 års sikt uppgår investeringsbehoven till 
367 mkr för Säffle och 450 mkr för Åmål. 
I ett läge där de finansiella omvärldsfaktorerna är stora och 
investeringsvolymerna trappas upp består teknik- och fritidsnämndens 
främsta utmaning av förmågan att hantera de växande kostnaderna för 
avskrivningar och räntor i driftbudgeten. Dessa kapitalkostnader riskerar att 
tränga ut faktisk verksamhet i driftbudgeten.  
Teknik- och fritidsnämnden behöver kontinuerligt arbeta med 
kostnadsbesparande åtgärder. Oaktat detta står kommunen inför vägvalet att 
tillskjuta kostnadstäckande resurser eller skala ned verksamhet. 
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 
Budgetramskrivelse för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål år 2023 
antas. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i respektive kommun har fattat beslut om preliminära 
ramar för nästkommande år. Nämnderna kommenterar de tilldelade ramarna 
genom att beskriva hur de tänker arbeta för att klara sina mål inom tilldelad 
ram och lämnar sina kommentarer till budgetberedningen. 
Kommunstyrelserna föreslår därefter definitiva ramar för driftbudgeten och 
fullmäktige tar slutligt beslut i juni. Samtidigt som nämndernas ramar 
fastställs, fattas även beslut om investeringsbudget för kommande år. 
Nämndmålen beslutas i en verksamhetsplan i samband med att detaljbudget 
för nästkommande år beslutas, vilket sker på hösten. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till budgetramskrivelse för 2023-2025  
Investeringsbudget 2023-2032  

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen har jobbat mycket med att utveckla organisationen både 
strukturellt och kompetensbasmässigt. Samarbetet mellan Säffle och Åmål är 
här centralt. 

Arbetet med att etablera en bredare och högre kompetensbas medger en 
högre grad av teknisk standard och kvalitetssäkring (beställarkompetens) vid 
om- och nybyggnation (både avseende köpta produkter och 
tjänster/konsulter). Detta ger i längden mycket stora både 
driftsäkerhetsmässiga och ekonomiska vinster då man säkerställer att 
man ”bygger rätt” från början. Detta har också bidragit till stabil ekonomi 
men framförallt gett högre kvalitet till verksamheterna. Genom externa 
enkätstudier kan vi konstatera att invånarna är mycket nöjda med kvalitén på 
bland annat vatten- och avloppsverksamheten, renhållningen samt spår, leder 
och grönområden. 

Man kan konstatera att kommunerna var för sig varken hade haft möjlighet 
att upprätthålla motsvarande kvalitet på verksamheterna, ekonomisk 
ställning eller kompetensförsörjning.  

De osäkra omvärldsfaktorerna är många. Inflationen kommer att göra 
kostnadsutvecklingen osäker och kommer troligen bli budgetdrivande. Inköp 
av utrustning, material och tjänster blir dyrare än tidigare, vilket kommer 
påverka pågående investeringsprojekt. Kostnadsökningarna är snabba och 
kostnadssänkningarna blir troligen långsamma. 

Vi ser konsekvenser redan nu i form av kostnadsökningar på flera fronter. 
Kostnaderna ökar mer än indexuppräkningarna när bl.a. entreprenörerna 
lägger marginaler i osäkra tider. Finns en risk för budgivningskrig mellan 
kommunerna. I det fall räntorna stiger kommer det att slå hårt mot nämndens 
driftbudget. 

Teknik- och fritidsnämnden är investeringstung till sin natur, och under 
kommande flerårsperiod ser nämnden ett mycket stort reinvesteringsbehov 
inom de tekniska verksamheterna för att upprätthålla kvalitet på längre sikt. 

Kommunerna är inne i expansiva lägen både när det gäller den egna 
verksamheten och den återinvestering som behöver göras, exempelvis i form 
av pågående och planerade etableringar, exploateringsområden, VA-
omläggning, nya vattenverk, beläggningsarbete, etc. Nämndens tjänster i 
kommunalinfrastrukturtjänster är starkt efterfrågade.  
Teknik- och fritidsnämnden har sammantaget ett digert planeringsarbete vad 
gäller såväl projekt som finanser på kort och lång sikt. Budgetförslaget 
innebär både utökning av verksamhet när det gäller gatu- och VA både vad 
gäller personal i fält samt utredning/projektering i samband med de stora 
investeringar som kommer att göras för om/nyläggning ledningar. Samtidigt 
innebär förslaget  lägre utrymme för utökad verksamhet för andra enheter 
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där nämnden istället bör försöka bibehålla nuvarande servicegrad, eventuellt 
sänka delar av denna.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelserna i Säffle och Åmål har föreslagit en ramökning med 1 % 
för teknik- och fritidsnämndens verksamheter år 2023. Med hänsyn tagen till 
inflationseffekter såsom räntehöjningar, löneökningar, hyreshöjningar och 
prisökning för övriga kostnader innebär det innebär en besparing för de 
skattefinansierade verksamheterna om cirka (-1 485 tkr) för Säffle och (-
1 638 tkr) för Åmål. 
I ett läge där de finansiella omvärldsfaktorerna är stora och 
investeringsvolymerna trappas upp består teknik- och fritidsnämndens 
främsta utmaning av förmågan att hantera de växande kostnaderna för 
avskrivningar och räntor i driftbudgeten. Dessa kapitalkostnader riskerar att 
tränga ut faktisk verksamhet i driftbudgeten.  
Teknik- och fritidsnämnden behöver kontinuerligt arbeta med 
kostnadsbesparande åtgärder. Oaktat detta står kommunen inför vägvalet att 
tillskjuta kostnadstäckande resurser eller skala ned verksamhet. 
Kapitalkostnaderna riskerar ge bortträngningseffekter på verksamheterna 

 
Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA och avfall/renhållning har en expansiv tid framför sig. 

Avfalls- och renhållningsverksamheten kommer under 2022 införa 
matavfallsinsamling etappvis i kommunerna, i enlighet med statligt beslut. 
Tillkommer gör också uppdraget om insamling av förpackningar samt 
returpapper. Det innebär ett helt nya uppdrag för renhållningsverksamheten. 
Tillkommande uppdrag medför tillkommande kostnader, vilket kräver 
utökade intäkter. Nämnden kommer därför att lämna förslag på en helt ny 
avfallstaxa för Säffle-Åmål under år 2022. Taxan kommer att innebära höjda 
renhållningsavgifter för hushållen. Taxenivåerna i Säffle och Åmål ligger i 
dagsläget under rikssnittet. 

VA-verksamheten står inför stora reinvesteringsprojekt för både 
ledningsnäten och VA-verken. Under perioden 2023-2025 handlar det om 

86%

14%

Faktiskt verksamhet Kapitalkostnader

Skattefinans 2022

78%

22%

Faktiskt verksamhet Kapitalkostnader

Skattefinans 2032
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investeringsvolymer på cirka 80 mkr för Åmål och cirka 130 mkr för Säffle. 
Många anläggningar och objekt är nästan helt avskrivna, och reinvesteringar 
är nödvändiga för att framtidssäkra tillgången till rent vatten och säker 
avloppshantering. De stora investeringsbehoven kommer att kräva 
justeringar av taxan. Den nyss genomförda taxejusteringen i Åmål gjorde 
enbart att vi nådde balans utifrån nuvarande förutsättningar. Förvaltningen 
planerar årliga uppjusteringar som tar höjd för investeringarna, vilket gör att 
vi undviker stora höjningar enskilda år. 
 
Investeringar 
Teknik- och fritidsnämnden står inför kraftigt ökade investeringsvolymer 
den kommande treårsperioden och trenden håller i sig hela vägen i nämndens 
10-åriga investeringsplan. För de skattefinansierade verksamheterna ställer 
detta höga krav på hanteringen av konsekvenserna som de ökade 
kapitalkostnaderna medför.  
 
Totalt uppgår de skattefinansierade verksamheternas investeringsvolym till 
52 mnkr inom den kommande treårsperioden i Säffle. Föreslagen ram för 
investeringar inom den skattefinansierade verksamheterna är 19 700 tkr 
(+9 650 tkr) år 2023, 18 100 tkr (+5 950 tkr) år 2024 och 14 100 tkr (+3 450 
tkr) år 2025. I Åmål uppgår de skattefinansierade verksamheternas 
investeringsvolym till 40 mnkr inom den kommande treårsperioden. 
Föreslagen ram är 12 350 tkr (+2 100 tkr) år 2023, 12 650 tkr (+30 tkr) år 
2024 och 14 450 tkr (+8 250 tkr) år 2025. 

För den avgiftsfinansierade verksamheten är utmaningen än större. För 
avgiftskollektiven i Säffle uppgår investeringsvolymen den kommande 
treårsperioden till 83 mnkr. Föreslagen ram för investeringar är 35 950 tkr 
(+17 950) år 2023, 28 750 tkr (+10 050 tkr) år 2024 och 20 650 tkr (+6 800 
tkr) år 2025. För avgiftskollektiven i Åmål uppgår investeringsvolymen den 
kommande treårsperioden till 58 mnkr. Föreslagen ram är 15 350 tkr (+1 
400) år 2023, 19 500 tkr (+4 550 tkr) år 2024 och 22 750 tkr (+5 800 tkr) år 
2025. 

Måluppfyllelse 
Helhetsbedömningen är att teknik- och fritidsnämnden på sikt bör kunna 
upprätthålla nuvarande måluppfyllnad samt kvalitet genom att fokusera på 
kärnverksamhet och bibehållen standard på existerande anläggningar och 
verksamhet. Detta under förutsättning av att inte det finansiella läget och 
kostnadsökningar försämras avsevärt samt att planerade 
verksamhetseffektiviseringar ger önskat resultat. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Budgetramskrivelse för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål år 2023 
antas. 
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Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Marie Karlsson 
Förvaltningsekonom 

 
Jarmo Kylmänen 
Förvaltningsekonom 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
Ekonomichef Säffle 
Ekonomichef Åmål



  

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 
Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad 

målnivå (mycket kort beskrivet) 
Externt perspektiv  
Säffle kommun är en plats för 
alla 

Teknik- och fritidsnämnden ska verka för ökad 
folkhälsa genom allsidig och rörelsefrämjandet 
verksamhet.  

 Teknik- och fritidsnämnden ska även verka för en 
enklare vardag för kommuninvånarna genom ökad 
digitalisering. 

 Renhållningen ska ha hög tillgänglighet och service. 

I Säffle kommun finns goda 
förutsättningar för det livslånga 
lärandet 

 

I Säffle kommun kan alla 
försörja sig 

Teknik- och fritidsnämnden ska medverka i 
arbetsmarknadsinsatser och till praktikplatser inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Säffle kommun möjliggör det 
goda livet 

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

 Kommunens trafikmiljö ska hållas i tryggt och vårdat 
skick. 

 Utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra 
till ökad rörelse och cykelanvändning. 

Internt perspektiv  

Säffle kommun har god kvalitet 
med fokus på hållbar utveckling 

Teknik- och fritidsnämnden ska producera och 
leverera dricksvatten av hög kvalitet.  

 Minska miljö- och klimatpåverkan från avloppsverksamheten 

 Mängden avfall ska minska. 

 Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt. 

Säffle kommun har en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet 

Säkerställa god status på vatten- och avloppsnäten för nuvarande 
och framtida generationer. 

Säffle kommun är en attraktiv 
arbetsgivare 

Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska 
öka.  

 Sjukfrånvaron inom lokalvården ska minska. 



 

 

 

 

Strategiska 
mål 

Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå 
(mycket kort beskrivet) 

Kultur och rekreation - 
Åmål ska vara det självklara 
turistmålet med kultur och 
rekreation i fokus 

Teknik- och fritidsnämnden ska verka för ökad folkhälsa 
genom allsidig och rörelsefrämjandet verksamhet.  

 Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar 
samt friluftsområden ska upplevas som tillgängliga och 
attraktiva. 

 Utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till 
ökad rörelse och cykelanvändning. 

Företagsamhet och 
kreativitet – Åmål ska aktivt 
bidra till sysselsättning, egen 
försörjning och företagsamhet 
genom att skapa goda 
förutsättningar och stimulera 
kreativa idéer 

Minska sjukfrånvaron inom lokalvården. 

Livslång trygghet - I Åmål 
ska alla kunna leva under 
trygga och goda förhållanden 

Kommunens trafikmiljö ska hållas i tryggt och vårdat 
skick. 

 Minska miljö- och klimatpåverkan från 
avloppsverksamheten. 

 Framtidssäkra vatten- och avloppsnätet för kommande generationer. 
 

 Vatten- och avloppsnätet ska framtidssäkras för 
kommande generationer. 

 Verka för en enklare vardag för kommuninvånarna 
genom ökad digitalisering.  

 Renhållningen ska ha hög tillgänglighet och service. 

 Lokalvården ska bedrivas miljövänligt. 

 Mängden avfall ska minska 

 

 



Verksamheten i huvuddrag 

Teknik- och fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av 
infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle 
och Åmåls kommuner. Den gemensamma nämndens verksamheter är uppdelade i 
skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. 

I de skattefinansierade verksamheterna ingår kommunala gator och vägar, trafik, park-
och grönområden, fritids- och frilufts- anläggningar, GIS (geografiskt 
informationssystem), miljöstrategi, verkstad, lokalvård i kommunala lokaler samt 
stödfunktioner inom administration och teknisk planering. 

Teknik och fritidsnämnden ansvarar även för de avgiftsfinansierade verksamheterna 
vatten- och avlopp samt renhållning- och avfallshantering inom det gemensamma 
verksamhetsområdet.  
 

Måluppfyllelse Säffle/Åmål 
Den gemensamma nämnden har verksamhet i två kommuner och arbetar därför i 
riktning gentemot de båda kommunernas visioner: Säffle – leder hållbar utveckling och 
Åmål – Sveriges mest gästvänliga stad. 

Vår beslutade verksamhetsidé är att ”… i samverkan mellan kommunerna Åmål och 
Säffle skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv teknik- och fritidsverksamhet av 
god kvalitet”   

Helhetsbedömningen är att teknik- och fritidsnämnden på sikt bör kunna upprätthålla 
nuvarande måluppfyllnad samt kvalitet genom att fokusera på kärnverksamhet och 
bibehållen standard på existerande anläggningar och verksamhet. Detta under 
förutsättning av att inte det finansiella läget och kostnadsökningar försämras avsevärt 
samt att planerade verksamhetseffektiviseringar ger önskat resultat. 

Externt KF mål 1 – Säffle är en plats för alla 

Strategiskt mål Åmål – Kultur och rekreation 

Teknik- och fritidsnämnden ska verka för ökad folkhälsa genom allsidig och 
rörelsefrämjandet verksamhet.  

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att nämndmålet kan uppnås. Utbudet för allsidig 
och rörelsefrämjande aktiviteter är jämförbart med tidigare år. Nuläget vad gäller 
standard och utbud är gott. Verksamheten fokuserar mycket på att säkerställa gott 
löpande underhåll av anläggningar där nämnden under 2020 beslutade om underhållsplan 
för spår och leder i Säffle och arbete med Åmål pågår.  



Ett arbete pågår fortsatt i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll 
över bokningar, skötsel, underhåll, föreningsbidrag och avtal. Nya riktlinjer för 
föreningsbidrag har antagits, där framför allt föreningar med mycket aktivitet för barn 
och/eller seniorer premieras. Framtagande av investerings- och underhållsplan för 
lekplatser utifrån jämställdhet, tillgänglighet och trygghet pågår. 

Sporthälla idrottsplats står inför renoveringsbehov i läktare och omklädningsrum. En 
flerårig underhållsplan kommer att upprättas. Konstgräset har passerat sin avskrivningstid 
och har sedan en tid även problem med undermineringar i mark under mattan. 
Konstgräset ligger med som föreslagen investering år 2024.  

År 2018 gjordes ett arbete av kulturförvaltningen Säffle tillsammans med ungdomar för 
utemiljön kring Ungdomens hus där två huvudspår framkom; dels mötesplats och dels 
aktivitet. Förslagen lades på is men arbetet har nu återupptagits i en arbetsgrupp med 
teknik- och fritid och kulturförvaltningen och där även övriga förvaltningar kommer att 
involveras. I arbetet hittills pågår en kartläggning av olika aktiviteter samt placeringar av 
dessa. Målgruppen kommer att involveras i arbetet och därefter kommer förslag att 
presenteras.  

Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en enklare vardag för kommuninvånarna 
genom ökad digitalisering.  

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att nämndmålet inte uppfylls helt, men att trenden 
är positiv. Utbudet och användandet av e-tjänster och andra digitala servicekanaler ökar.  

Nya e-tjänster och andra digitala mötesplatser är beställda eller under utveckling. Vi 
arbetar även med förenkling och tillgänglighetsanpassning av befintliga 
kommunikationskanaler, bland annat genom förenkling av språk. 

VA-verksamheten inför successivt digital teknik för driftövervakning, läcksökning och 
resultatuppföljning.  

En ny server krävs för lagring och struktur av vår geografiska data. Nuvarande struktur 
innebär en alltför osäker hantering. Rätt data med rätt kvalitet i rätt tid krävs för bättre 
sökbarhet som stämmer med lagkravet att arkivera geodata. Allt större datamängder 
hämtas in idag ex. vid extraordinära händelser där modellering och simulering av 
scenarier för skyfall, höga flöden, skyfall skall kunna hanteras. 

Renhållningen ska ha hög tillgänglighet och service 

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att nämndmålet kan uppfyllas och att trenden är 
stabil. Det samlade omdömet när det gäller hur nöjda kunderna är med kommunens totala 
avfallsverksamhet har ökat, från 91% till 95% för Säffle och 92% till 96% år för Åmål 
2018-2021. 



Renhållningen är en framtidsverksamhet i betydelsen att dess tjänster och service har en 
hög efterfrågan hos invånarna och stor betydelse för miljö- och klimatambitionerna i båda 
kommunerna. 

En översyn av återvinningscentralens öppettider har utförts och från och med den 12 
januari 2022, och ny översyn av öppettiderna görs under våren 2022. Med start januari 
2023 kommer avfallsinsamlingskampanjer för tätorter i våra kommuner genomföras varje 
kvartal, med syftet att öka tillgängligheten. 

Externt KF mål 2 -  I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga 
lärandet  
- - - 

Externt KF mål 3 - I Säffle kommun kan alla försörja sig 

Strategiskt mål - I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Teknik- och fritidsnämnden ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och till praktikplatser 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Målet kan delvis uppfyllas och trenden är positiv. 

Teknik- och fritid har under flera år samarbetat med arbetsmarknadsenheterna i båda 
kommunerna genom olika typer av arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser inom 
nämndens verksamhetsområde. Detta har utökats med utbildningsinsatser inom 
lokalvård de senaste åren där medverkande på utbildningen genomgår sin praktik inom 
egen organisation, vilket kan leda till ett framtida vikariat så småningom. Genom olika 
arbetsmarknadsinsatser, praktik etc. vill vi ta emot människor i förvaltningen som 
genom god handledning kan introduceras i lämpliga delar av vårt uppdrag.  

Nämnden är en stor aktör vid mottagande av feriearbetare under sommarmånaderna. 
Handledningen är en förutsättning för att vi ska klara av mottagandet på ett kvalitativt sätt 
och ge ungdomarna en bra feriepraktik. Vi har hittat en bra modell där   vi får in jobb från 
olika enheter och där verksamheten leds av flera handledare för att klara av de volymer vi 
tar emot.  

Externt KF mål 4 - Säffle kommun möjliggör det goda livet  

Strategiskt mål – Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och 
rekreation i fokus 

Strategiskt mål – I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

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

 



Teknik- och fritidsnämnden bedömer att målet kommer att uppfyllas och att trenden är 
positiv. 

Den gemensamma nämnden är genom många fina anläggningar och god service en 
viktig del i kommunernas attraktionskraft. Nämnden arbetar för att kunna erbjuda 
trygga funktioner och miljöer för människors olika behov och som stimulerar till 
rörelse, rekreation, lek och att mötas.  
 
Enligt Nöjd Medborgarindex (NMI) 2021 är omkring fyra av fem invånare ganska eller 
mycket nöjda med utbudet av motionsspår och friluftsområden i kommunen, vilket är i 
paritet med eller strax över genomsnittet i riket. Förvaltningen bedömer  också att 
kommunens grönområden och motionsspår har varit mycket väl använda under de 
senaste åren. 
 
Vad gäller utbudet av lekparker och lekplatser är omkring tre av fyra invånare ganska 
eller mycket nöjda med utbudet, vilket är strax under genomsnittet i riket. Det inkommer 
med jämna mellanrum förslag, idéer och synpunkter om lekparkerna i kommunen, och vi 
bedömer att det finns utvecklingspotential vad gäller utbud och tillgänglighet i hela 
kommunen. Utifrån den framtagna lekplatsutredningen kommer lekplatserna i 
kommunerna att planeras och prioriteras och arbetas med utifrån perspektiven trygghet, 
tillgänglighet och jämställdhet. 

Kommunens trafikmiljö ska hållas i tryggt och vårdat skick 

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att målet är delvis uppfyllt, och att trenden är 
positiv. 

Den enskilt viktigaste parametern för goda omdömen gällande gatu-/vägstandard är 
beläggningsåtgärder. Löpande reinvesteringar och hantering av kapitalkostnader är en 
förutsättning för att bibehålla värde och funktion på gator och vägar. För att vidhålla och 
förbättra standard på gator och vägar och därigenom förbättra framkomligheten behöver 
beläggning uppgå till 20 000 kvm/år, vilket skulle innebära en omläggningstakt om ca 50 
år. 
 

I investeringsbudgetförslaget föreslås beläggningsarbeten för Säffle att justeras upp år 
2023 stegvis framåt 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. 

I Åmål har gatuenheten under de senaste åren haft möjligheten att genomföra en högre 
andel beläggningsarbete i och med extrasatsningar i investeringsbudgeten. Detta har 
inneburit en successiv standardhöjning. Kommande år sker en ambitionshöjning där 
utbytestakten för vatten- och avloppsledningsnät ska vara 80 år och där aktuella gator 
ska renoveras fullt ut inkl. gatubelysning i samband med dessa omläggningsarbeten. 



Detta initiativ innebär även en ambitionshöjning av investeringsmedel för perioden 
2022-2029. 

Kommunen ska utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och 
cykelanvändning. 

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att målet kan uppfyllas, och att trenden är positiv. 
Gatuenheten har inte uppfyllt sina mål för 2021 men ligger mycket nära i NMI-
undersökningen men ganska långt ifrån enligt undersökningen Kritik på teknik även om 
trenden är stigande. Målsättningarna är satta ungefär mot rikets medel oavsett 
kommunstorlek. 

Nuvarande målsättning att asfaltera 2 km gc-väg/år kan uppfyllas med föreslagen 
investeringsbudget för beläggning. Vidare har vi antagit cykelplan för Säffle kommun 
och en projektanställd cykelsamordnare arbetar för ökad cykling m.m.  

Internt KF mål 5 - Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

Strategiskt mål - I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Teknik- och fritidsnämnden ska producera och leverera dricksvatten av hög kvalitet. 

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att målet delvis kommer att uppfyllas och att 
trenden är stabil.  

Dricksvatten är ett livsmedel och vårt mest kontrollerade. Vattnets kretslopp är nära 
knutet till näringsämnenas kretslopp. Säffle och Åmål har i likhet med de allra flesta 
kommunerna i landet mycket stora behov av reinvesteringar i ledningsnät och verk 
kommande flerårsperiod för att säkerställa kvalitet. Ett flertal av dessa objekt är uttjänta 
och riskerar ge upphov till driftstörningar. Ett stort antal investeringsåtgärder är planerade 
kommande år för fortsatt tryggande av kvaliteten av det vatten i och med att flera 
anläggningar har passerat sin avskrivningstid. 

Förvaltningen har inlett arbetet med uppgradering och renovering av flertalet vattenverk.  

Teknik- och fritidsnämnden ska minska miljö- och klimatpåverkan från 
avloppsverksamheten. 

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att målet kan uppfyllas, och att trenden är stabil. 

Tillskottsvatten eller ovidkommande vatten utgör en av de absolut största 
påverkansfaktorerna på nämndens möjlighet att minska utsläppen. Duplicering och andra 
skyddsåtgärder har vidtagits för att minska tillskottsvattenpåverkan. Dupliceringen ska 
enl. liggande investeringsplan stegvis öka och ytterligare medel för förhöjd 
dupliceringstakt krävs. Systematisk felkopplingsutredning av privatfastigheter och 



utbyggnation av bräddvattenmätning med LoRaWAN-teknik är centrala i syfte att 
identifiera åtgärder med stor avkastning avseende effekt per investerad krona. 

Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt.  

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att målet är uppfyllt, och att trenden är stabil. 

Avvikelser har uppstått under året främst utifrån pandemin som inneburit att 
verksamheten inte kunnat träffas fysiskt med medarbetare och kunder.  

Kunddialog har genomförts vid ett tillfälle där verksamhetschef bjudit in kunderna till 
dialog. Frågor som har berörts har varit nöjdhet, städfrekvens och andra delar som 
påverkar städningen och verksamheten hos kunden. Ca 25% av kunderna har tackat ja till 
att genomföra dialog. 

Mängden avfall ska minska. 

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att målet är uppfyllt, och att trenden är stabil. 

Total insamlad mängd kärl- och säckavfall var 2% lägre år 2021 jämfört med föregående 
år. Fjolårets blygsamma 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. 

Internt KF mål 6 - Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

Strategiskt mål - I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
 
Säkerställa god status på vatten- och avloppsnäten för nuvarande och framtida 
generationer. 

Teknik- och fritidsnämnden bedömer att målet ej uppfylls, och att trenden är minskande. 

De drivande faktorerna för vatten- och avloppsverksamheten i båda kommunerna 
kommande år är framförallt ökat behov av förnyelse i ledningsnäten och reinvesteringar i 
anläggningar som närmar sig att vara helt avskrivna. Andra viktiga faktorer som påverkar 
är klimatanpassningar (enligt globala mål nr 6 ”Rent vatten och sanitet), med ökade krav 
på rening i avloppsreningsverk samt krav på slamhantering. 

VA-verksamhet är en utpräglad långsiktig verksamhet, dels för att anläggningarna har 
långa livslängder och dels för att det tar lång tid att planera och genomföra stora 
investeringsprojekt. Resultatet av VA-planen har förts in i den 10-åriga 
investeringsplanen. 
 



Nämnden har fått ett uppdrag av Kommunstyrelsen Åmål att samordna nytt förslag till 
investeringsbudget där utbytestakten för vatten- och avloppsledningsnät ska vara 80 år 
enligt Svenskt vattens börvärde. Åmåls re-investeringsbudget för VA-omläggning 
uppgår idag till 6 000 tkr per år. En föreslagen tredubbling ligger i 10-årsplaneringen 
med en ökning med 1,25 mkr/år, vilket innebär innebära att re-investeringsramen skulle  
ökas till 18 500 tkr till 2032. 

Motsvarande initiativökningen föreslås införas även inom Säffle vatten- och 
avloppsledningsnät, dvs att investeringsramen förstärks med 1,25 miljoner per år för 
ledningsomläggning från 6 till 16 mnkr/år från år 2023-2032. Detta kommer att medföra 
minskade tillskottsvattenvolymer och relaterade risker för bräddning i ledningsnät och 
vid verk samt minskad risk för översvämning och avvikelser på vattenkvaliteten. En 
förbättrad utbytestakt innebär även färre driftstörningar.  
 

För att klara vatten – och avloppsverksamhetens framtida investeringsåtagande kommer 
planerings- och projekteringsfunktioner att förstärkas och höjningar av taxan att behöva 
göras. Fonderingar utreds också som kompletterande alternativ. 

Internt KF mål 7 - Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare  

Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka.  

Säffle kommuns medarbetarundersökning genomfördes under hösten 2020. Deltagandet 
från förvaltningen uppgick till 76% vilket var en betydande ökning jämfört med förra 
undersökningstillfället. Resultatet för det sammanvägda indexet är 4,0 jämfört med 3,9 år 
2018 och 3,6 för kommunen som helhet.  

Många branscher slåss om talangerna. Det blir därför allt viktigare att stärka sitt 
varumärke och kunna erbjuda potentiella medarbetare en attraktiv arbetsplats. Nämnden 
har under sin samverkan god erfarenhet av det genom lyckade rekryteringar och förmåga 
att behålla kompetensen. Att behålla duktiga medarbetare är lika viktigt som att rekrytera 
nya. Det ska finnas goda utvecklingsmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden. 

 Sjukfrånvaron inom lokalvården ska minska. 
Inom lokalvården har ett flerårigt arbete pågått med bland annat utveckling av 
ledarskapet, arbetsmiljö, kompetensutveckling, motion, översyn arbetsområden för 
minskad stress och ergonomi medverkade till ett positivt trendbrott där sjuktalen 
halverades från 2013 till 7% år 2019.  

Dessvärre har pandemin påverkat sjuktalen i negativ riktning. Pandemin har påverkat 
lokalvårdens möjligheter till att kunna träffas fysiskt i olika konstellationer såsom 
utbildningar och aktiviteter  för att skapa engagemang och arbeta med friskvård. Den har 
även påverkat lokalvården i stor utsträckning vad gäller sjukfrånvaro, som periodvis 
varit hög och därmed har verksamheten fått omprioritera den dagliga städningen. 



 
Viktiga omvärldsförändringar 

Inflationen kommer att göra kostnadsutvecklingen osäker och kommer troligen bli 
budgetdrivande. Inköp av utrustning, material, bränsle och tjänster blir dyrare än 
tidigare, vilket kommer påverka pågående investeringsprojekt. Kostnadsökningarna är 
snabba och kostnadssänkningarna blir troligen långsamma. 

Vi ser konsekvenser redan nu i form av kostnadsökningar på flera fronter. Kostnaderna 
ökar mer än indexuppräkningarna när bl.a. entreprenörerna lägger marginaler i osäkra 
tider. Finns en risk för budgivningskrig mellan kommunerna. I det fall att räntorna stiger 
kommer det att slå hårt mot nämndens driftbudget. 

Coronapandemin fortsätter att ge konsekvenser i form av stora osäkerheter vad gäller 
såväl besökare som intäkter och kostnader i kommunens hallar. Säffle simhall har 
fortfarande inte ett normalt verksamhetsår att lägga prognoser utifrån. 

Myndighetskraven blir successivt strängare inom VA-området, där bl.a. 
provtagningsarbetet slukar alltmer tid. Gäller även på miljö-, arbetsmiljö- och 
livsmedelsområdet.  

Nya uppdrag och skyldigheter kan komma från regering och riksdag, i likhet med 
införandet av kommunal hämtning av mat- och förpackningsavfall. 

Förändrade förutsättningar i andra nämnder påverkar teknik- och fritidsnämnden, 
exempelvis i form av förändrade eller färre uppdrag för lokalvården eller nya 
projekteringar inom VA. 

 

Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder 

Förvaltningen har jobbat mycket med att utveckla organisationen både strukturellt och 
kompetensbasmässigt. Samarbetet mellan Säffle och Åmål är här centralt. 

Arbetet med att etablera en bredare och högre kompetensbas medger en högre grad av 
teknisk standard och kvalitetssäkring (beställarkompetens) vid om- och nybyggnation 
(både avseende köpta produkter och tjänster/konsulter). Detta ger i längden mycket 
stora både driftsäkerhetsmässiga och ekonomiska vinster då man säkerställer att 
man ”bygger rätt” från början. Detta har också bidragit till stabil ekonomi men 
framförallt gett högre kvalitet till verksamheterna. Man kan konstatera att kommunerna 
var för sig varken hade haft möjlighet att upprätthålla motsvarande kvalitet på 
verksamheterna, ekonomisk ställning eller kompetensförsörjning.  

 



De drivande kostnaderna kommande år är framförallt ökat behov av förnyelse och 
reinvesteringar i anläggningar som närmar sig att vara helt avskrivna. Det gäller 
framförallt vatten- och avloppsledningsnät, vatten- och reningsverk men även 
kommunala vägnätet, belysningsanläggningar vid gator och motionsspår, broar, träd, 
idrotts- och fritidsanläggningar mm.  

Kommunerna är inne i expansiva lägen både när det gäller den egna verksamheten och 
den återinvestering som behöver göras, stora tänkta etableringar, exploateringsområden, 
bostadsområdet etc. Detta innebära att förvaltningens tjänster i 
kommunalinfrastrukturtjänster är starkt efterfrågade. Ytterligare resursförstärkning 
kommer att göras successivt för att matcha detta.  

I presenterat budgetförslag ligger följande förutsättningar som grund: förväntad 
löneökning med 2 %, hyreshöjningar med 1 % och 3 % ökning på övriga kostnader. På 
grund av det osäkra läget i omvärlden är prisökningarna snabba och det prognosticerade 
kostnadsläget kan hastigt ändras.  

Skattefinansierad verksamhet 

Förutsättningarna som ligger till grund innebär förväntade löneökningar med 2 %, 
hyreshöjningar med 1 % och 3 % ökning på övriga kostnader.  

Nämndens driftbudgetram för 2023 har föreslagits en generell höjning med 1 % för 
verksamheterna i Säffle.  Det innebär en ramökning med 682 tkr som ger en 
driftbudgetram på 68 940 tkr.  

Teknik- och fritidsnämnden erhåller ett driftbidrag för driften av de skattefinansierade 
verksamheterna i Åmål och för 2023 räknas detta upp enligt KPV index och innebär en 
ökning på 761 tkr. Förvaltningen får dock ett minskat driftbidrag i form av 
klimatanpassad budget men får kompensation för ökade kapitalkostnader samt en ny 
tjänst till gatuenheten. Teknik- och fritidsnämnden driftbidrag uppgår därför 2023 till 46 
754 tkr. 

Låga ramökningar får konsekvenser för verksamheterna när kostnader för löner, 
entreprenader, hyror, kapitalkostnader etc. ökar i högre grad än uppräkningen. 

1 % uppräkning för Säffle innebär en besparing för de skattefinansierade 
verksamheterna om cirka 1 500 tkr. Det finns att hantera ytterligare 500 tkr i form av 
uppsägning från BUN (barn och utbildningsnämnden) för sin tidigare verksamhet i 
ishall. Sammantaget ger det ett underskott med 2 mnkr eller 3 % att matcha åtgärder för 
att få en budget i balans.  

För Åmåls skattefinansierade verksamheter innebär 2023 års driftbidrag en besparing på 
cirka 1 600 tkr eller 3,5 % av nämndens driftbidrag. Teknik- och fritidsnämnden står 
tillsammans med båda kommunerna inför rekordhöga investeringsvolymer den 
kommande 10-årsperioden vilket är en utmaning både ekonomiskt men även 



kompetensbasmässigt. Detta har stor påverkan på kommande års driftbudgetram då 
nämnden redan arbetar hårt med att klara av sitt uppdrag inom befintlig budgetram och 
en ännu större ökning av kapitalkostnader kommer att ansätta verksamheterna 
ytterligare.  

Det kommer att bli en utmaning i att möta de mycket stora investeringsbehoven 
samtidigt som de ekonomiska ramarna har låga uppräkningar. 

Lokalvård  

Lokalvården har redovisat underskott för verksamheten de senaste två åren och därför är 
en genomlysning på gång av verksamheten för att se över om vi levererar en effektiv 
städtjänst till rätt pris.  

Lokalvården står inför stora utmaningar i planering av verksamheten vid snabba beslut 
om städvolymminskningar hos kund och även vid LAS-konverteringar för tillfälligt 
anställd personal. Fokus i verksamheten är att minska sjukfrånvaron till normalnivåer 
som var innan pandemin, vilket samtidigt minskar vikarieutnyttjandet och en större 
möjlighet till en budget i balans. Städavtalen är indexreglerade men under tre år gjordes 
lägre höjningar i paritet med ramökningen vilket gjort att man är kvar på en för låg 
städprisnivå jämfört med kostnadsutvecklingen under samma period. 

Avskrivning och ränta 

En återkommande kostnad för nämnden är kapitalkostnader för investeringar i den 
skattefinansierade verksamheten i samband med att regelverket kräver redovisning 
enligt K3 – komponentavskrivning. I samband med införandet av 
komponentavskrivning klassas idag beläggningsunderhåll som en investeringsåtgärd.  
Övergången till komponentavskrivning får påverkan på framtida resultaträkningar. När 
man förlänger avskrivningstiden så att den speglar anläggningens fysiska livslängd 
innebär det också generellt sett ökade kostnader under en längre period. Det betyder att 
resultaträkningen belastas med avskrivningar och ränta under fler år än med tidigare 
avskrivningsmodell. Varje investering påverkar alltså resultatet under en längre period 
och blir därmed också dyrare.  

Beläggningsunderhåll har en avskrivningstid på 15-40 år, vilket innebär att det tar tid 
innan resurser frigörs. En beläggningsbudget på 4 mnkr genererar årligen ca 300 tkr i 
avskrivning och ränta vilket innebär med nuvarande investeringsbudgetförslag 1,6 mnkr 
på 5 år för respektive kommun med dagens räntenivå.  

Nämnden påverkas fortsatt av införandet av K3 – komponentavskrivning som inte har 
kompenserats för. Justering av anläggningsregistret gjordes bakåt i tiden och det har fått 
konsekvensen att kapitalkostnaderna blev högre än grundförutsättningarna och därför 
”bygger på” kostnaderna många år framåt i tiden.  



Den kommande 10-årsperioden står teknik- och fritidsnämnden inför en enorm 
utmaning då båda kommunerna går in i ett kraftfullt upptrappningsläge med 
investeringsvolymer som uppgår till 350 mnkr i Säffle och 500 mnkr i Åmål.  

Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna är det VA-kollektiven som är i stort behov 
av både renovering av befintliga anläggningar och helt nya byggnationer då de flesta 
anläggningar är mycket föråldrade och slitna. Myndighetskraven ökar ständigt vilket 
också ökar kraven på våra anläggningar. Investeringsnivåerna för VA-enheten uppgår 
till 180 mnkr för Säffle och 350 mnkr för Åmål under de kommande 10 åren. Under 
hösten 2022 kommer en partneringupphandling att göras för båda kommunernas vatten 
och reningsverk som finns i investeringsbudget. 

 

Inom de skattefinansierade verksamheterna står gatuenheten för de höga 
investeringsnivåerna då det även där finns ett stort underhållsbehov av befintliga 
anläggningar men också att kommunerna befinner sig i ett växande läge där 
förvaltningens tjänster i kommunalinfrastrukturtjänster är starkt efterfrågade inom 
tänkta etableringar, exploateringsområden, bostadsområden etc. Investeringsnivåerna 
för gatuenheten uppgår till 140 mnkr för Säffle och 110 mnkr för Åmål. 



Kapitalkostnaderna riskerar ge bortträngningseffekter på verksamheterna 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

I nuläget föreslås ingen taxejustering för VA-kollektivet i Säffle i avvaktan på utfallet 
av den pågående etableringen av fiskodling. För VA-kollektivet i Åmål föreslås en 
taxehöjning med 7 % med hänsyn tagen till de stora investeringsbehoven som föreligger 
de närmsta åren samt övriga kostnadsökningar. Ett förslag till fondering för 
nybyggnation av vattenverk i Åmål uppgår till 5 % utöver den ordinarie taxejusteringen. 
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Vatten och avlopp  

Som tidigare nämnts har pågående VA-planarbete bidragit till att klargöra 
underhållsbehovet av VA-infrastrukturen i kommunerna.  Det framgår att 
anläggningsunderhållet avseende fasta anläggningar, ”ovan mark” är eftersatt och att 
flera centrala anläggningar närmar sig avskrivning med efterföljande behov av 
omfattande re- eller nyinvestering.  

Resultatet av VA-planen har förts in i den 10-åriga investeringsplanen. Säffle 
vattenverk och Svanskogs vattenverk är anläggningar som, utifrån denna plan, måste 
genomgå omfattande renovering eller helt ersättas. Ytterligare anläggningar i behov av 
omfattande renovering eller ombyggnation innefattar vidare ett flertal pumpstationer. I 
Åmål är Tösse vattenverk, Ånimskogs vattenverk, Fengersfors reningsverk, Ånimskogs 
reningsverk rötkammare i Åmål samt Åmåls vattenverk anläggningar som måste 
genomgå renovering eller helt byggas nytt. 

VA-infrastrukturen föråldras gradvis och aktuella resurser räcker ej för att uppnå en 
omläggningstakt som motsvarar idag beslutade avskrivningstider. För att nå en ökad 
omläggningstakt av vatten- och avloppsledningsnät är en betydande initiativökning 
därför nödvändig om en ökad frekvens av allvarliga störningar i VA-försörjningen i 
kommunerna ska undvikas. I Åmål har man beslutat att linjärt öka investeringsbudgeten 
för omläggning av va-ledningar med 1 250 tkr/år från 2023. I nämndens 10 åriga 
investeringsplan är ett likvärdigt förslag planerat för Säffles ledningsnät från år 2025.  

VA-planen belyser även ett utökat underhållsbehov på fasta VA-anläggningar som inte 
bör klassificeras som investering utan belasta driftbudget helt enligt regelverket för K3. 

7,4%

7,5%

7,6%

7,7%

7,8%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7,2%

7,3%

7,4%

7,5%

7,6%

7,7%

7,8%

7,9%

2023 2024 2025 2026 2027

Ränta 1,5%

Avskrivning

Taxejustering

Växande kapitalkostnader ger behov av taxejusteringar Åmål

Tkr/År



Utöver omfattande behov av re-investering/nyinvestering i befintliga anläggningar 
belyser VA-planen även behovet av expansion eller nyetablering av den allmänna VA-
anläggningen utanför redan befintliga VA-verksamhetsområden. 

Enligt svensk VA-lagstiftning ska relaterade utbyggnadskostnader ersättas med 
kommunens anläggningstaxa, alternativt genom särtaxering i de fall 
utbyggnadskostnaden i beaktansvärd omfattning överstiger kostnaden vid ny-
/omläggning inom befintligt verksamhetsområdet. Även om VA-utbyggnaden är 
självfinansierad kommer dock denna omfattande utbyggnation medföra ökade kostnader 
för underhåll inkl. eventuella behov av nyanställning av personal. Aktuell VA-
utbyggnad kan därför på sikt antas medföra behov av höjning av brukningstaxor. En 
höjning av taxan i Säffle inväntar dock, enl. tidigare beskrivet, utfallet av etableringen 
av fiskodlingen i Säffle. 

Avfall/renhållning 

Nytt insamlingssystem med utsortering av matavfall beräknas påbörjas i november 2022 
och pågå till och med 2026. Införandet kommer ske stegvis i etapper med en 
upptrappning under åren 2023-2025. En gemensam taxestruktur för Säffle och Åmål 
införs i samband med det nya insamlingssystemet och kommer att presenteras i ett 
separat ärende. Slamtaxan kommer att justeras enligt indexuppräkning vid detaljbudget i 
höst för båda kommunerna. 

Verksamheten har under senare år påverkats negativt av de upphandlade avtalen för 
behandling, hämtning och transport av olika fraktioner samt en ökad förbränningsskatt.  
På Östby beräknas alla byggnationerna av; tillbyggnad personalutrymmen (utökning 
efter övertagandet i egen regi i Säffle), tvätthall, garage, lagerbyggnad & mellanlager bli 
färdigställda till sommaren 2023. Kapitalkostnaderna för byggnationerna beräknas 
uppgå till knappt 500 tkr. 

 

Områden som prioriteras 

Rekrytering, kompetensutveckling och utbildning. Det tillsammans med strategiska inköp 
och digitalisering bör på flerårssikt säkra kvalitet och ge besparing på driftbudgeten. 

Arbetet med upphandlingsunderlag behöver prioriteras för att på så sätt få kontroll på och 
förhoppningsvis sänka kostnader på sikt. 

GC-vägar samt större gator bör prioriteras framför mindre trafikerade gator. 

Renhållningen av gator, torg och återvinningsstationer bör prioriteras 

Prioritera medel till verksamhet snarare än anläggningar/objekt 



Fortsatta insatser för att minska sjukfrånvaron. Rätt utrustning, rätt maskiner och rätt 
material. 

Områden som kan nedprioriteras 

Skattefinansieriad verksamhet 

Gatuverksamheten kommer inte kunna asfaltsbelägga lika många kvm som tidigare, 
vilket på sikt kommer att sänka gatustandarden. Generell nedskalning av allt arbete 
behöver göras. Mindre beläggning, mindre grusning, mindre linjemålning, mindre 
skyltning etc. Årets besparingskrav kan pareras på detta vis, men det är viktigt att 
signalera att sådan nedskalning på sikt kommer att innebära en successiv generell 
standardsänkning. 

På sikt kan förvaltningen behöva överväga avveckling av exempelvis äldre 
belysningsanläggningar på lågt trafikerade sträckor. Även klassificeringssänkning av 
gator och vägar kan behöva övervägas, i båda fall krävs sannolikt politiskt beslut. 

Park- och fritidsverksamheten har inte utrymme till ny verksamhet och nya hallar. 
Snarare bör resurserna prioriteras till befintliga objekt för att upprätthålla standard. 
Vissa objekt/anläggningar kan behöva avvecklas om vi inte har möjlighet till 
återinvestering. Förlängning av underhållsintervaller är ett annat sätt att sänka 
kostnader, vilket i regel medför motsvarande sänkning av standard. 

Ishallarna är mycket kostnadsdrivande men med låg och sjunkande beläggningsnivå. 
Verksamheten står snart inför en valsituation mellan återinvestering eller avveckling till 
förmån för satsningar på anläggningar som ger folkhälsa för ett större antal. Det finns 
även ett behov av gallring i vårt utbud av lekplatser och liknande aktivitetsytor. 

Avgiftsfinansierad verksamhet (VA/Renhållning) 

VA har stora behov av omläggning/duplicering av ledningar i framtiden. Det är ett 
långsiktigt arbete vars kostnader enbart delvis kan täckas av skattemedel och 
besparingar. Taxan kommer behöva justeras för att nå ekonomisk balans. 

Renhållningsverksamheten behöver finna sätt att på ett korrekt vis debitera 
fritidshusägare och företagsleveranser till Östby. Många fritidshus i Åmål står troligen 
utanför renhållningskollektivet, motsvarande inventering som i Säffle bör göras. 

Fler hushåll bör kunna övergå till gemensamma kärl. Det innebär besparingar för 
förvaltningen i form av färre kärlinköp, och generellt sett billigare abonnemang för 
hushållen. 
 

  



Investeringar 

Säffle 

I de preliminära budgetramarna från KS har den skattefinansierade verksamheten en 
ram för reinvesteringar på 10 650 tkr år 2023, 13 800 tkr år 2024 och 13 800 tkr år 
2025.  Revideringar har gjorts för ramen 2023-2025 utifrån ökat reinvesteringsbehov.  

Särskilda projekt åren 2023-2025 för skattefinansierade verksamheterna Utbyggnad N:a 
Kronvägen och Rotvägen, byte av lastmaskin. 

För de avgiftsfinansierade verksamheterna är tidigare föreslagen reinvesteringsram på 9 
450 tkr år 2023, 7 950 tkr år 2024 och 7 950 tkr år 2025. 

VA-verksamheten står inför stora utmaningar då både vatten- och reningsverk samt 
ledningsnät i kommunen är föråldrat och kräver omfattande åtgärder. Både renovering 
av befintliga anläggningar och nybyggnationer är tvungna att genomföras inom en 
överskådlig tid. Gällande ombyggnation av Svanskogs vattenverk har projektet fördelats 
på åren 2023-2025. Investeringsbeloppen har reviderats utifrån aktuella 
kostnadsökningar och fördelningen är 2 000 tkr 2023, 10 000 tkr 2024 och 10 000 tkr 
2025. Byte av Säffle vattenverks sodasilo 2 000 tkr flyttas till 2024 och istället 
tillkommer 500 tkr för renovering/ombyggnation Rå-PS Säffle. 

Renhållningsverksamheten kommer under 2022 påbörja projektering för omställning av 
insamlingssystem av matavfall vilket genererar kostnader utöver ram. De stora delarna 
av projektet är förlagt till åren 2022-2024. 

Investeringsbudget 2023-2025 förslag i tkr       

Teknik- och fritidsnämnden Säffle 2023 2024 2025 
        
Skattefinansierad verksamhet       
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 10 050 10 650 10 650 
Byte av lastmaskin gatuenheten   1 500   
Tfn skatt summa 10 050 12 150 10 650 
        
Äskande över ram/justeringar       
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 1 550 5 950 3 450 
Grovkalkyl N:a Kronvägen 3 600     
Grovkalkyl Rotvägen 4 500     
Ny total skattefinansierad verksamhet 19 700 18 100 14 100 
        
        
Avgiftsfinansierad verksamhet       
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 10 300 9 000 8 850 
Svaneholms vattenverk 2 000 5 000 5 000 



Byte soda-silo Säffle VV 2 000     
Renovering VA-lab 1 500     
Renh - Insamling matavfall (inkl projektering) 2 200 2 200   
Hjullastare ÅVC   2 500   
Tfn avgift summa 18 000 18 700 13 850 
        
Äskande över ram/justeringar       
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 11 550 5 550 1 800 
Svaneholms vattenverk   5 000 5 000 
Byte soda-silo Säffle VV -2000 2000   
Grovkalkyl N:a Kronvägen 2400     
Grovkalkyl Rotvägen 3000     
Renovering/ombyggnation Rå-Ps Säffle 500     
Hjullastare ÅVC 2 500 -2 500   
        

Ny total avgiftsfinansierad verksamhet 35 950 28 750 20 650 
 

     
Teknik- och fritidsnämnden Säffle 2023-2025 2026-2028 2029-2032 Totalt 

          

Skattefinansierad verksamhet         

Adminoch teknisk planering 400       

Gatuenheten 38 300 50 500 53 400 142 200 

Park och Fritid 12 650 4 850 6 450 23 950 

Lokalvården 550 450 600 1 600 

Tfn skatt summa 51 900 55 800 60 450 167 750 

          

          

Avgiftsfinansierad verksamhet         

VA 75 650 36 750 66 500 178 900 

Avfall och renhållning 9 700 4 200 6 600 20 500 

Tfn avgift summa 85 350 40 950 73 100 199 400 

          

Ny total avgiftsfinansierad verksamhet 137 250 96 750 133 550 367 150 

 



Nedan följer en beskrivning av några av de större investeringarna 2023-2032 

SÄFFLE, skattefinansierad verksamhet

Beläggningsunderhåll 3 400 tkr (2023-
2024), 3 600 tkr (2025) 
Medel avsedda för maskinläggning/ 
toppbeläggning av asfaltbeläggningar på 
kommunens gator och gång- och cykelvägar i 
enlighet med framtagen plan. Budgeten höjs 
fr.o.m. 2023 med 1 700 tkr från år 2022 då en 
specificerad investering för FÖP-åtgärd på 1 
500 tkr reducerade beläggningsbudgeten. 
Från 2023 återgår beläggningsbudget till den 
nivå den minst bör ligga på och därefter 
räknas upp med ca 5% vartannat år.  
Viktigt är dock att förvaltningen kompenseras 
för tillkommande kapitalkostnader i enlighet 
med K3-avskrivningar i den omfattning dessa 
ökar för annars kommer driftbudgeten att 
urholkas och nivån på annat gatuunderhåll att 
behöva sänkas. 

Broreparationer och större 
underhållsinsatser, 700 tkr 2023, 1 100 
2024, 1 300 tkr 2025, 3000 tkr 2026 
Investering avser 
reparationer/underhållsinsatser på Säffle 
brobestånd enligt nyligen framtagen 10-års 
plan som avser att broarna ska uppnå full 
livslängd.  Byte av tätskikt avses göras 2023 
på bro över gc-väg vid 
Skogstvären/Mullestigen och 2024 på 
Industrigatans bro över järnväg norr om 
Säterivägen. År 2025 byts tätskikt på bro 
Granbäcksvägen över järnväg. 

 Lösa inventarier Gata (Fordon-
/maskinvesteringar) 500 tkr 2023, 550 
2024-2027 Investeringar avser fordons-
/maskinparken för gatuenheten i Säffle och 
Åmål. Medlen behövs för att kunna fortsätta 
bedriva effektiv verksamhet på ett bra sätt. Bl 
a behöver mindre maskiner, fordon, redskap, 
vinterväghållningsutrustning mm 
kontinuerligt bytas ut eller renoveras för att 
inte reparationskostnader ska bli alltför höga.  

Fordon-/maskinvesteringar (lastmaskin), 
1 500 tkr 2024, 1 500 tkr 2025 
Byte av lastmaskin (L60) på gatuenheten 
Säffle 2023 och byte av lastmaskin (L45) 
2024 i Åmål som är viktiga för 
vinterväghållning, lastning, lossning, 
anläggningsarbeten mm. 

Gatuombyggnad i samband med VA, 1 000 
tkr 2023-2024, 1 800 tkr 2025 
Medlen används först och främst för att 
renovera gator i samband med att va-
ledningar byts ut men också för att kunna 
renovera/åtgärda mindre gatudelar för att 
minska den framtida underhållsskulden. 
Fr.o.m. 2025 sker en initiativökning av VA-
enheten och därmed behöver även 
gatuenhetens budget förstärkas gradvis med 
500 tkr/år för att uppgå till 5 800 tkr år 2032. 

Utbyggnad av GC-vägar enligt plan, 1 800 
tkr 2023 och 1 000 tkr 2025 
Medlen avsedda för att vi ungefär vartannat år 
ska kunna bygga ut gc-vägnätet med stöd av 
statligt trafiksäkerhetsbidrag (max 50%). 
Grund för vilka gc-vägar som ska prioriteras 
kommer från Trafikplanen som antagits av 
Kommunfullmäktige (Kf 2009 §39). 
Prioriteringen kan också påverkas av andra 
faktorer såsom andra projekt eller 
problematik som förändrats. 2023 avser vi 
bygga ut etapp 3 av GC-väg längs 
Annelundsvägen från Kyrkmyrsvägen till 
Timmergatan och då har vi nått vårt mål för 
Annelundsvägen. Vilken sträcka som ska 
byggas 2025 är ännu ej fastställt men där 
finns t ex Industrigatan, Näsvägen och 
Säterivägen med bland de intressanta. 

Gatas del N:a Kronvägen, 3 600 tkr 2023  
VA’s del, 2 400 tkr 2023 
Miljö och byggnadsnämnden har fått i 
uppdrag att ta fram ny detaljplan för att bygga 



ut Kronvägen norra för att möta upp 
efterfrågan på industrimark. Teknik- och 
fritidsnämnden tar därför med kostnad för 
utbyggnad av gata, GC och va-ledningsnät i 
förslag till investeringsbudget. I nuläget har 
endast mycket grov kostnadskalkyl för 
utbyggnad av gator och va-ledningsnät (totalt 
ca 6 mnkr) tagits fram eftersom exakt 
utformning av detaljplanen ännu inte är gjord. 

Gata Rotvägen, 4 500 tkr 2023 
VA’s del, 3 000 tkr 2023 
Medlen avsedda för utbyggnad av 
industrigata, GC-väg och va-ledningsnät som 
en direkt förlängning av nuvarande Rotvägen 
i enlighet med detaljplan för att skapa tillgång 
av industritomter. 

Utbyte av gatubelysningsanläggningar 
landsbygd, 2 000 tkr 2024 
Medlen avsedda för att byta ut eller ta bort 
gatubelysning på landsbygd där kommunen 
inte är väghållare. 
Avsikten är att man under åren 2024, 2026 
och 2028 avsätter 2 mnkr/år för åtgärder.  
Det finns ca 600 belysningspunkter på 
landsbygden där kommunen inte är väghållare 
och merparten av dessa anläggningar är gamla 
(40-50 år) med stolparna av trä och många 
kom till i samband med 
kommunsammanslagningen i slutet av 1970-
talet. Merparten behöver därför bytas ut eller 
rivas inom en nära framtid. Under våren 2023 
är avsikten att en workshop ska hållas med 
tjänstepersoner och politiker för att man 
gemensamt ska kunna ta fram riktlinjer för 
hur vi ska förhålla oss till våra 
gatubelysnings-anläggningar, dvs vilka ska 
bytas ut/vara kvar och vilka ska rivas eller 
överlåtas till andra väghållare. 

Utbyte konstgräs, belysning samt 
markarbete Sporthälla, 5 000 tkr, 2024 
Livslängden på konstgräsmattan har nått sitt 
slut och  för att behålla spelegenskaperna 
behöver mattan bytas ut. Den gamla behöver 
deponeras, markarbeten behöver förbättras på 

några punkter då det finns svagare platser där 
marken sjunker undan och skapar gropar på 
spelytan. 

Belysningen på Sporthälla har inte varit 
driftsäker samt har en ojämn ljusbild. En 
uppgradering till en effektivare och 
driftsäkrare belysning är önskvärd.  

Tillgänglighetsanpassad badplats, 800 tkr, 
2025 
För att fler målgrupper ska kunna bada säkert 
och kunna ta del utav badets njutning högre 
upp i åldrar samt viss begräsningar i rörelser 
önskar vi byta ut bryggorna vid Sandbacken 
till lättviktsbryggor och då samtidigt öka 
tillgängligheten. Lättviksbryggorna 
underlättar skötseln, och med lämpliga tillval 
blir det både lättare att ta sig på och av 
bryggan och i och ur vattnet. 

Vissa markåtgärder kommer även att krävas 
för skapa en anpassad framkomst till vattnet 
och bryggorna.  

Utbyggnad av GC-bana E45 Säffle-
Värmlandsbro, 10 000 tkr 2027 
I samband med att Trafikverket bygger om 
E45 till mötesfri landsväg (2+1-väg) från 
Säffle till Valnäs så ska Trafikverket också 
anlägga GC-väg parallellt med E45 mellan 
Säffle och Värmlandsbro. Kommunen ska 
medverka till delfinansiering av GC-vägen för 
att den ska byggas. Avtal mellan kommunen 
och Trafikverket har ännu inte tecknats och 
därmed finns ingen framräknad kostnad för 
kommunens samfinansiering. Om man jämför 
med liknande uppgörelse i annan kommun så 
borde denna kostnad uppskattningsvis bli ca 
10 mnkr för Säffle kommun. Vilket år 
byggnationen kommer att ske är inte klarlagt 
men den bör ligga under perioden 2025-2027. 

E45 försköning genomfart Säffle, 4 000 tkr 
2027 
Medlen avsedda för att möjliggöra att E45:s 
genomfart i Säffle ska kunna förskönas 
tillsammans med Trafikverket där 



Trafikverket ansvarar för de 
trafikförbättringar och krav som ställs men 
där kommunen finansierar tillkommande 
delar som ska höja estetiken och därmed 
intrycket av Säffle. Kommunen och 
Trafikverket har med hjälp av 
landskapsarkitekt tagit fram utkast till sådana 
försköningar men mycket arbete kvarstår och 
ännu har inget avtal tecknats och det är heller 
inte klargjort vilket år det kan genomföras. 
Avsatta medel är därmed bara uppskattade 
och tiden för utförande kan också bli något år 
senare. 

SÄFFLE, avgiftsfinansierad verksamhet 

Omställning insamlingssystem matavfall,  
2 200 tkr 2023 och 2 200 tkr 2024 
I enlighet med Avfallsplan år 2017-2022 för 
Säffle och Åmåls kommuner så har en 
utredning genomförts gällande utsortering av 
matavfall. Införande av utsortering av 
matavfall har beslutats och planeras att ske 
över en tidsperiod om 4-5 år i Säffle och 
Åmåls kommuner med start hösten 2022. En 
god planering och information till 
verksamhetens kunder är en framgångsfaktor 
för att kunna samla in ett matavfall av en god 
kvalitet och därmed uppnå en hög miljönytta.  

Fordon-/maskinvesteringar (lastmaskin), 
2 500 tkr 2023 
Hjullastare till återvinningscentralen Östby 
miljöstation, denna investering gör vi för att 
kunna utföra arbetet med att bland annat ta 
emot slam, lasta flis och matavfall på ett 
effektivare sätt.  

Renovering bassänger Nysäters 
avloppsreningsverk, 1 000 tkr 2023 
Utredning har påvisat allvarliga 
korrosionsskador på för-, kem- och 
slamlagerbassängerna vid verket. Vidare 
krävs omkonstruktion i syfte att erbjuda 
nödvändig utjämning av inkommande flöde. 
Detta för att undvika behov av bräddning och 
för att stabilisera verkets reningsgrad vid 
kraftig nederbörd. Åtgärden avses 

genomföras 2023 och ingår i en 
partneringupphandling som omfattar flera 
betongrenoveringsåtgärder i verksamheten, 
både i Säffle och Åmål. 
 
Renovering bassänger och avdelare Säffle 
vattenverk, 9 000 tkr 2023 
I investeringsförslaget ingår renovering av 
bassängvolymernas ytskikt samt byte av 
komponenter i bassängerna idag utförda i trä. 
Trämaterial i kontakt med dricksvatten 
medför risk för mikrobiologisk tillväxt. 
Aktuella anordningar har därmed anmärkning 
och krav på åtgärd efter genomförd inspektion 
av tillsynsmyndighet. Verkets befintliga 
bassängavdelare är i flera sektioner även 
utsatta för röta vilket medför risk för haveri 
och arbetsmiljömässiga risker i samband med 
nedtappning och underhållsåtgärder. Aktuella 
konstruktioner avses därmed bytas till 
motsvarande konstruktion i inerta, 
dricksvattengodkända, material. Besiktning 
av flocknings- och sedimenteringsbassänger 
samt filter har påvisat korrosionsskador som 
måste åtgärdas i samband med att 
träkonstruktionerna byts. Utredningen av 
lämpliga metoder för renovering av betongen 
har visat att tillgången till lämpliga metoder 
är mycket begränsad. Detta pga. krav på att 
använda material och produkter som är 
godkända för kontakt med dricksvatten. Den 
metod som visat sig vara brukbar är en 
alternativ metod av PE-lining som utnyttjades 
vid Tösse vattentorn.  
 
I samband med åtgärden på filtren måste även 
filterbottnarna ersättas då ursprunglig 
utformning har visat sig utgöra en 
riskkonstruktion som medför allvarliga risker 
för haveri.  
 
Aktuella investeringar kommer genomföras 
mellan 2021-2023 då endast en processlina i 
taget kan renoveras för bibehållen produktion 
i verket under renoveringstiden. Åtgärderna 
ingår i en partneringupphandling som 



omfattar flera betongrenoveringsåtgärder i 
verksamheten, både i Säffle och Åmål.  
 
Ombyggnation Svaneholms vattenverk, 
2 000 tkr 2023, 10 000 tkr 2024, 10 000 tkr 
2025. 
Aktuell grundvattentäkt har konstaterats ej 
kunna leverera en långsiktigt godtagbar 
mängd råvatten. Utredningar har därför 
genomförts för att identifiera en ny vattentäkt. 
Givet aktuella vattentillgångar har 
utredningen kunnat fastställa att en övergång 
från grund- till ytvatten är nödvändigt. 
Aktuell investering avser således etablering 
av en ny intagsledning och 
råvattenpumpstation samt processtekniska 
åtgärder för att anpassa processen till den nya 
råvattenkvaliteten. I nuläget pågår ett 
omfattande provtagningsprogram av vattnet i 
de två potentiella täkterna för att fastställa 
nödvändiga grundförutsättningar innan 
projektering av nödvändiga 
investeringsåtgärder inleds. Åtgärd planeras 
till 2023. 
 
Omläggning/duplicering ledningsnät 6 000 
tkr 2023, 7 000 tkr 2024, 8 250 tkr 2025 
Det krävs fortsatt omfattande åtgärder på ett 
föråldrat VA-ledningsnät. Ett behov av en 
förstärkning av reinvesteringsramen är 
därmed nödvändig i syfte att nå en 
omläggningstakt som motsvarar 
avskrivningstiden. I aktuell investeringsplan 
framgår därför en initiativökning fr.o.m. 2025 
med 1 250 tkr återkommande ökning årligen 
för att uppgå till 17 000 tkr år 2032. En 
tillämpning av nya schaktfria 
rörläggningsmetoder har påvisat mycket 
positiva resultat tillika möjlighet att uppnå 
mycket god omläggningstakt i nivå med 
aktuell avskrivningstid på 70 år. Vidare går 
branschstandard mot en kvalitet på 
rörmaterial och övriga komponenter för 
rörläggningsarbeten som skulle innebära att 
avskrivningstiden skulle kunna ökas 
ytterligare. Enligt senaste rön till så mycket 

som 150 år (branschnätverket 4S och Svenskt 
Vattens bedömningar).  

Renovering VA-lab, 1 500 tkr 2023 
VA-labbet på Säffle vattenverk är daterat 
(1982) och i behov av omfattande renovering. 
Renoveringen omfattar ersättning av gamla 
slitna ytskikt och byte av daterad inredning. 
Behovet av renovering förstärks av hårdare 
krav på arbetsmiljö, i huvudsak avseende 
möjligheten till höj- och sänkbara arbetsytor, 
flödeskontroll på ventilationsflöden i 
dragskåp, utsug i utslagsvaskar, punktutsug 
vid hantering av farliga kemikalier, etc. 
Vidare har lokalen ett daterat och dåligt 
anpassat system för 
klimatstabilisering/kontroll. Nuvarande dåligt 
fungerande system innebär återkommande 
temperaturavvikelser enl. rådande 
analysstandarder och krav i den ISO-standard 
som reglerar verksamhetens ackreditering. 
 
Byte soda-silo och soda-beredning Säffle 
vattenverk, 2 000 tkr 2024 
Befintlig silo är ej anpassad för förvaring av 
soda utan är en tidigare silo avsedd för AVR-
granulat. Silons nuvarande utförande skapar 
återkommande problem med driftstörningar i 
verkets produktion pga. klumpbildning och 
igensättning. Omfattande rengöring av silon 
genomfördes 2020 till en kostnad av 150 tkr. 
Problemen kunde dock snabbt konstateras 
återkomma. På grund av aktuella problem 
behöver befintlig silo ersättas med en silo och 
tillhörande beredningsutrustning anpassad till 
soda. Kommande anslutning av fiskodlingen 
påskyndar behovet av aktuell åtgärd då 
driftstopp av den typ som nu förekommer blir 
allvarligare när produktionen vid verket ökar. 
 
Åtgärd för sektionering eller 
förbipumpning för lågreservoar, 5 000 tkr 
2024 
Omfattande renoveringsåtgärder genomförs 
för närvarande på Säffle vattenverk. 
Åtgärderna medför att stora delar av 
anläggningen rustas för att klara fortsatt drift i 



ytterligare 50 år. En stor brist i befintlig 
anläggning är dock att möjlighet till 
sektionering/delning av verkets lågreservoar 
idag saknas. Vid högre produktion (vilket 
kommande anslutning av laxodlingen bidrar 
till att medföra) finns därmed mycket liten tid 
för underhålls- och reparationsarbeten samt 

rutinmässig rengöring av verkets lågreservoar 
innan denna måste återfyllas och 
distributionen från verket återställas. Denna 
funktionalitet anses nödvändig att 
kompletteras verket för fortsatt fullgod och 
tryggad funktion. Aktuell åtgärd ligger med 
som en option i redan upphandlad partnering.   

 

Åmål 

Investeringsbudget 2023-2025 förslag i tkr       

Teknik- och fritidsnämnden Åmål 2023 2024 2025 

        

Skattefinansierad verksamhet       

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 10 250 12 620 6 200 

Tfn skatt summa 10 250 12 620 6 200 

        

Äskande över ram/justeringar       

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 2 100 30 8 250 

Ny total skattefinansierad verksamhet 12 350 12 650 14 450 

        

        

Avgiftsfinansierad verksamhet       

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 13 950 14 950 16 950 

Tfn avgift summa 13 950 14 950 16 950 

        

Äskande över ram/justeringar       

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 1 400 4 550 5 800 

Ny total avgiftsfinansierad verksamhet 15 350 19 500 22 750 

 

Investeringsbudget 2023-2032 förslag i tkr       
Teknik- och fritidsnämnden Åmål 2023-2025 2026-2028 2029-2032 Totalt 

          

Skattefinansierad verksamhet         

Gatuenheten 31 400 32 850 43 850 108 100 

Park och Fritid 8 050 4 000 1 550 13 600 

Tfn skatt summa 39 450 36 850 45 400 121 700 

          

          

Avgiftsfinansierad verksamhet         

VA 56 000 227 750 70 500 354 250 

Avfall och renhållning 1 600 1 500 0 3 100 



Tfn avgift summa 57 600 229 250 70 500 357 350 

          

Ny total avgiftsfinansierad verksamhet 97 050 266 100 115 900 479 050 

 

ÅMÅL, skattefinansierad verksamhet 

Beläggningsunderhåll, 3 400 tkr 2023, 3 
700 tkr 2024, 3 800 tkr 2025 
I Åmål satsades ca 1 Mnkr/år extra på 
beläggningsunderhåll 2016-2019 vilket 
har gett bra resultat framförallt på 
genomfartslederna. Det finns dock stora 
ytor asfaltbeläggning och många av dem 
är gamla och slitna så det är viktigt att det 
avsätts medel för att inte 
underhållsskulden ska fortsätta öka för 
mycket. 

Broar, 11 mnkr för perioden (2023-
2029) 
Merparten av broarna i Åmål börjar uppnå 
hälften av sin livslängd och för att de ska 
kunna uppnå full livslängd behöver ett 
större underhåll påbörjas där i första 
tätskikt byts ut men i vissa fall inkluderar 
arbetet också byte av kantbalkar. Broarna 
renoveras i prioritetsordning men det kan 
efter besiktningar komma att förändras. I 
nuläget avser vi prioritera Kungsgatans 
bro över Åmålsån 2023, 
Strömstadsvägens båda små broar över 
gc-vägar 2024 och Kyrkogatans bro över 
Åmålsån 2025. En 10-årig 
investeringsplanering för broar är 
framtagen som sträcker sig till 2029. För 
kvarvarande år uppgår den till 11 mnkr 
med dagens penningvärde för perioden 
2023-2029. 

Utbyggnad gång- och cykelvägar (2023-
2030) 

Gc-väg Bondegatan–E45 som knyter ihop 
befintlig gång- och cykelbana med ny 

längs E45 (Tösse-Åmål). Kvarvarande del 
ca 110 m lång (2023) och kommunens 
kostnad ca 400 tkr om vi får bidrag från 
Trafikverket. 
 
- GC-bana Fengersfors-Fröskog, 
alternativ 2. Start av projektering och 
arbete med ny vägplan för Trafikverkets 
väg 2242 (2024) 2 000 tkr och efter att ny 
vägplan antagits kan byggnation utföras 
(tidigast 2026) 6 000 tkr. Kostnaden 
förutsätter att kommunen kan erhålla 
statligt bidrag och kostnadsläget för 
projektet är ändå mycket osäkert eftersom 
Trafikverket inkluderas och därmed deras 
krav och regelverk vilket är 
kostnadsdrivande.  
 
- Utbyggnad gc-vägar vartannat år, 
sträckorna är ej specificerade (2024, 
2026, 2028) men bland de mest 
intressanta finns Ödmansgatan, 
Vänersborgsvägen, Nygårdsvägen m fl. 
Som grund för prioritering används 
Trafiknätsanalys från 2003. 
 

Gatuombyggnad i samband med VA, 
500 tkr 2023, 1 000 tkr 2024, 1 500 tkr 
2025 
Medlen avsedda för att kunna renovera 
och i vissa fall bygga om hela 
gatuanläggningar i samband med att va-
ledningar byts i enlighet med VA-
enhetens uppdrag om ökad utbytestakt av 
va-ledningar. Under perioden 2023-2029 
ska utbytestakten av va-ledningar ökas så 



att man 2029 är uppe på den nivå som 
krävs för att utbytestakten ska ligga på 
rätt nivå (70 års utbytestakt) och då ska 
Teknik och fritid i samband med dessa 
arbeten också tillse att gatuanläggningen 
som helhet inklusive gatubelysning mm 
renoveras så att dess konstruktion får 
motsvarande livslängd förutom 
asfaltbeläggningarna. 

Hjeltegatan, ny gatubelysning, 
vägmärken & träd 4 400 tkr (2025) 
Medlen avsedda för att byta hela 
gatubelysningsanläggningen inkl kablar, 
anlägga nya träd i nya förbättrade 
trädgropar samt lägga ny asfaltbeläggning 
på gc-banor och gångbanor. Arbetet bör 
föregås av en illustrationsskiss som 
förankras politiskt under 2024. 

Mellanbrogatan, utveckling enligt 
centrumutredningen 2 850 tkr (2025) 
Medlen avsedda för utveckling av 
Mellanbrogatan i enlighet med det förslag 
som Tyréns tog fram i 
centrumutredningen. Avsikten är att skapa 
en trevligare mötesplas och därmed öka 
attraktionskraften för affärslokalerna 
längs gågatan. 
Tyréns förslag innefattar bl a ny 
belysning, fler växter och fler 
sittmöjligheter. 

Förstärkningsåtgärder av rampen vid 
sjösättningskran, 2 000 tkr, 2023 
Pontonen där sjösättningskranen står i A-
hamnen har av ålder och väder blivit så 
åtgången att den behöver göras om för att 
klara belastningen vid båtlyft. Önskvärt är 
att när åtgärd görs vid sjösättningskranen 
och den plattformen, att plattformen 
anpassas så att mastkranen kan flyttas till 
samma yta för att underlätta för 
hanteringen vid sjösättning och 

upptagning. Samt att nuvarande område 
vid marinan blir en säkrare plats. 

Utegym, 1 000 tkr, 2023 
Förslag är att etablera utegym, inklusive 
markarbete och belysning, vid 
motionsspåret i Tösse samt i Fengersfors. 

Pumptrack Mossängen, 1 000 tkr, 2024 
Pumptrack är en typ av asfalterad 
teknikbana där man kör över små kullar 
och svängar för att generera fart. De typen 
av yta har blivit populär bland cyklar, 
kickbikes, skateboard, rullskridskor och 
rullstolar. Det skulle innebära en fin 
utveckling av utbudet av 
fritidsanläggningar i Åmål som sänker 
tröskel till motion och glädje och är en 
öppen och tillgänglig anläggning. 

Ishall ny sarg, 1 500 tkr, 2023 
Nuvarande sarg är från 1989 och varje 
besiktning för med sig mer och mer 
åtgärder. Moderna sarger är utformade för 
att minimera skador genom höjder, val av 
material och svikt, som fram för allt tar 
bort många hjärnskakningar inom hockey. 
Så för att ha en modern och anpassat 
ishall önskar vi byta sargen till en modern 
med de nya skademinimerande tekniken. 
Vi vill att aktiva ska kunna fortsätta vara 
aktiva så länge som möjligt och inte 
behöva sluta med idrotten på grund av 
skador.  

ÅMÅL, avgiftsfinansierad verksamhet 

Omläggning och duplicering, 7 250 tkr 
2023, 8 500 tkr 2024, 9 750 tkr  
Det krävs fortsatt omfattande åtgärder på 
ett föråldrat VA-ledningsnät. Ett behov av 
en förstärkning av reinvesteringsramen är 
därmed nödvändig i syfte att nå en 
omläggningstakt som motsvarar 
avskrivningstiden. I aktuell 



investeringsplan framgår därför en 
initiativökning fr.o.m. 2023 med 1 250 tkr 
återkommande ökning årligen för att 
uppgå till 18 500 tkr år 2032. Den årliga 
kostnaden för att uppnå en årligen 
återkommande förnyelsetakt på 70 år kan 
förväntas variera beroende på tekniska 
förutsättningar som bergförekomst och 
möjligheten att nyttja schaktfria metoder 
för snabbare framdrift och minskade 
återställningskostnader.  

Renovering och processförstärkning 
Tösse vattenverk, 4 000 tkr (2023) 
Tösse vattenverk uppfyller ej aktuella 
krav med avseende på halten Radon och 
Alfaaktivitete/indikatiov dos (ny 
kvalitetsparameter i SLFS 2001:30, 
2019). Aktuell avvikelse medför krav på 
omedelbar åtgärd. Åtgärden innefattar 
komplettering med processdel för adekvat 
avskiljning av överskridna parametrar. 
Åtgärder innefattar vidare ombyggnation 
av processbyggnaden i syfte att uppnå 
acceptabla arbetsmiljömässiga 
förhållanden. Enligt aktuell 
investeringsplan avses aktuell investering 
genomföras 2023. 

Översvämningsskydd och "early 
warning system" råvattenstation Åmåls 
VV, 1 500 tkr (2023) 
Inom ramarna för pågående utredning av 
byggnationen av ett nytt vattenverk i 
Åmål har även råvattenkvaliten och 
råvattenpumpstationens status utretts. Den 
största risken för akut påverkan av 
råvattnet med potentiellt katastrofala 
följder avseende produktionskapaciteten 
på vattenverket utgörs av ett läckage av 
petroliumprodukter i Vänern (enligt 
tekniskt underlag och riskanalys som 
tagits fram inom ramarna för etableringen 
av ett nytt vattenskyddsområde för Åmåls 

vattenverk). I syfte att identifiera en 
påverkan av petroleumprodukter på 
råvattnet behöver ett sk. ”early warning 
system” installeras i råvattenstationen. 
Systemet larmar vid förekomst av 
förorening och medger att inpumpningen 
av vatten till vattenverket kan avbrytas. 
Detta för att begränsa omfattningen av 
aktuell förorening och förhindra att den 
sprids till utgående dricksvatten. Vidare 
har behov av översvämningstryggande 
åtgärder i stationen uppmärksammats. Vid 
högsta planeringsnivå för bl.a 
samhällsviktig verksamhet som tagits 
fram av Länsstyrelsen (inom ramarna för 
rapporten Stigande Vatten) föreligger risk 
för total översvämning av 
råvattenstationen vid Örnäs. Vidare 
behöver anläggningen kompletteras med 
anordningar i stationen för att minimera 
risken för ”intern” översvämning i 
händelse av läckage. 

Ånimskog, projektering o anläggning 
av nytt vattenverk, 10 000 tkr (2024) 
Vattenverket i Ånimskog är i behov av 
åtgärd då anläggningen är gammal och i 
mycket dåligt skick. Anläggningens 
dåliga skick och aktuell placering medför 
att upprustning ej anses vara aktuell. 
Verket bör ersättas med en ny anläggning 
i anslutning till aktuellt borrhål och 
befintligt verk avvecklas. Pågående 
utredning har konstaterat en stigande 
kloridhalt i aktuell täkt. Dialog pågår med 
Trafikverkets entreprenör avseende 
etablering av skyddsåtgärder för att 
minska risken/omfattningen för 
kloridpåverkan på täkten från saltning av 
E45. Aktuella kvalitetsparametrar måste 
utredas vidare. Vidare måste borrhålets 
kapacitet utredas innan arbetet med 



projektering av det nya verket kan 
fortskrida.  

Fengersfors biodammar, budget 12 000 
tkr (2025) 
Anläggningen för rening av 
spillavloppsvatten i Fengersfors utgörs 
idag av mycket rudimentära s.k. 
biodammar. Anläggningen uppfyller ej 
aktuella utsläppskrav. Motsvarande 
anläggning finns även i Ånimskog. Som 
ett led i pågående utredningsarbete i syfte 
att identifiera resurseffektiva alternativ till 
dessa anläggningar i form av regelrätta 
avloppsreningsverk har två 
pilotanläggningar testkörts i Fengersfors. 
Aktuella pilotkörningar är nu färdigställda 
och resultaten kommer att utnyttjas i 
kommande projektering av anpassade 
reningsanläggningar i Fengersfors och 
Ånimskog. Aktuella investeringar, inkl. 
detaljprojektering, avses innefattas i den 
strategiska partnering som planeras att 
handlas upp under hösten 2022.  

Ånimskog nytt avloppsreningsverk, 
8 000 tkr (2026) 
Anläggningen för rening av 
spillavloppsvatten i Ånimskog utgörs idag 
av mycket rudimentära s.k. biodammar. 
Anläggningen uppfyller ej aktuella 
utsläppskrav. Motsvarande anläggning 
finns även i Fengersfors. Som ett led i 
pågående utredningsarbete i syfte att 
identifiera resurseffektiva alternativ till 
dessa anläggningar i form av regelrätta 
avloppsreningsverk har två 
pilotanläggningar testkörts i Fengersfors. 
Aktuella pilotkörningar är nu färdigställda 
och resultaten kommer att utnyttjas i 
kommande projektering av anpassade 
reningsanläggningar i Fengersfors och 
Ånimskog. Aktuella investeringar, inkl. 
detaljprojektering, avses innefattas i den 

strategiska partnering som planeras att 
handlas upp under hösten 2022.  

Åmåls avloppsreningsverk ny 
rötkammare, 30 000 tkr (2026) 
Befintlig rötkammare är behäftad med 
återkommande driftproblem, i huvudsak 
kopplade till att stora delar av 
anläggningen är mycket gammal och 
sliten. Åtgärder genomförs löpande i syfte 
att hålla anläggningen i drift, detta då den 
är central för slamhanteringen vid verket. 
Delar av anläggningen, i huvudsak 
rörgalleri och toppkonstruktion inkl. 
kanaler och pumpschakt i betong, är dock 
nu så slitna att mycket omfattande 
åtgärder som medför lång avställning nu 
är nödvändiga. 

Ständiga driftstörningar medför vidare 
idag att anläggningen tar mycket tid från 
verksamhetens driftresurs. Vidare medför 
alla akuta/oplanerade renoveringsåtgärder 
av anläggningen en mycket dålig 
driftsekonomi. Bedömningen är därför att 
både teknisk och ekonomisk livslängd för 
anläggningen passerats. Att anläggningen 
även producerar brandfarlig/explosiv gas 
lyfter angelägenheten att anläggningen 
ersätts med en modern motsvarighet som i 
grunden är byggd för att klara alla krav i 
relaterade regelverk.     

Utredningar har genomförts i syfte att 
klargöra förutsättningarna till ev. 
samrötning med slam från Säffle 
avloppsreningsverk där 
rötningsanläggning idag saknas. 
Utredningen har innefattat att undersöka 
effekten av en uppgradering från mesofil 
till termofil rötning vilket skulle medföra 
ökad reduktion av slutgiltiga slamvolymer 
och förbättrad slamkvalité. Oklarhet råder 
dock fortsatt kring kraven myndigheterna 



kommer att ställa på det slam som 
produceras från kommunala 
avloppsreningsverk med avseende på 
slutgiltig kvittblivning. Detta är en 
osäkerhet med bäring på hur en ny 
anläggning utformas. Denna fråga avses 

följas under det fortsatta utrednings och 
projekteringsarbetet. 

Aktuell investering, inkl. 
detaljprojektering, avses innefattas i den 
strategiska partnering som planeras att 
handlas upp under hösten 2022. 

 

Utveckling på sikt 

 Allt större utmaningar att hantera den växande andelen kapitalkostnaderna i 
driftbudgeten mot bakgrund av genomförda och planerade investeringar. 
Kapitalkostnaderna tar utrymme från ordinarie verksamhet. 

 Utmaningar att försörja de tekniska verksamheterna med kompetens, med 
bakgrund av personalbristen inom nyckelsektorer 

 Ökad service och effektivisering genom digitalisering 

 Utveckla och upprätthålla standard på befintliga anläggningar och objekt 
genom förbättrade underhållsrutiner, organisationsförbättringar och ökad 
samordning av resurser inom ramen för den gemensamma nämnden. 

 Reinvesteringar inom VA-verksamheten för att framtidssäkra ledningar och 
verk 

 Utveckling och kvalitetshöjning inom avfall/renhållning 

 Minskning av sjukfrånvaron inom lokalvården genom extern genomlysning, 
arbetsmiljöutveckling 

 

 

 

 



Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Förslag till investeringsbudget 2023 - 2032 2029 2030 2031 2032

Reinv Reinv Reinv Reinv Reinv Reinv Reinv Reinv Reinv Reinv

ÅMÅL

VA-verk och pumpstationer

VA Pumpar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

VA Inköp av nya vattenmätare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

VA Renovering processbyggnad Tösse VV 4 000

VA Nytt vattenverk Ånimskog 10 000

VA Nytt ARV Fengersfors 12 000

VA Nytt ARV Ånimskog 8 000

VA Nytt VV Åmål, utredning 150 000

VA Ny rötkammare Åmåls ARV 30 000

VA Översvämningsskydd och "early warning system" råvattenstation Åmåls VV
1 500

Totalt va-verk 5 900 10 400 12 400 38 400 150 400 400 400 400 400 400

VA VA-ledningsnät

VA Byte av ledningsnät, avser hela kommunen 7 250 8 500 9 750 11 000 12 250 13 500 14 750 16 000 17 250 18 500

VA Uppgradering flödesmätning renvatten och bräddpunkter 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

VA Överföringsledning Åmål Tösse (i samband med cykelbana E45)

VA Nya servisledningar och servisventiler 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Tot va-ledningsnät 7 850 9 100 10 350 11 600 12 850 14 100 15 350 16 600 17 850 19 100

S:A VA 13 750 19 500 22 750 50 000 163 250 14 500 15 750 17 000 18 250 19 500

Östby miljöstation

Östby Asfaltering ÅVC/entré/infart 1 500

Östby Mellanlager (virke, möbler) L-stöd, asfalt, dagvatten 600

Östby Lakvattenrening (damm, pump, våtmark)  DEPONI X X

Östby Byggnad (återbruk och FA-hantering) X

Östby Asfaltering ÅVC X X

Östby Ytor mellanlager schakt, asfalt, slam 1 000

S:A ÖSTBY 1 600 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0

2024 2025 2026 2027 20282023



ÅMÅL
Gator och vägar

GATA Tillgänglig stad, åtgärder 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150

GATA Beläggningsarbeten enligt plan (inkl återställn efter va-arbeten) 3 400 3 700 3 800 4 000 4 200 4 400 4 600 4 800 4 800 4 800

GATA Ökad utbytningstakt VA 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

GATA/Park o fritid Centrumutveckling 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200

GATA Trafiksäkerhetsförbättringar (tillkommer 50% bidrag från Trafikverket) 250 250 500 250 550 300 550 300 300 300

GATA Utbyggnad av GC-vägar enligt. Trafikplan (tillkommer 50 % bidrag från 

Trafikverket) 800 800 850

GATA GC-bana Fengersfors-Fröskog, alternativ 2 - Projektering och vägplan 2 000

GATA GC-bana Fengersfors-Fröskog, alternativ 2 - Byggnation (Förutsätter att 

inkommer 50% bidrag från Trafikverket för byggkostnad) 6 000

GATA GC-väg Bondegatan kvarvarande del E45 (tillkommer 50% bidrag från 

Trafikverket) 400

GATA Trafikbelysning, fortsatt energieff

GATA Reparation av brokonstruktion, t ex byte tätskikt, kantbalk etc 1 500 2 600 600 900 1 400 4 000

GATA Byte rostiga belysningsstolpar 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250

GATA Hjeltegatan, ny gatubelysning inkl kabel, nya vägmärken och nya träd
4 400

GATA Mellanbrogatan utveckling enligt centrumutredning 2 850

S:A GATA 6 500 10 800 14 100 14 500 9 200 9 150 13 250 9 700 10 200 10 700



ÅMÅL
Park & fritid

Park och fritid Lekplats

Park och fritid Motionsspår, byte armaturer och stolpar. Örnäs mfl 500 500

Park och fritid Motionsspår, byte armaturer och stolpar (besiktningsåtgärder) 150 150 150 150

Park och fritid Byte tak Hanebol gård 500

Park och fritid Motorikbana/Hinderbana Hanebol X

Park och fritid Pumptrack Mossängen 1000

Park och fritid Motorikbana Mossängen X

Park och fritid "Flow-stig" Mossängen 1500

Park och fritid Småbåtshamnar (taxe), byte av bryggor och el 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Park och fritid Småbåtshamnar (skatte), byte av bryggor 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Park och fritid Förstärkningsåtgärder av rampen vid sjösättningskran 2 000

Park och fritid Brygga Storön 1000

Park och fritid Ishall ny sarg 1500

Park och fritid Utegym 1000

S:A FRITID 5 850 1 850 350 3 000 500 500 500 350 350 350

S:A GATA FRITID 12 350 12 650 14 450 17 500 9 700 9 650 13 750 10 050 10 550 11 050

ÅMÅL TOTALT 27 700 32 150 37 200 69 000 172 950 24 150 29 500 27 050 28 800 30 550

varav taxefinansierat 15 350 19 500 22 750 51 500 163 250 14 500 15 750 17 000 18 250 19 500

varav skattefinansierat 12 350 12 650 14 450 17 500 9 700 9 650 13 750 10 050 10 550 11 050

ÅMÅL
Önskade investeringar där Tfnså saknar utrymme för 

kapitalkostnader och ökad drift inom egen driftbudgetram utan att 

neddragning/ effektiviseringar görs inom verksamheterna för gata, 

park- och fritid, lokalvård samt adm

Park och fritid Konstgräs

Park och fritid Utveckling Kungsberget enligt gestaltningsplan

Park och fritid Utbyte dåliga träd centrum

Delsummering av projekt utanför budgetram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Förslag till investeringsbudget 2023-2032  

Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec

SÄFFLE
VA VA-verk och pumpstationer

VA Utbyte pumpar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

VA Inköp av nya vattenmätare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

VA Lös egendom 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

VA Omb Svaneholm vattenverk 2 000 10 000 10 000

VA Renovering bassänger och avdelare vattenverk inkl. filter 9 000

VA Åtgärd för sektionering eller förbipumpning lågreservoar 5 000

VA Renovering bassänger Nysäters ARV 1 000

VA Renovering rännor slutsedimentering Säffle ARV 1 500

VA Tilläggsisolering och ny plåtbeklädnad Säffle reningsverk 1 500

VA Renovering tak administrationsbyggnad Säffle VA-verk 500

VA Renovering/ombyggnation Rå-PS Säffle 500

VA Byte Soda-silo Säffle VV 2 000

VA Renovering VA-lab 1 500  

Totalt va-verk 14 400 4 000 5 900 12 000 900 10 000 900 0 900 0 900 0 900 0 900 0 900 0 900 0

VA VA-ledningsnät

VA Omläggning/duplicering ledningsnät 6 000 7 000 8 250 9 500 10 750 12 000 13 250 14 500 15 750 17 000

VA Uppgradering flödesmätning renvatten och bräddpunkter 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

VA Nya servisledningar och servisventiler 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

VA Grovkalkyl för N:a Kronvägen Gata & VA 2 400

VA Grovkalkyl Rotvägen 3 000

Totalt va-ledningsnät 6 600 5 400 7 600 0 8 850 0 10 100 0 11 350 0 12 600 0 13 850 0 15 100 0 16 350 0 17 600 0

Justering ram enl. KF beslut

S:A VA 21 000 9 400 13 500 12 000 9 750 10 000 11 000 0 12 250 0 13 500 0 14 750 0 16 000 0 17 250 0 18 500 0

2031 203220302028 20292023 2024 2025 2026 2027



Renhållning Renhållningen Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec

Renhållningen Omställning insamlingssystem matavfall 2 200 2 200

Renhållningen Sopkärl restavfall (ordinarie drift) 700 700 750 750 800 800 850 850 850 850

Renhållningen Sopkärl matavfall (ordinarie drift) 600 600 650 650 650 650

Renhållningen Projektering projekt matavfall

Renhållningen Maskiner/inventarier, ev. sopskåp(lösa inventarier) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Östby Containers ÅVC 200 200

Östby Hjullastare på ÅVC, byte 2 500

Summa Renhållningen 850 4 700 1 050 2 200 900 0 900 0 1 150 600 950 600 1 000 650 1 000 650 1 000 650 1 000 650

SUMMA SÄFFLE AVGIFTSFINANSIERAD 21 850 14 100 14 550 14 200 10 650 10 000 11 900 0 13 400 600 14 450 600 15 750 650 17 000 650 18 250 650 19 500 650



SÄFFLE Admin och teknisk planering Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec

Admin och teknisk planering Uppgradering/ny server för geodatabas 400

S:A admin och teknisk 

planering 400

SÄFFLE Gator & vägar

GATA Lösa inventarier 500 550 550 550 550 600 600 600 600 600

GATA Tillgänglig stad 2010, åtgärder 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150

GATA Gatuombyggnad i samband med va-ledningsarbeten 1 000 1 000 1 800 2 300 3 100 3 600 4300 4800 5300 5800

GATA Byte rostiga belysningsstolpar 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250

GATA Mindre trafiksäkerhetsåtg (inkl bidrag 50% från Trafikverket) 0 800 400 800 450 850 450 850 450 850

GATA Driftstyrning av gatubelysningsanläggningar 400 300 300

GATA Beläggningsarbeten (Toppbeläggningar i enlighet med framtagen 

plan)

3 400 3 400 3 600 3 600 3 800 3 800 4000 4000 4000 4000

GATA Utbyggnad av GC-vägar enligt. Trafikplan (inkl. 50 % bidrag från 

Trafikverket) 1 800 0 1 000 1 100 1100 1100

GATA Gc-bana Svaneholm-Strandbadet (ca 1,7 km) 6000

GATA Gc-bana Säffle-Värmlandsbro (ca 8 km), samfinansiering 

Trafikverket 75%, Säffle kommun 25%

10 000

GATA Utbyte av gatubelysningsanläggningar på landsbygd (ca 600 

belysningstsolpar inkl armatur och kabel)

2 000 2 000 2 000

GATA Ladugårdsparken, ytbyggnad infrastruktur bostadsområde

GATA Broreprationer, större underhållsinstaser enl underhållsplan 700 1 100 1 300 3 000 800 600 600 600 600

GATA Belysning Stenmagasiner/slussen 300

GATA Förbättring av trafikmiljön kring Tingvallaskolan 100 X

GATA Grovkalkyl för N:a Kronvägen Gata & VA 3 600

GATA Grovkalkyl Rotvägen 4 500

GATA E45, Försköning av genomfart Säffle, samfinansiering med 

Trafikverket

4 000

GATA Väghyvel, byte till en gemensam för Säffle-Åmål 2 500

GATA Lastmaskin L60, byte 1 500

GATA Lastmaskin L45, byte Åmål 1 500

GATA Fordon-/maskininvesteringar                         (ev. specifikation 

nedan)S:A GATA 8 500 8 100 9 450 1 500 10 750 0 15 100 0 9 350 14 000 12 050 0 11 450 6 000 11 250 0 12 450 0 12 250 0



SÄFFLE Park & fritid Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec Reinv Spec

Park och fritid Lösa inventarier 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Park och fritid Lekplatsutrustning 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Park och fritid Utrustning sporthallar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Park och fritid Juldekorationer/gatugirlanger 0 500 500 500 500 500 500 500 500

Park och fritid Tillgänglighetsanpassad badplats 800

Park och fritid Bryggor 150 150 150 150 150 150 150 150

Park och fritid Båtplatser 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Park och fritid
Motionsspår, byte armaturer och stolpar (besiktningsåtgärder)

150 150 150

Park och fritid Stor gräsklippare till parken 400 400 400

Park och fritid Utbyte konstgräs och belysning samt markarbete sporthälla 5 000 0 0 0 0 0 0

Park och fritid Vattenprocess simhallen X X X X X X X X

Park och fritid Robotgräsklippare 200 200 200

Park och fritid Utegym 700

Park och fritid Energieffektivisering växthuset X X

Park och fritid Aktivitetspark X

S:A FRITID 2 450 0 7 000 0 3 200 0 1 650 0 1 150 0 2 050 0 1 650 0 1 650 0 1 650 0 1 500 0

Städ Städutrustning (lösa inventarier) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Städ Tösse skola (Åmål) Tvättmaskin o städmaskiner 100

Städ Tvättmaskin o städmaskiner till Rösparkskolan (nya)

S:A Städ reinv 250 150 150 150 150 150 150 150 150 150

SÄFFLE TOTALT 33 450 22 200 31 150 15 700 24 750 10 000 28 800 0 24 050 14 600 28 700 600 29 000 6 650 30 050 650 32 500 650 33 400 650

varav taxefinansierat 21 850 14 100 14 550 14 200 10 650 10 000 11 900 0 13 400 600 14 450 600 15 750 650 17 000 650 18 250 650 19 500 650

varav skattefinansierat 11 600 8 100 16 600 1 500 14 100 0 16 900 0 10 650 14 000 14 250 0 13 250 6 000 13 050 0 14 250 0 13 900 0



LÖSA INVENTARIER SÄFFLE/ÅMÅL (fördelade på respektive ansvar)

Summa investeringar (reinv och spec)

Summa investeringar (tillägg)

SÄFFLE skattefinans Totalbudget, inkl lösa inventarier 

varav Reinvestering 11 600 16 600 14 100 16 900 10 650 14 250 13 250 13 050 14 250 13 900

Specifika 8 100 1 500 0 0 14 000 0 6 000 0 0 0

SÄFFLE avgiftfinans Totalbudget, inkl lösa inventarier

varav Reinvestering 21 850 14 550 10 650 11 900 13 400 14 450 15 750 17 000 18 250 19 500

Specifika 14 100 14 200 10 000 0 600 600 650 650 650 650

Prelram TFN

Reinvestering skatt 10 050 13 800 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400

Specifika skatt 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reinvestering avgift 10 300 9 000 7 920 7 920 7 920 7 920 7 920 7 920 7 920 7 920

Specifika avgift 10 200 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0

Äskande utöver ram

Reinvestering skatt 1 550 2 800 6 700 9 500 3 250 6 850 5 850 5 650 6 850 6 500

Specifika skatt 6 600 1 500 0 0 14 000 0 6 000 0 0 0

Reinvestering avgift 11 550 5 550 2 730 3 980 5 480 6 530 7 830 9 080 10 330 11 580

Specifika avgift 3 900 6 000 10 000 0 600 600 650 650 650 650

Skillnad ram mot önskade investeringar (plus = äskande utöver ram) 13 100 10 500 8 350 7 500 9 430 10 000 13 480 0 8 730 14 600 13 380 600 13 680 6 650 14 730 650 17 180 650 18 080 650
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 Kulturnämnden 

 

Budget för Kulturnämnden 2023-2025 
Sammanfattning 
Kulturnämnden skall göra en budget inklusive åtgärder till måluppfyllelse för 
externa och interna fullmäktigemål för 2023-2025. Budgeten utgår från de 
preliminära budgetramar som beslöts i kommunstyrelsen i mars 2022. I 
budgeten redogörs för de ekonomiska konsekvenser som en uppräkning på 1% 
får för kulturnämndens verksamheter samt hur verksamheterna ska nå 
måluppfyllelse.  
Kulturnämnden beslutar att anta budget för 2023-2025. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i mars om preliminära budgetramar för 2023. Den 
preliminära budgeten för 2023 räknas upp med 1 %. Kulturnämnden har vid sitt 
möte i mars diskuterat förutsättningarna för budget 2023 tillsammans med 
kulturförvaltningens verksamhetsledare. Kulturnämndens mål utgår från de 
externa och interna fullmäktigemålen och ligger till grund för verksamhetens 
aktiviteter för att nå måluppfyllelse.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Budgetramar för Kulturnämnden 2023-2025 samt kulturförvaltningens 
tjänsteskrivelse.   

Förvaltningens ståndpunkt 
Budgeten för 2023 räknas upp med 1 %. Detta medför effektiviseringsåtgärder i 
alla verksamheter pga ökade lönekostnader samt ökat konsumentprisindex. 
Vissa personalnedskärningar kan bli nödvändiga, främst på biblioteket och 
kulturskolan. På Ungdomens Hus tvingas man minska timanställningar vilket 
påverkar öppettiderna och möjligheten till riktad verksamhet. Budgeten för 
arrangemang såsom Valborg, 6 juni och Kulturnatt påverkas liksom 
Medborgarhusets egna arrangemang, främst då föreställningar riktade till barn 
och unga. 
De affärsdrivande verksamheterna, Medborgarhuset och Sagabiografen, ser 
årligen över möjligheten att höja intäkterna och därigenom möta kostnaderna 
som en ökning av konsumentprisindex innebär.  
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsbudgeten rymmer investering för ny biblioteksbuss samt 
förfrågan om investeringsbelopp för utvecklad tekniklösning för scen och 
salong på Medborgarhuset och kostnader som följer med förslaget om 
Meröppet bibliotek.  

Måluppfyllelse 
Under åren 2020 och 2021 har Kulturnämnden haft låg måluppfyllelse som 
till stor del kan härledas till Coronapandemin och dess påverkan på 
kulturlivet och övriga verksamheter. Ambitionen finns att nå full 
måluppfyllelse 2023. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Kulturnämndens arbete tar hänsyn till kommunens policies, kultur- och 
biblioteksplan samt barnkonventionen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta Budget 2023-2025. 
 

 
Katarina Kristoffersson 
Kulturchef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 30 Dnr KUN/2022:16 

Budget för Kulturnämnden 2023-2025 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden skall göra en budget inklusive åtgärder till måluppfyllelse för externa 
och interna fullmäktigemål för 2023-2025. Budgeten utgår från de preliminära 
budgetramar som beslöts i kommunstyrelsen i mars 2022. I budgeten redogörs för de 
ekonomiska konsekvenser som en uppräkning på 1% får för kulturnämndens 
verksamheter samt hur verksamheterna ska nå måluppfyllelse.  
Kulturnämnden beslutar att anta budget för 2023-2025. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om budget för kulturnämnden 2023-2015, 2022-04-04.  
Budgetramar för Kulturnämnden 2023-2025. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronica Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta budget 2023-2025. 
 
 
____________________ 
2022-04-25 Utdrag till 
Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
 



Budgetramar 2023-2025

1

Kulturnämnden 2023-2025 
 

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå 
(mycket kort beskrivet) 

Externt perspektiv  

Säffle kommun är en plats för alla  Arbeta för ett inkluderande och tillgängligt kulturliv 

 Biblioteket och Ungdomens Hus är viktiga demokratiska arenor, 

öppna för alla  

 Medborgahusets lokaler används av föreningar för verksamhet 

och möten.  

 Bedriva verksamhet där inflytande och delaktighet är nyckelord 

 Verksamhet även utanför tätorten genom bl a kulturskola och 

bokbuss samt samverkan med föreningslivet 

I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet 

 Biblioteket tillhandahåller ett aktuellt och relevant utbud i sina 

tjänster, samt ger möjlighet till studier i lokalen 

 Intresse- och gruppverksamhet på Ungdomens hus uppmuntrar till 

lärande i nya former  

 Kulturskolan ska, i samverkan med grundskolan, ge alla barn och 

unga möjlighet att ta del av kulturella uttryck. Kulturskolan utgår från 

elevens lust att lära och skapa och ger en grund för fortsatt 

kulturutövande. 

 Samverkan med studieförbunden och övriga civilsamhället för att 

bidra till det informella lärandet 

I Säffle kommun kan alla försörja sig  Verksamheterna ska erbjuda praktikplatser 

 Ungdomens Hus är en aktiv samverkanspart i arbetet med unga i 

utanförskap där målet är att hitta vägar till egen försörjning eller 

studier 

 Bibliotekets arbete med språkutveckling har på lång sikt betydelse 

för möjlighet till egen försörjning 

Säffle kommun möjliggör det goda livet  Möjliggöra kulturupplevelser i hela kommunen vilket bidrar till 

invånarnas livskvalitet 

 Barn och unga är prioriterad målgrupp 

 Kulturskolan lägger grunden till kunskap i estetiska uttryckssätt  

 Aktivt samarbete med övriga aktörer avseende centrumutveckling 

 Strategiskt arbete med1% regeln möjliggör konstnärlig gestaltning 

i hela kommunen  

 Stödja, uppmuntra och samverka med kommunens föreningsliv för 

att erbjuda attraktiva kulturarrangemang 

 Ta tillvara personalens kompetens i utveckling av ett attraktivt 

kulturliv i kommunen 

 Biblioteket arbetar uppsökande mot äldre och bibliotekslagens 

prioriterade grupper 
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Internt perspektiv 
 

Säffle kommun har god kvalitet med 

fokus på hållbar utveckling 

 Beslut fattas med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv  

 Verksamheterna ökar de miljömedvetna valen vid inköp och 

upphandlingar 

Säffle kommun har en långsiktig 

ekonomisk hållbarhet 

 Sträva efter att ha en budget i balans där planering och god 

framförhållning är framgångsfaktorer 

 Årligen genomföra översyn för att bibehålla en rimlig prisbild i våra 

affärsverksamheter 

Säffle kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

 Utveckla digitala arbetssätt där så är möjligt 

 Verka för höga frisktal och ett aktivt medarbetarskap 

 Stödja och uppmuntra verksamhetschefer i sin roll som ledare 

 

Verksamheten i huvuddrag 
Kulturnämndens verksamhet omfattar Biblioteket (inklusive bokbuss), 
Medborgarhuset, Ungdomens Hus, Sagabiografen och Kulturskolan. Genom att 
samverka med andra aktörer, såsom föreningslivet, andra kommunala verksamheter 
och utomstående arrangörer, bidrar kulturnämnden till att göra Säffle till en attraktiv 
kommun att leva och verka i. Kulturplanen gäller för perioden 2021-2024 och 
redogör för satsningar i kulturlivet i ett längre perspektiv. Bibliotekets verksamhet 
styrs utifrån Bibliotekslagen och den kommunala biblioteksplanen.  

Fullmäktigemål och måluppfyllelse 
Kulturnämnden redovisar mål under samtliga fullmäktigemål och bidrar därigenom 
till kommunens måluppfyllelse. 

Kulturverksamhet, med fokus på eget skapande och delaktighet eller genom att aktivt 
ta del av ett varierat kulturutbud skapar förutsättningar för ett gott liv och en god 
folkhälsa.  

Externt perspektiv 

1: Säffle kommun är en plats för alla  

Måluppfyllelse 
Kulturnämnden arbetar efter likvärdighetsprincipen och vill erbjuda verksamhet för 
alla med hänsyn tagen till diskrimineringsgrunderna. Kulturförvaltningens 
verksamheter är tydligt lyft av kommunens Funktionshinderskonsulent som enheter 
som anses haft ett tydligt fokus på funktionshinderperspektivet. 
Ungdomens Hus arbetar för att användarna ska känna till och efterleva den 
värdegrund som verksamheten står för. Genom framgångsrika arbetssätt skapar man 
delaktighet i utvecklingen av verksamheten på Ungdomens Hus. Kulturskolan 
arbetar  med barn och ungdomars delaktighet för utvecklingen av verksamheten ska 
stärkas. 
Bibliotekslagen tydliggör bibliotekets uppdrag att arbeta med eftersatta gruppers 
möjlighet att ta del av bibliotekets utbud och samhällsinformation. Bokbussens 
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service till landsbygden är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och med den nya 
”biblioteksbussen” kommer verksamheteten att utvecklas. 
Kulturskolan ser delaktighet som en förutsättning för en framgångsrik verksamhet 
och man arbetar aktivt med elevernas demokratiska påverkansmöjligheter. 

 

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

Måluppfyllelse 
Biblioteket tillhandahåller medier och samhällsviktig information vilket ger 
möjlighet till förkovran och nya kunskaper i olika skeden i livet. Enligt 
bibliotekslagen ska bibliotek tillhandahålla ett utbud även för de som inte svenska 
som modersmål samt på de svenska minoritetsspråken. Läsfrämjande arbete bland 
barn och unga är ett viktigt uppdrag för biblioteket. Genom projektet Bokstart ges 
möjlighet att tillsammans med förskolorna, under en längre tidsperiod, jobba med 
läsfrämjande insatser där det behövs som mest. 
Delaktighet och dialog med besökarna på Ungdomens Hus är en förutsättning för 
framgångar och för att skapa intresse för ett lärande utanför den traditionella 
lärmiljön. 
Kulturskolan är en viktig miljö för barn och unga att berika sina liv. Utbudet av 
ämnen i kulturskolan ändras över tid och påverkas av efterfrågan och resurser. Barn 
har rätt till kultur och i Säffle är kulturskolan en viktig plats för att bidra till att berika 
barn och ungdomars liv. Kulturskolans grundverksamhet handlar om att utveckla 
elevens identitet och självförtroende och att skapa gemenskap och positiva 
upplevelser. Kulturskolan utgår från elevens lust att lära och skapa och ger en grund 
för fortsatt kulturutövande.  

 

3: I Säffle kommun kan alla försörja sig  

Måluppfyllelse 
Ungdomens Hus har en aktiv och viktig roll i samverkan med andra aktörer i arbetet 
med unga i utanförskap och för att lotsa dessa rätt i avgörande livsval. Förvaltningen 
erbjuder ungdomsanställningar och praktikplatser. 

 

4: Säffle kommun möjliggör det goda livet  

Kulturnämnden ska medverka till att möjliggöra ett rikt kulturliv i hela kommunen 
och samverkar därför med kultur- och hembygdsföreningar samt studieförbunden. 
Genom kulturnämndens ekonomiska stöd kan kulturföreningarna fortsatt erbjuda 
kulturarrangemang med hög kvalitet och hembygdsföreningarna får stöd i sitt viktiga 
arbete med kulturarv och kulturhistoriska miljöer. 
Kulturupplevelser och kulturskapande aktiviteter för barn och unga är prioriterade. 
Det är av vikt att utbudet är stort och brett och finns på olika arenor. Bibliotekets 
barnavdelning har byggts om för att användas som mötesplats och som kreativ miljö, 
men också en plats där boken och läsglädjen får stort utrymme.  Biblioteket arbetar 
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aktivt för att alla ska ha tillgång till bibliotekets verksamhet och utbud och utarbetar 
arbetssätt att nå de som inte själva kan ta sig till biblioteket. Via bokbussen blir 
litteraturen tillgänglig i hela kommunen.  
Musikstudion på Ungdomens Hus är flitigt använd och betyder mycket för 
målgruppens kreativa ambitioner. UKM (Ung Kultur Möts) har blivit en självklar del 
av ungas kulturdeltagande i Säffle kommun.   
Kulturskolan erbjuder ett rikt utbud av ämneskurser och deltagande i konserter och 
dansuppvisningar i många olika sammanhang uppmuntras.  
Konstpolicyn och Kulturplanen tydliggör Kulturnämndens arbete med offentlig 
gestaltning och dess betydelse för bl a centrumutveckling. Möjligheten att visa 
samtidskonst i samband med de årliga installationerna i Vattentornet sätter Säffle på 
kartan och har betydelse för Säffle som kulturort. 
Möjligheterna att anordna små och stora evenemang på Medborgarhuset, oavsett om 
det gäller kultur, mässor, utställningar eller konferenser, är av vikt för hela Säffle 
kommun. Medborgarhuset som arena ska ge människor möjlighet att möta det kända, 
det okända, det kittlande och det skavande för att vi ska utmanas och bejakas i livet 
genom besök vid konserter, föreställningar, föreläsningar och möten. 
Sagabiografen har en ambition att visa nyutkommen film för olika målgrupper och 
åldersgrupper och i kombination med riktade filmvisningar som skolbio, 
eftermiddagsbio och stickbio liksom bio för inhyrda grupper/organisationer blir 
biografen en viktig kulturarena i Säffle.  
 

 

Internt perspektiv 

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

Måluppfyllelse 
Kulturnämnden fattar långsiktigt hållbara beslut som ger förutsättningar att nå 
måluppfyllelse. Upphandlingen av nya varor och tjänster ska göras med ett fokus på 
hållbarhet och smarta klimatval.  

 

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet  

Måluppfyllelse 
Kulturnämnden arbetar för en kostnadseffektiv verksamhet som klarar de uppsatta 
budgetmålen. I de affärsdrivande verksamheterna görs årligen en översyn av 
prisnivåer i förhållande till konsumentprisindex. 

 

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare  

Måluppfyllelse 
Ett gott ledarskap och ett aktivt medarbetarskap skapar förutsättningar för trivsel, 
god arbetsmiljö och höga frisktal. Kompetenta och engagerade medarbetare är en 
förutsättning för en framgångsrik verksamhet och därför är möjligheten till 
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kontinuerlig kompetensutvecklingen viktig. Flexibla arbetstider, delaktighet, 
möjlighet att arbeta hemifrån samt attraktiv arbetsmiljö är framgångsfaktorer. 

 

Viktiga omvärldsförändringar 
Under de senare åren har utbudet av digitala tjänster slagit igenom och ökat, såväl 
inom kulturområdet som kurs- och konferensverksamhet. För att kunna erbjuda 
digitala alternativ behöver Medborgarhuset investera i helt ny teknik som skapar 
förutsättningar att bli en aktör på den nya digitala arenan. 
Utbudet av kultur och upplevelser via streamade kanaler blir alltmer omfattande och 
det är viktigt att ge den levande kulturupplevelsen ett mervärde för att locka publik. 
Coronapandemin har påverkat kulturlivet på ett negativt sätt och det av största vikt 
att Kulturnämndens verksamheter jobbar aktivt med att nå såväl våra gamla 
användare som att hitta nya. Barnlånen liksom de aktiva barnlåntagarna på 
biblioteket har minskat med i stort sett hälften. Det krävs stora insatser för att nå 
dessa grupper och skapa ett intresse för läsning och förmedla läsglädje. Här är det 
viktigt att fortsätta samverkan med olika samverkansparter. Den nya 
biblioteksbussen kommer att få en viktig roll bibliotekets uppsökande arbete, inte 
bara på landsbygden utan också på viktiga platser i tätorterna i kommunen. Under 
2022 kommer det att, i projektform, göras en undersökning om  hur 
biblioteksbussens verksamhet kan utvecklas, förnyas och förbättras under de 
kommande åren. 
Ungdomens Hus har blivit en viktig aktör i kommunens gemensamma arbete riktat 
mot unga i utanförskap vilket är ett viktigt arbete som tar resurser i anspråk. 
Ungdomens Hus vill samtidigt utveckla sin intresseverksamhet och använda de 
lokaler som finns iordningställda, bl a ateljén och danslokalen. Musikstudios som 
finns i lokalerna används flitigt och det är positivt om man kan utveckla även andra 
kulturella uttryck. Samverkan med kulturskolan är en utvecklingsmöjlighet både för 
kulturskolan och för Ungdomens Hus. 
Kulturskolan, lokalt och nationellt, ser att man tappar elever från högstadiet och ännu 
mer från gymnasieåldern. Många av Säffles elever börjar gymnasiet på annan ort och 
då blir det svårt för ungdomarna att kunna ta del av kulturskolans utbud. Det är 
viktigt att försöka behålla eleverna åtminstone under högstadiet för att skapa ett, 
bästa fall, livslångt intresse för kulturskapande. Under Corona-pandemin har 
kulturskolor i hela landet tappat elever, så det behövs stora informations- och 
marknadsföringsinsatser för att nå nya elever 
Vi ser ett ökat intresse för att se film tillsammans med andra på biografen. Vi 
behöver ett helt verksamhetsår (2022) på Sagabiografen för att kunna göra en analys 
av vilka tider vi ska visa film, vilka målgrupper som är mest aktiva och vilken typ av 
filmer som är mest attraktiva.  

Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och 
åtgärder 
Budgetåret 2022 fick KUN en ramhöjning på 750 tkr vilket gav möjlighet till 
vissa satsningar under innevarande år, bl a utökning av tjänst på 
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Sagabiografen, kompensation för bortfall av hyresintäkt på Ungdomens Hus 
och förstärkning på biblioteket för ökade hyreskostnader för ett större 
bokbussgarage.  
Inför budgetarbetet 2023 står KUN inför den sedvanliga osthyvelsprincipen 
för att få en budget i balans. De största kostnaderna för verksamheterna är 
personal- och lokalkostnader. Om man tvingas hyvla alltför länge kommer 
man att stå inför två val, antingen ha personal kvar men ingen budget att göra 
verksamhet för eller budget för verksamhet men ingen personal som kan göra 
verksamhet. Medborgarhuset och Sagabiografen klarar sina 
effektiviseringskrav genom att öka budgeten för intäkter, dvs prisökningar 
och/eller arbeta för att få fler besökare. 
Biblioteket kan tvingas göra besparingar på personal redan 2023. 
Genom att minska sina verksamhetskostnader samt dra ner på öppettider, d v 
s minska personalbudget för timanställda kan Ungdomens Hus klara en  
budget i balans 2023. 
Kulturskolan kan precis som biblioteket behöva göra besparingar på personal 
redan inför 2023. Ämnet film kan genom denna besparing komma att 
reduceras till ett projektfinansierat ämne för elever istället för att finnas i 
Kulturskolans reguljära verksamhetsutbud 

Investeringsramar 
Inköp av ny bokbuss flyttas med till 2023. Upphandlingen har försenats pga 
av ökade kostnader av material under Corona-pandemin. En leverantör är 
tilldelad uppdraget utifrån gängse anbudsförfarande. Vi inväntar ett 
specificerat beslutsunderlag från leverantören för att därefter lägga en order.  

Investeringskostnader för Meröppet bibliotek uppgår till 300 tkr för bl a 
anpassat larm- och låssystem, anpassningar i belysning och nödutgångar samt 
inköp av moduler för självservice till biblioteksdatasystemet. Ett Meröppet 
bibliotek ger möjlighet för låntagare att nyttja lokalerna utanför öppettiderna. 
Det Meröppna biblioteket kräver att låntagarna skriver på ett särskilt avtal 
och därefter ges låntagarna tillgång till vissa av bibliotekets lokaler med 
nyckeltagg. Biblioteket ser ingen möjlighet att klara avskrivningskostnader 
samt driftskostnader inom befintlig budget och begär därför en ramhöjning 
med 75 tkr. 

Vi ser att en satsning på teknikutbyggnad på Medis teater skulle gagna Säffle. 
Satsningen på Medis handlar om en hybridlösning för möten, föreläsningar 
och konserter. Tekniklösningen kan användas för strömmande arrangemang 
som också öppnar upp för tvåvägskommunikation, alltså mellan scenen och 
publiken oavsett var publiken sitter. Tekniken möjliggör också för Medis att 
sända arrangemang från andra scener med möjlighet för publiken på Medis 
att kommunicera med det som händer på den scenen. Tekniklösningen ligger i 
tiden och ger möjlighet för Medis att utvecklas som mötesplats. 
Avskrivningskostnader och driftkostnader finansieras genom ökade 
hyresintäkter, dvs ökade hyreskostnader för lokalerna. 
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Investeringsbudget  

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 
Belopp i tkr. 2023 2023 2024 2024 2025 2025 
Nämnden             
Ram för 
nämndsbeslut/reinvesteringar 200   200   200   
Biblioteksbuss 4 500         
Meröppet bibliotek   350         
Audio-video för konserter: 
teknikutveckling på Medborgarhuset   500        
Summa 4 700 850 200  200 0 

 

Utveckling på sikt 
 Aktivt arbeta för en ökad förståelse och erkännande av kulturens roll i såväl 

samhällsutvecklingen som en förbättrad folkhälsa. 
 Se över möjligheterna för unga att söka stöd, såväl ekonomiskt som 

organisatoriskt, för kulturella projekt utanför traditionell föreningsverksamhet. 
 Arbeta för en bättre samordning av kommunens resurser för unga i utanförskap 

där kompetens och lokaler på Ungdomens Hus tas tillvara på ett effektivt sätt. 
 Ge ökade möjligheter för ungdomarna att själva skapa kultur på olika arenor. 
 Utveckla kulturskolans verksamhet utifrån elevernas lust, kreativa utveckling 

och känsla av gemenskap. 
 Arbeta strategiskt med marknadsföring av kulturförvaltningens verksamhet 

anpassad efter olika målgrupper. 
 Arbeta strategiskt och långsiktigt med uppdraget offentlig gestaltning som 

möjliggörs genom att kommunen antagit 1% regeln. 
 Utveckla former för ökad delaktighet och medskapande i våra verksamheter. 
 Formulera en vision för Medborgarhusets plats och uppdrag i Säffle.
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Erica Andrén, 0533-68 16 50 
erica.andren@saffle.se 

 
 

 
 

 
 Till barn- och utbildningsnämnden 

 

Budgetramskrivelse 2023-2025 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har fattat beslut om preliminära ramar för 2023 den 21 
februari. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för drift- och 
investeringsbudget 9 juni och fullmäktige fattar ett slutligt beslut 20 juni. 
Barn- och utbildningsnämnden genomförd ett seminarium för att diskutera 
behov av effektivisering inför budget 2023. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar om sin internbudget i november/december. 
 
För att bibehålla kvaliteten i utbildningen och övriga verksamheter måste 
barn- och utbildningsnämnden vidta åtgärder som innebär besparingar som 
motsvarar ca 8 mnkr 2023. 
 
Då verksamheterna redan idag befinner sig på en lägsta nivå med tanke på 
säkerhet och kvalitet kommer det att vara svårt att kunna minska 
kostnaderna. Barn- och utbildningsnämnden anser därför det är nödvändigt 
med ett budgettillskott om säkerhet och kvalitet ska kunna upprätthållas. 

Bakgrund 
Budgetprocessen startade 2022 med att kommunstyrelsen fattade beslut om 
preliminära ramar för 2023 den 21 februari. Kommunstyrelsen föreslår 
definitiva ramar för drift- och investeringsbudget 9 juni och fullmäktige 
fattar ett slutligt beslut 20 juni. En budgetdialog mellan barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen kommer att hållas i april. 
Efter kommunfullmäktiges beslut om ramar i juni fortsätter 
budgetprocessen med nämndernas interna arbete med att fördela 
driftsbudget och investeringsbudget i detalj. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar om sin internbudget i november/december.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen och i mars 
genomförde barn- och utbildningsnämnden ett seminarium för att diskutera 
behov av effektivisering utifrån kommunstyrelsens preliminära ramar. 
Nämnden har kontinuerligt även fått tagit del av de risk- och 
konsekvensbeskrivningar som har upprättats av förvaltningens chefer 
tillsammans med skyddsombud under det gångna året med anledning av det 
redan hårt pressade läget i våra verksamheter. Förvaltningsledningen har 
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sedan utarbetat ett förslag till budgetramskrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Budgetramskrivelsen 2023-2025 
Bilaga 1. Omvärldsspaning  
Bilaga 2. Lokalförsörjningsplan BUN 2022-2032 

Förvaltningens ståndpunkt 
Med tanke på att barn- och utbildningsnämndens budget till 72 % är 
lönekostnader och utrymmet för löne- och prisökningar är 1 % krävs inte 
bara fokus på kärnan i uppdraget utan också omfattande besparingar och 
effektiviseringar under kommande period. Omvärldsläget gör även att 
inflationen med stor säkerhet kommer att öka både löne- och prisläget. 
Förvaltningen ser att det är en stor svårighet att organisera nämndens 
verksamheter inom budgetramen utan att kunna minska ner antalet enheter.  

 Förskola - nuvarande organisation är på lägsta möjliga nivå utifrån 
utbildningens kvalitet vad gäller särskilt stöd och säkerhet Under 
2022 kommer de fristående förskolorna utöka antalet platser samt att 
en ny fristående förskola öppnar. Detta kan innebära att barnpengen 
blir dyrare, då färre barn delar på de fasta kostnaderna. 

 Grundskola - kostnadsökningar och en vikande demografi innebär 
krav på besparingar 

 Fritidshem - kostnadsökningar innebär krav på besparingar. 
Organisation av fritidshem på ytterskolorna innebär utmaningar för 
att täcka vistelsetiden 

 Grundsärskola - fler elever tas emot i grundsärskolan, vilket medför 
att det kan finnas behov av ytterligare resurs i skolformen 

 Gymnasieskolan - priserna på programmen i andra kommuner 
tenderar öka mer än övriga kostnader vilket innebär 
kostnadsökningar 

 Gymnasiesärskolan – antal elever i skolformen är svårprognosticerat, 
men risken för oförutsedda kostnader har minskat då barn- och 
utbildningsnämnden organiserar det individuella programmet  

 Lärcenter - skolformen är till stor del beroende av statsbidrag men 
även försäljning av utbildning till andra kommuner och företag. 
Verksamheten är flexibel att minska kostnader med kort varsel.     

 Arbetsmarknadsenheten - verksamheten är till stor del beroende av 
intäkter från främst Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 

Konsekvenser 
- 

Ekonomiska konsekvenser 
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Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2023 uppgår till 441 
937 tkr att jämföra med 2022 då ramen är 435 925 tkr, en ökning med 6 012 
tkr. Till åren 2024 respektive 2025 medför det minskade barn- och 
elevantalet att ramen påverkas negativt av demografijusteringarna. För 2024 
kommer den totala ramen att minska vilket kommer medföra att betydande 
åtgärder är nödvändiga för att få budget i balans till 2024. Om åtgärderna ska 
få verkan 2024 är det nödvändigt att beslut tas redan under 2023. För att 
bibehålla kvaliteten i utbildningen och övriga verksamheter måste barn- och 
utbildningsnämnden vidta åtgärder som innebär besparingar som motsvarar 
ca 8 mnkr 2023. 
 
Då verksamheterna redan idag befinner sig på en lägsta nivå med tanke på 
säkerhet och kvalitet kommer det att vara svårt att kunna minska 
kostnaderna. Barn- och utbildningsnämnden anser därför det är nödvändigt 
med ett budgettillskott om minst 8 mnkr om säkerhet och kvalitet ska kunna 
upprätthållas. 
 

Måluppfyllelse 
Barn- och utbildningsnämndens mål för trygghet respektive studieresultat är 
inte uppfyllda 2021. Måluppfyllelsen avseende studieresultat i skolans lägre 
stadier är lågt i jämförelse med riket 2021. Nämnden kommer därför att ha 
ett särskilt fokus på ämnesutveckling i svenska och matematik i skolans 
tidiga åldrar. Verksamheterna kan inte under nuvarande 
förutsättningaruppfylla de lagkrav som finns avseende särskilt stöd. Detta 
kan innebära en risk för att barn och elever redan tidigt får sämre 
förutsättningar att nå utbildningens mål, vilket i sig innebär ett utanförskap i 
samhället. 

Övriga riktlinjer, policies och planer 
Under 2022 finns fortsatt tydliga indikationer på att barn- och 
utbildningsnämnden riskerar att inte uppfylla barnkonventionens krav, som 
är lag sedan 1 januari 2020. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är konventionens 
grundprinciper och handlar om alla barns lika värde, att alla åtgärder som rör 
ett barn ska bedömas vara i barnets bästa, barnets rätt till utveckling samt 
barnets rätt till att få uttrycka sina åsikter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  
 
Godkänna barn- och utbildningsnämndens budgetramskrivelse för 2023-
2025. 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå (mycket kort beskrivet) 

Externt perspektiv 

Säffle kommun är en plats 

för alla 

● Forma en fysiskt tillgänglig lärmiljö utomhus  
● Tillhandahålla en socialt  tillgänglig lärmiljö 

● Tillhandahålla en tillgänglig lärmiljö genom en tydlig skoldagsstruktur  

I Säffle kommun finns 

goda förutsättningar för 

det livslånga lärandet 

● Arbeta för en likvärdig utbildning i förskola i Säffle kommun 
● Säkerställa progression i barns och elevers  lärande i övergångar inom och mellan 

skolformer 
● Tillhandahålla en pedagogiskt tillgänglig lärmiljö  
● Tillhandahålla en pedagogiskt tillgänglig lärmiljö genom att all undervisning bedrivs utifrån 

kompetens om normers betydelse  
● All personal är medveten om skolkulturens betydelse för alla elevers lärande 
● Öka antalet elever på SFI som läser ämnet i kombination med praktiska inslag 

I Säffle kommun kan alla 

försörja sig 

● Samordna  gymnasiet, vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten (AME) och det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA) utifrån lokaler, tjänster och organisation 
● Implementera processen om ansökan om försörjningsstöd där Arbetsmarknads- och 

försörjningsstödsenheterna är aktiva parter 
● Öka antalet deltagare på yrkesutbildningar på förberedande nivå 
● Fortsätta utveckla utbildningar för vuxna 

 

Säffle kommun möjliggör 

det goda livet 

 

Internt perspektiv 

Säffle kommun har god 

kvalitet med fokus på 

hållbar utveckling 

● Organisera så att förstelärarna är ett stöd i utveckling av undervisningen  
● Organisera så att förstelärarna har ett  särskilt fokus på ämnena svenska och matematik i 

förskoleklass t o m årskurs 6 samt hela utbildningen i särskolan 
● Fortsätta arbetet med tidiga insatser för barn och elever i utsatthet  i samverkan med 

socialtjänsten  

Säffle kommun har en 

långsiktig ekonomisk 

hållbarhet 

● Främja närvaro samt förebygga risk för frånvaro genom tidiga insatser 
● Fortsätta främja hög grad av digitalitet 

Säffle kommun är en 

attraktiv arbetsgivare 

● Utveckla personalens benägenhet att skriva tillbudsrapporter så att underlag så att åtgärder 
avseende arbetsmiljön kan göras mer träffsäkert 

● Fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen 
● Planera för strategisk kompetensförsörjning som kan medföra merkostnader i samband med 

rekrytering av bristyrken 
 

Verksamheten i huvuddrag 

Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente fullgör  nämnden kommunens uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Barn- och utbildningsnämndens uppgifter 
omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning samt fritidshem.  
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Vidare omfattar barn- och utbildningsnämndens uppgifter pedagogisk omsorg, barnomsorg på 
obekväm arbetstid, det kommunala aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsenheten. Barn- och 
utbildningsnämnden har rätt att erbjuda att bedriva uppdragsutbildning. 

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar även godkännande och tillsyn av fristående 
förskolor samt fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvar för livsmedelsupphandling, mat och måltider inom förskola, 
pedagogisk omsorg, fritidshem, grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola samt del av 
äldre- och funktionshinderomsorgens livsmedelshantering.  

Barn- och utbildningsnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 
arbetslöshetsnämnd. 

Barn och utbildningsnämnden utgår från det statliga uppdraget. 

 
Fullmäktigemål och måluppfyllelse 

Inför 2022 har barn- och utbildningsnämnden ändrat i sin målstruktur. Det innebär att mål och 
aktiviteter har kopplats till andra fullmäktigemål vilket medför förtydliganden  i skrivningen nedan. 

Externt perspektiv 

1: Säffle kommun är en plats för alla  

Mål och aktiviteter 2021 Mål och aktiviteter 2022 

Barn och elever upplever sig trygga i förskolan 
och skolan 

● Tillhandahålla en fysiskt och socialt 
tillgänglig lärmiljö 

● Samverka  med socialtjänsten  
● Utveckla grundverksamheten i förskolan och 

skolsdagsstrukturen i skolan 
● Främja närvaro samt förebygga risk för 

frånvaro  
● Minska studieavbrott på gymnasiets 

introduktionsprogram och vuxen- 
utbildningen 

Barn och elever upplever sig trygga i förskolan 
och skolan 

● Tillhandahålla en fysiskt och socialt 
tillgänglig lärmiljö 

● Samverka  med socialtjänsten  
● Utveckla grundverksamheten i förskolan och 

skolsdagsstrukturen i skolan 
● Minska studieavbrott på gymnasiets 

introduktionsprogram och vuxen- 
utbildningen 

 
Kort analys av måluppfyllelsen  
Målet för 2021 är inte uppfyllt 

➢ Förutsättningarn i förskolan är sämre än riket vad gäller barn per grupp och antal barn per 
årsarbetare 

➢ Sjukfrånvaron har varit hög under pandemin 

➢ Förutsättningarna för särskilt stöd i förskola och skola har försämrats 

 
Målområden och aktiviteter för att bibehålla nivån 2023-2025 
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Alla barn och elever i behov av stöd ska ges det stödet för att få likvärdiga förutsättningar att nå 
utbildningens mål. Förskola och skola ska arbeta med att minimera risken för ett utanförskap i 
vuxenlivet genom att se till att säkerställa en organisation som arbetar med kompensatoriska insatser 
på skolnivå, gruppnivå och individnivå.  
 
Under perioden 2023-2025 kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta med följande aktiviteter 
för att nå målet Barn och elever upplever sig trygga i förskolan och skolan: 

● Forma en fysiskt tillgänglig lärmiljö utomhus  
● Tillhandahålla en socialt  tillgänglig lärmiljö 

● Tillhandahålla en tillgänglig lärmiljö genom en tydlig skoldagsstruktur 

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

Mål och aktiviteter 2021 Mål och aktiviteter 2022 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar 
förutsättningar för att ge barn och elever 
kunskap, trygghet och studiero 

● Organisera så att förstelärarna är ett stöd i 
utveckling av undervisningen 

● Organisera för sambedömning  
● Utveckla rutinen för stöd 
● Utveckla samarbetet mellan Lärcenter och 

Herrgårdsgymnasiet 
● Utarbeta plan för övergång mellan årskurs 9 

och introduktions- programmet (IM) 
● Följa länsövergripande överenskommelser om 

samverkan  
● Säkerställa att de metoder och program utgår 

från vetenskaplig grund  

1. Det finns förutsättningar för barn att nå 
utbildningens mål  

2. Måluppfyllelsen och studieresultaten 
bibehålls 

● tillhandahålla en pedagogiskt tillgänglig 
lärmiljö  

● samordna  gymnasiet, vuxenutbildningen, 
AME och det kommunala aktivitetsansvaret  

● genomföra kompetensutveckling om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 
barn med normbrytande beteende  

● arbeta med normmedvetenhet: inventera 
kunskapsbilden kring flickors lärande 

 
Kort analys av måluppfyllelsen  
Målet för 2021 är uppfyllt 

➢ Förstelärarorganisationen bedöms ha haft en positiv effekt på utbildningens kvalitet.  
➢ Digitaliseringen i undervisningen har utvecklats enormt.  

 
Målområden och aktiviteter för att bibehålla nivån 2023-2025 
För att höja måluppfyllelsen vill barn- och utbildningsnämnden arbeta med att skapa goda 
förutsättningar för lärande genom tidiga insatser. Det är avgörande att redan tidigt identifiera barn 
och elever som är  i behov av stöd samt vilka åtgärder som ska sättas in. Även elever med god 
måluppfyllelse ska stödjas att nå så långt som möjligt. 

Under perioden 2023-2025 kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta med följande aktiviteter 
för att nå målen Det finns förutsättningar för barn att nå utbildningens mål i förskolan  och 
Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehåll i skolan:  

● Arbeta för en likvärdig utbildning i förskola i Säffle kommun 
● Säkerställa progression i barns och elevers  lärande i övergångar inom och mellan skolformer 
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● Tillhandahålla en pedagogiskt tillgänglig lärmiljö  
● Tillhandahålla en pedagogiskt tillgänglig lärmiljö genom att all undervisning bedrivs utifrån 

kompetens om normers betydelse  
● All personal är medveten om skolkulturens betydelse för alla elevers lärande 
● Öka antalet elever på SFI som läser ämnet i kombination med praktiska inslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig  

Mål och aktiviteter 2021 Mål och aktiviteter 2022 

Måluppfyllelsen  och studieresultaten bibehålls 
● Tillhandahålla en pedagogiskt tillgänglig 

lärmiljö  
● Samordna  gymnasiet, vuxenutbildningen, 

Arbetsmarknadsenheten (AME ) och det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

● Utveckla digitaliseringen 
● Genomföra kompetensutveckling om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/ 
behov 

Arbetslösheten minskar 
● Samordna  gymnasiet, vuxenutbildningen, 

Arbetsmarknadsenheten (AME) och det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA)  

● Implementera processen om Säffles modell 
rörande ansökan om försörjningsstöd där 
Arbetsmarknads- och försörjnings- 
stödsenheterna är aktiva parter 

● Öka antalet deltagare på yrkesutbildningar på 
förberedande nivå 

 
Kort analys av måluppfyllelsen  
Målet för 2021 är inte uppfyllt 

➢ Förstelärarorganisationen bedöms ha haft en positiv effekt på utbildningens kvalitet. 
Förutsättningarna att ge särskilt stöd har försämrats 

➢ Förutsättningarna att anpassa utbildningen till barn och elever med annan språklig bakgrund 
har försämrats 

➢ Arbetet med tillgängliga lärmiljöer har utvecklat förskolans och skolans förmåga att anpassa 
utbildningen på gruppnivå 

➢ Måluppfyllelsen i f-6 är relativt låg 
➢ Måluppfyllelsen i åk 9 är något bättre än modellberäknat värde 
➢ Kompensatoriska åtgärder på huvudmannanivå har utvecklat utbildningen 

 
Måluppfyllelsen har gått ner i stort sett i alla verksamheter och förutsättningar för att fullt ut erbjuda 
det stöd som skollagen föreskriver finns inte. Stor risk finns att fler elever lämnar grundskolan utan 
behörighet till gymnasiet och fler lämnar gymnasiet utan gymnasieexamen. De individer som drabbas 
kommer att kräva resurser av vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten i en nära framtiden.  
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Målområden och aktiviteter för att bibehålla nivån 2023-2025 
Det är viktigt att främja individens förmåga till egen försörjning. Detta ska ske genom att stödja den 
enskilde genom vägledning och stöd till den öppna arbetsmarknaden.  

Under perioden 2023-2025 kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta med följande aktiviteter 
för att nå målet Arbetslösheten minskar: 

● Samordna  gymnasiet, vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten (AME) och det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) utifrån lokaler, tjänster och organisation 

● Implementera processen om ansökan om försörjningsstöd där Arbetsmarknads- och 
försörjningsstödsenheterna är aktiva parter 

● Fortsätta utveckla utbildningar för vuxna på flera nivåer 
 

4: Säffle kommun möjliggör det goda livet  

Barn- och utbildningsnämnden har inget nämndmål.  

 

 

Internt perspektiv 

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

Mål och aktiviteter 2021 Mål och aktiviteter 2022 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar 
förutsättningar att ge barn och elever 
kunskaper, trygghet och studiero 

● Genomföra kompetensutveckling för ett aktivt 
ledar- och medarbetarskap  

● Ta fram en ny  livsmedels- och måltidspolicy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden har god kvalitet 
med fokus på hållbar utveckling 
● Implementera livsmedels- och måltidspolicyn 
● Organisera så att förstelärarna är ett stöd i 

utveckling av undervisningen  
● Arbeta  med tidiga insatser i samverkan med 

socialtjänsten  
● Kartlägga implementeringen och uppföljningen 

av rutiner  som rör samverkan kring barn och 
unga 

● Bidra till att etablera  en samverkan inom länet 
för uppföljning av länsövergripande 
rutiner/överenskommelser  

● Se till att inkomna klagomål  är en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet  

 
Kort analys av måluppfyllelsen  
Målet är uppfyllt.  
Livsmedels- och måltidspolicyn har reviderats utifrån ny livsmedelsupphandling. 
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Målområden och aktiviteter för att bibehålla nivån 2023-2025 
Förvaltningen har samordnat arbetet med förstelärarna där samtliga förstelärare från lågstadiet till 
vuxenutbildningen har utbildats, och kommer att utbildas inom tillgängliga lärmiljöer och 
systematiskt kvalitetsarbete för att kunna stödja dessa skolutvecklingsprocesser på skolorna.  
 
Under perioden 2023-2025 kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta med följande aktiviteter 
för att nå målet Barn- och utbildningsnämnden har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling: 

● Organisera så att förstelärarna är ett stöd i utveckling av undervisningen  
● Organisera så att förstelärarna har ett  särskilt fokus på ämnena svenska och matematik i 

förskoleklass t o m årskurs 6 samt hela utbildningen i särskolan 
● Fortsätta arbetet med tidiga insatser för barn och elever i utsatthet  i samverkan med 

socialtjänsten 
 

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet  

Mål och aktiviteter 2021 Mål och aktiviteter 2022 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar 
förutsättningar att ge barn och elever 
kunskaper, trygghet och studiero 

● Implementera nytt diariesystem 
● Fortsätta utveckla ekonomistyrningen med 

fokus på uppföljning, analys och styrkedja 
 

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

● Främja närvaro samt förebygga risk för 
frånvaro 

● Minska avhopp från utbildningen 
● Utveckla digitaliteten hos personal, barn och 

elever 

 
 
Kort analys av måluppfyllelsen  
Målet är uppfyllt.  

➢ Förvaltningen arbetar i det kommungemensamma diariesystemet för rättssäker 
dokumenthantering 

➢ Rutiner och transparens kännetecknar ekonomistyrningen,  där även fokus har lagts på  
kommunikationen om ekonomi 
 

Målområden och aktiviteter för att bibehålla nivån 2023-2025 
Barn- och utbildningsnämnden ser arbetet med att förebygga risk för skolfrånvaro som ett viktigt 
arbete för att  undanröja hinder för en elev att nå utbildningens mål. Arbetet innebär att skolor ska 
främja lärmiljöer som är tillgängliga för alla elever, förebygga risker i lärmiljön samt att utreda och 
åtgärda när skolfrånvaro uppstår.  
 
Under perioden 2023-2025 kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta med följande aktiviteter 
för att nå målet Det finns en effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar att ge 
barn och elever kunskaper, trygghet och studiero: 
 

● Främja närvaro samt förebygga risk för frånvaro genom tidiga insatser 
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● Fortsätta främja hög grad av digitalitet 
 

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare  

Mål och aktiviteter 2021 Mål och aktiviteter 2022 

En effektiv förvaltningsorganisation som skapar 
förutsättningar att ger barn och elever 
kunskaper, trygghet och studiero 
● Följa rutiner för systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM)   
● Fortsätta det partsgemensamma arbetet med 

lärarförbunden 

Barn- och utbildningsnämnden är en attraktiv 
arbetsgivare 

● Ta fram en förvaltningsövergripande 
kompetensförsörjningsplan 

● Implementera Säffle kommuns medarbetar- 
och ledarpolicy 

 
 
Kort analys av måluppfyllelsen 
För att kunna leva upp till att vara en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen arbetat mycket 
tillsammans med fackliga parter och skyddsombud för att få till ett aktivt samverkansarbete på olika 
nivåer i organisationen. Stor kraft läggs även vid det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga 
och främja en god arbetssituation för våra medarbetare. En handlingsplan för kompetensförsörjning 
har tagits fram i bred delaktighet.  
 
Målområden och aktiviteter för att bibehålla nivån 2023-2025 
Personalen är förskolans och skolans viktigaste resurs för att barn och elever ska nå utbildningens mål. 
Det är viktigt att det finns en god arbetsmiljö som såväl medarbetare som chefer utvecklar tillsammans 
genom ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 

● Utveckla personalens benägenhet att skriva tillbudsrapporter så att underlag så att åtgärder 
avseende arbetsmiljön kan göras mer träffsäkert 

● Fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen 
● Planera för strategisk kompetensförsörjning som kan medföra merkostnader i samband med 

rekrytering av bristyrken 
 
 

 
 

 
Viktiga omvärldsförändringar 
Se bilaga. 

Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder 
Budgetramar (Demografimodell) 
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2023 uppgår till 441 937 tkr  att jämföra med 
2022 då ramen är 435 925 tkr, en ökning med 6 012 tkr. Till åren 2024 resp 2025 medför det 
minskade barn- och elevantalet att ramen påverkas negativt av demografijusteringarna. För 2024 
kommer den totala ramen att minska vilket kommer medföra att betydande åtgärder är nödvändiga 
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för att få budget i balans till 2024. Om åtgärderna ska få verkan 2024 är det nödvändigt att beslut tas 
redan under 2023. Tabellen nedan visar ramen och dess förändringar 

  2023 2024 2025 

Ingående ram 435 925 441 937 440 770 

Demografi  förskola - 402 - 63 430 

Demografi grundskola -1 171 - 2 323 -728 

Demografi  gymnasieskola 219 -3 070 -203 

Summa demografi -1 354 -5 456 -501 

Uppräkning 4 346 4 365 4 403 

Hyreskompensation Svanskog 1 070   

Politisk prioritering 1 950   

Övriga justeringar  -76  

Total ram 441 937 440 770 444 673 

 
 
Investeringsramar 

  2023 2024 2025 

Reinvesteringar 2 600 2 600 2 600 

Investeringar fordon BA och FT 2 500 2 500 2 500 

Summa investeringar barn- 
och utbildningsnämnden 

5 100 5 100 5 100 

Utemiljö förskolor (KS) 1 500 1 500  

 
 
 
 
Förskola 
Före eventuell omfördelning inom nämnd ökar förskolans ram med ca 0,5 mnkr. Hyreskostnader ökar 
med ca 0,1 mnkr efter att den tillfälliga hyresrabatten fasas ut helt. Övriga kostnadsökningar, inkl 
löneökningar, beräknas till ca 2 mnkr. En utmaning för förskolan är det minskande barnantalet i 
kommunens förskolor som kan leda till högre fasta kostnader per barn (exv lokaler) och kräver 
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ytterligare effektiviseringar för att klara budget. Enligt ovan förutsättningar kommer förskolan behöva 
minska sina kostnader med ca 1,5 mnkr till 2023.  

Enligt de preliminära ramarna finns förutsättningar för förskolan att få en ekonomi i balans för 
tillfället. Dock är nuvarande organisation på lägsta möjliga nivå med hänsyn till utbildningens kvalitet 
och barnens säkerhet och utan utrymme för insatser till barn i behov av särskilt stöd. Säffle kommun 
har idag högre antal barn per årsarbetare än riket. Om kommunen vill följa snittet i riket krävs 
ytterligare 19 pedagoger, vilket skulle medföra ökade kostnader med cirka 7 mnkr.  

Under 2022 kommer de fristående förskolorna utöka antalet platser samt att en ny fristående förskola 
öppnar. Detta kan innebära att barnpengen blir dyrare, då färre barn delar på de fasta kostnaderna. 
Minskning av de fasta kostnaderna, främst lokaler, kan därför bli nödvändigt om inte lokaldelen av 
barnpengen ska bli för stor. Ökar lokalernas andel av barnpengen minskas den del som kan användas 
till personal, drift etc. 

Det pågår en utredning om att ev. bygga en ny förskola som ersättning för nuvarande Pluto. I arbetet 
utreds möjligheten med sammanslagning av förskolor för att effektivisera verksamheten och möta det 
minskande elevantalet. Beroende på resultatet av utredningen kan det få ekonomisk påverkan under 
budgetperioden.  

Grundskola 
Grundskolans ram ökar med ca 0,7 mnkr före eventuell omfördelning. Hyror kommer öka med ca 200 
tkr, beräknat på 1% hyresökning. De höga kostnadsökningarna som är för närvarande gör att löne- och 
kostnadsökningar troligtvis kommer vara högre kommande år än de varit tidigare. En ökning av 
personalkostnader med 3% innebär ökade kostnader med 3,5 mnkr avseende personal. Även övriga 
kostnader måste förutsättas att de kommer att öka mer än tidigare år. En försiktig beräkning att 
kostnadsökningarna är ca 2% vilket medför ca 1 mnkr i ökade kostnader för grundskolan. Enbart ovan 
belopp innebär att grundskolan behöver minska sina kostnader med ca 4 mnkr inför 2023. Dessutom 
är prognosen att demografin minskar ytterligare till 2024 varför de ekonomiska utmaningarna för 
grundskolan är betydande kommande år. 

En förstudie angående Värmlandsbro skola inleds under 2022. Beroende på resultatet av förstudien 
kan det få ekonomisk påverkan under budgetperioden.  

Fritidshem 
Ramen för fritidsverksamheten kommer räknas upp med ca 200 tkr med  1 %-uppräkning. Enligt 
nuvarande prognos visar fritidshemmen underskott med ca 2 mnkr. Personalkostnader beräknas öka 
med ca 500 tkr medan övriga kostnader kan beräknas öka med ca 100 tkr. Med utgångsläget från 
nuvarande förutsättningar kommer fritidshemmen att behöva minska sina kostnader med ca 2,5 mnkr 
alternativt få tillskott i form av budget eller ökade intäkter.    

Grundsärskola 
Antalet elever på grundsärskolan har ökat de senaste åren och förvaltningen tror att denna ökning 
fortsätter. I budget har antalet ökat från ca 20 elever 2020 till ca 30 elever 2022. Under samma period 
har budget endast ökat med ca 12 %, från 10,2 mnkr till 11,5 mnkr. Den troliga ökningen av 
särskoleelever medför att ytterligare resurser behövs om det ska kunna bedrivas verksamhet på rimlig 
nivå. Löneökningar på befintlig personal kan beräknas till ca 200 tkr, grundsärskolans behov av 
ytterligare resurser är således främst knutet till eventuell ökning av antalet särskoleelever och deras 
behov.    
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Gymnasiet 
Gymnasiets ram, före ev omfördelning, kommer öka med ca 1 mnkr. Utifrån nuvarande 
programutbud, d.v.s. personal enligt dagens bemanning, kommer personalkostnader öka med ca 1 
mnkr 2023. Övriga kostnadsökningar, inkl lokaler, kan bedömas till ca 1,5 mnkr. 

Om programutbudet förändras på Herrgårdsgymnasiet kommer det bli påverkan både på 
personalkostnader men även på kostnaden för köp av platser på andra skolor. Storleken på 
kostnadsförändringarna beror på vilken förändring som sker i programutbudet. Däremot ser 
förvaltningen att priserna på programmen i andra kommuner tenderar öka mer än övriga kostnader 
vilket gör att ovan bedömning av kostnadsökningar kan komma att öka ytterligare. 

Gymnasiesärskola 
Det är svårt att prognostisera gymnasiesärskolan då elevkullar skiljer sig åt och skillnader i 
prissättning mellan olika program kan vara betydande. Störst är skillnaden mellan nationellt och 
individuellt program. Dock har risken för oförutsedda höga kostnader minskat då vi numera 
organiserar individuellt program i egen regi.  

Vuxenutbildning 
Lärcenters ram, före eventuell omfördelning inom nämnd, ökar med 0,15 mnkr. Kostnadsökningarna 
bedöms vara på samma nivå. 

Lärcenters verksamhet är till stor del beroende av statsbidrag men även försäljning av utbildning till 
andra kommuner och företag. Intäkterna från statsbidrag och försäljning är nästan lika mycket som 
kommunbidraget från kommunen. Om statsbidragen minskar, eller kommuner och företag inte har 
möjlighet att köpa utbildning, måste Lärcenter vara flexibla att minska kostnader med kort varsel.     

Arbetsmarknadsenhet 
Arbetsmarknadsenhetens (AME) ram, före eventuell omfördelning inom nämnd, ökar med 0,1 mnkr. 
AME:s verksamhet är till stor del beroende på intäkter från främst Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket, cirka 60 % av intäkterna är från dessa. 

Den höga arbetslösheten och de ökade flyktingströmmarna gör att AMEs verksamhet behöver fortsätta 
att utvecklas, i nära samarbete med socialförvaltningen, Lärcenter och gymnasiet. AME tar ett större 
ansvar för de personer som söker försörjningsstöd men har inte fått någon ökad budget för det.  

Demografi 
Enligt befolkningsprognos för 2022 till 2025 kommer förskolan vara oförändrat med barn, 
grundskolan minska med 37 elever och gymnasiet minska med 23 folkbokförda i gymnasieålder. Totalt 
minskas barn- och elevunderlaget med 60 barn/elever under perioden 2022 - 2025. 

Minskningen av elever/barn under perioden kommer ställa krav på effektiviseringar i alla 
verksamheter. Särskilt märks minskningen under 2024 då ramen, enligt nuvarande prognos, kommer 
minska med 5,5 mnkr beroende på demografin. Eftersom minskningen kommer vara utspridd på flera 
enheter innebär det att det är svårt att minska på lokaler och personal på grund av mindre antal 
barn/elever. Kostnadsminskningarna behöver därför ske genom olika effektiviseringsåtgärder. 

Äskade medel för att bibehålla kvaliteten* 
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  2023 2024** 2025** 

Förskolan 1 500 tkr 1 000 tkr 1 500 tkr 

Fritidshemmen 2 500 tkr   

Grundskola 4 000 tkr 5 000 tkr 4 000 tkr 

Gymnasiet ** ** ** 

Vuxenutbildningen ** ** ** 

Summa äskanden 8 000 tkr 6 000 tkr 5 500 tkr 

*Äskande av medel då effektiviseringar av verksamheterna inte är möjlig i nuvarande 
organisationsform 

**Svårprognosticerat beroende på omvärldsläget samt att andra huvudmän och myndigheter styr 

Äskade medel utifrån investeringsärenden  

  2023 2024 2025 

Kök Värmlandsbro och 
renovering av skolan  

X X X 

Pluto (ärende  under 
behandling) 

X X X 

Illern 
renovering vissa 
rum,ventilation, belysning 

Förstudie X X 

Utemiljö förskolor 1 500              1 500  

Investeringar fordon 
Transportprogrammet 

         2 500 2 500             

Summa äskanden 4 000 4 000  

 

Utveckling på sikt 

● Översyn av organisation av all verksamhet för optimering 
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Barn- och utbildningsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 63 Dnr BUN/2022:177 

Budgetramskrivelse 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om preliminära ramar för 2023 den 21 februari. 
Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för drift- och investeringsbudget 9 juni 
och fullmäktige fattar ett slutligt beslut 20 juni. 
För att bibehålla kvaliteten i utbildningen och övriga verksamheter måste barn- och 
utbildningsnämnden vidta åtgärder som innebär besparingar som motsvarar ca 8 
mnkr 2023. 
Då verksamheterna redan idag befinner sig på en lägsta nivå med tanke på säkerhet 
och kvalitet kommer det att vara svårt att kunna minska kostnaderna. Barn- och 
utbildningsnämnden anser därför det är nödvändigt med ett budgettillskott om 
säkerhet och kvalitet ska kunna upprätthållas. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande Budgetramskrivelse 2023-2025, 2022-03-28. 
Lokalförsörjningsplan BUN 2022-2032, 2022-03-03. 
Budgetramskrivelse 2023-2025, 2022-03-31. 
Omvärldsspaning 2022, 2022-03-31. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
Johan Olsson (S): Yrkar enligt arbetsutskottets förslag med ett tillägg på 8 000 tkr i 
äskade medel, vilket innebär totalt 16 miljoner kronor i äskade medel. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar enligt 
förvaltningens förslag röstar Ja, den som röstar enligt Johan Olsson (S) förslag 
röstar Nej. Omröstningen utfaller med 9 Ja-röster och 2 Nej-röster. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetramskrivelsen för 2023-2025. 
 
________________________ 
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2022-04-28 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsledningsgruppen 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna inkommer med en protokollsanteckning: 
”Vi är oroliga för att barnen inte får den hjälp som de har rätt till i skolorna i Säffle! 
Det behövs 8 miljoner för att bibehålla nivån men då är vi fortfarande under nivån 
för att ge alla barn det stöd som krävs enligt lagen. För att nå lagens krav krävs det 
ca 8 miljoner till. 
Johan Olsson (S) 
Inga-Lill Eriksson (S)” 
Matilde Konglevoll inkommer med en protokollsanteckning: 
”Beslutet kring budgetramskrivelse präglas fortfarande av majoritetens ovilja att 
agera trots att förvaltningen klart och tydligt, gång på gång visar på att de politiska 
beslut som tas får negativa konsekvenser för verksamheten. 
Att majoriteten inte vill äska mera pengar av kommunstyrelsen för att majoritet inte 
tror vi får dem är på gränsen till oseriöst. Redan idag går verksamheten på ett 
absolut minimum som bland annat innebära att kommunen inte uppfylla lagen när 
det kommer till att ge särskilt stöd till alla elever som behöver den, nämnden vet det 
för att nämnden för stadig och regelbunden information om detta, därför finns det 
ingen ursäkt för majoritetens agerande. 
Å andra sidan hade Socialdemokraterna ett förslag om att äska de 8 mkr enligt 
budgetramskrivelseförslag samt i tillägg äska 8 mkr. Fråga är hur man tänkt här när 
man kom fram till det summan. Ska man äska extra medel så behöver detta kunna 
baseras på fakta och inte i gissningar. Men jag är överens med Socialdemokraterna 
om behovet av att äska mera pengar till verksamheten. 
Det behövs en ordentlig genomgång av verksamheten för att nämnden ska kunna få 
en korrekt bild av hur mycket pengar behövs för att verksamheten ska bedrivas med 
god kvalitet och inte minst lagligt. 
Att på nämndsmöte konstatera att det inte hinns med detta arbete innan 
budgetrambeskrivelsen ska godkännas och lämnas till kommunstyrelse, var en totalt 
onödig handling, då nämnden gång på gång fått info om vilket problem som finns 
grundet i den ansträngt ekonomiskram förvaltning måste arbeta inom. 
Det fanns alltså ingen anledning till att påstå att man inte har förstått allvaret eller 
att det inte funnits tid till att utreda behovet ordentligt och korrekt så 
budgetramskrivelsen skulle kunna innehålla fakta och realistiska tal, därför 
reserverade jag mig mot beslutet. 
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äskade medel, vilket innebär totalt 16 miljoner kronor i äskade medel. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar enligt 
förvaltningens förslag röstar Ja, den som röstar enligt Johan Olsson (S) förslag 
röstar Nej. Omröstningen utfaller med 9 Ja-röster och 2 Nej-röster. 
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Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetramskrivelsen för 2023-2025. 
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BUDGET ÅR 2023-2025, Majoriteten KSAU 20220523  



17 februari: Bokslutsdialog koncern
17 februari: SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos
21 februari: KSAU, preliminära ramar budget
28 februari: KS preliminära ramar budget
1 mars-20 april: Politiska processer och förvaltnings- och bolagsarbete inför 

KS budgetberedning.
20 april: SKR publicerar cirkulär om Vårpropositionen. 
21-22 april: KS budgetberedning genomför dialog med nämndernas 

presidier och bolagens styrelser.
28 april: SKR publicerar ny prognos för skatteunderlaget. 
2 maj: Ordförandeberedning
9 maj: KSAU information, beredningsunderlag budgetberedning och 

skatteprognos. Prioriteringsutrymme.
23 maj: KSAU budget
9 juni: KS budget
20 juni: KF beslutar om budget 2023 och plan 2024-2025 för 

Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2023.

Tidsplan 2022, vår
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25 augusti: SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos
20 september: Regeringen presenterar Budgetpropositionen (inget maktskifte).
-15 november: (Sista datum) Regeringen presenterar Budgetpropositionen 

(maktskifte). 
SKR publicerar cirkulär och om Budgetpropositionen (dagen efter).

17 oktober: KF, första sammanträdet med den nyvalda församlingen för 
kommande mandatperiod.

28 november: KF beslutar om budget 2023 och plan 2024-2025 för 
Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2023. Val till 
nämnder för den nya mandatperioden.

November/ Verksamhets- och affärsplaner beslutas av nämnder och styrelser.
december

Tidsplan 2022, höst
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Konjunkturläget 28 april 2022 enligt Sveriges Kommuner 
och Regioner

• Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt 
och i Sverige fram till år 2025. Analysen bygger på en konjunkturprognos till och med 2023. 
Efterföljande år (2024–2025) utgör kalkylår där utvecklingen följer en trendframskrivning.

• Baserat på rekordstora överraskningar i de svenska inflationsutfallen hittills i år (statistik till och 
med mars) samt att höga energipriser (i synnerhet på olja och el) väntas bestå året ut revideras 
inflationsprognosen upp kraftigt. KPIF-inflationen beräknas skjuta över 5 procent som 
genomsnitt helåret 2022.

• Givet en period med långt högre inflation än på länge i Sverige utgår prognosen från högre 
löneökningar (än tidigare prognoser).

• Förutom den höga inflationen är det stigande räntor som i hög grad präglar de 
makroekonomiska utsikterna. Ett brant uppställ för marknadsräntorna följer inte minst av 
förväntningar om höjda styrräntor från en rad centralbanker. En fortsatt ränteuppgång tycks i det 
närmaste oundviklig, givet den globala inflationschocken samt de ännu mycket låga 
styrräntorna.



Konjunkturläget 28 april 2022 enligt Sveriges Kommuner 
och Regioner

• Eftersom att löner och priser hos kommuner och regioner antas öka snabbare (än i tidigare 
bedömningar) innebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. 

• Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just den 
urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande priser och löner leder till. Urholkningen kommer 
att slå olika för olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt som träffar hushåll, företag och 
offentlig sektor.

• Skatteunderlagets reala utveckling (”den köpkraft som skatteunderlagstillväxten genererar”) är 
nedreviderad. Detta beror på att timlönerna och kommunsektorns övriga insatspriser är 
uppreviderade. Bakgrunden är den inflationschock som antas ge betydligt högre (än tidigare) 
pris- och löneökningar för en rad av år. Den allt starkare arbetsmarknaden väger också in. 
Inflationens påverkan på pensionskostnaderna och det nya pensionsavtalet (som börjar gälla 
2023) bidrar därutöver till ökade kostnader för personalen framöver. 



Befolkningsprognos och ny 
demografimodell
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• Befolkningsprognos gjord av Statisticon i januari.

• Den långsiktiga prognosen visar på en fortsatt befolkningsminskning på cirka 40 
individer per år (66 i förra årets prognos).

• Stora variationer i utfallet de senaste åren. Ingen indikation på att den 
trendmässiga förändringen över tid ska förändras i modellen.

• År 2019 blev det en extra kraftig befolkningsminskning med 192 invånare. 
Pandemiåren 2020 och 2021 var minskningen totalt 43 invånare. Efter de första 
fem månaderna 2022 har befolkningen minskat med 107 individer till 15 301 
vecka 18. Det är en kraftig minskning som till och med överstiger 2019 års 
minskning för samma period. Budgetunderlaget i prelramarna för 2023 bygger på 
15 284 invånare vilket gör att det bara finns utrymme för ytterligare minskning med 
17 individer.   

• Ny demografimodell från och med budget 2021.

• Befolkningsprognosen visar att den kommunala organisationen står inför stora 
utmaningar.
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• Enligt den befolkningsprognos som finns framtagen kommer det att behöva göras 
stora omfördelningar i budget de närmaste 10 åren. 

• År 2023 ger en relativt stor demografibudgetförändring jämfört med flera av åren 
framåt.

Budget 2023
    Prognos Prognos    

Verksamhet
Belopp 
kr/inv

Antal i 
befolkningen, 
budgetår-1

Antal i 
befolkningen, 
budgetår

Förändring befolkning 
(budgetår-budgetår-1)

Budget 
demografi

Förskola (0-5 år) 78 474 917 912 -5 -401 705
Grundskola (6-15 år) 115 167 1 631 1 621 -10 -1 171 279
Gymnasium (16-18 år) 132 606 537 539 2 219 307
Summa BUN -1 353 676

Äldreomsorg 75-79 år 73 933 991 1 012 21 1 586 442
Äldreomsorg 80-89 år 147 865 1 056 1 105 49 7 252 287
Äldreomsorg 90-w år 172 510 239 241 2 344 101
Summa SOC 9 182 829

Totalt demografibudget 7 829 153



Budget 2023, KSAU 9 maj
1 % generell 

uppräkning för hela 
perioden 2023-2025

Sänkt resultatkrav 
2023 och 2024. År 

2025 är nivån 
tillbaka på den av 

KF beslutade nivån.

Demografijustering 
enligt beslutad 
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Kostnad för generell 
uppräkning av 

ramarna.



Budget 2023, KSAU 23 maj

Sänkt resultatkrav 
2023 och 2024. År 

2025 är nivån 
tillbaka på den av 

KF beslutade nivån.

Demografijustering 
enligt beslutad 

modell

Kostnad för generell 
uppräkning av 

ramarna.

1 % generell 
uppräkning för hela 
perioden 2023-2025



Budget 2023, KSAU 23 maj



Budget 2023, KSAU 23 maj



Budget 2023, KSAU 23 maj
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• Sänkt resultatkrav till 1%.

• Politiskt prioriterade ramhöjningar SOC (4,55 mnkr) och BUN (1,95 mnkr). 

•  Stärkt budget för "fältare", uppdrag kommundirektör, 1,5 mnkr

• Ofördelad budgetreserv inför beslut november, 3 mnkr

• Investering Medis kök, faktiska kapitalkostnader (max), 0,5 mnkr

• I nuläget ligger det en generell uppräkning av nämndernas ramar med 1%. 
Inflationstrycket ligger runt 4,5%. Det ger att effektiviseringskravet för att 
klara av prisökningar ligger på cirka 3,5%.

 



Investeringar fortsatt arbete

Mål att ha en soliditet på 50 % (48,8 % i bokslut 2021)

• Vid en investeringsnivå som är lika med investeringsutrymmet 
bibehålls soliditeten.

• Soliditeten minskar om investeringarna överstiger 
investeringsutrymmet.

• Soliditeten ökar om investeringarna understiger 
investeringsutrymmet.

Belopp i mnkr 2022 2023 2024 2025

Avskrivningar 44,9 45,5 46,3 46,3

Resultat 14,6 10,7 16,4 22,5 

Summa - investeringsutrymme 
vid 100% självfinansieringsgrad 59,5 56,2 62,7 68,8

Investeringar (budget 2022) 67,2 53 51,7 38,2 



Investeringar fortsatt arbete
Investeringsbehov utan budget:

• Behov av boendeplatser äldreomsorg (?)

• Ny förskola (?)

• Ridanläggning (?)

• Medborgarhusets kök (cirka 9 mnkr), driftskonsekvens 0,5 mnkr

• Friidrottsanläggning Tegnér (?)

Viktigt att ta hänsyn till driftskonsekvensen av investeringarna.
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 96 Dnr KS/2022:194 

Ramborgen för Säfflebostäder 2023 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB 
enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2021-06-21 § 73 om en oförändrad borgensram 
på 400 mnkr. Säfflebostäder AB föreslår nu att ramborgen ligger kvar på samma 
nivå 2023 som för 2022 det vill säga 400 Mnkr år 2023. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 89, 2022-05-23. 
Ramborgen för Säfflebostäder AB 2021, VD-skrivelse 2022-05-09 
Protokoll från Säfflebostäder AB, 2022-05-19 § 29 
Protokoll från Kommunföretag AB 2022-05-30 § 45   
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunföretags förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- För år 2023, att såsom för egen skuld ingå borgen för Säfflebostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 000 000 SEK, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
- Den årliga borgensavgiften för Säfflebostäder AB ska vara 0,2 procent för 

år 2023. 
__________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ramborgen för Säfflebostäder AB 2023 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostä-
der AB enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2021-06-21 § 73 om en oförändrad 
borgensram på 400 mnkr. Säfflebostäder AB föreslår nu att ramborgen ligger 
kvar på samma nivå 2023 som för 2022 det vill säga 400 Mnkr år 2023. 

Bakgrund 
Säfflebostäder AB har en omfattande låneportfölj som per den 30 april 2022 
omfattar totalt 341,3 Mnkr i lån, varav 324,6 Mnkr med kommunal borgen 
och 16,8 Mnkr med pantbrev som säkerhet. Kommunfullmäktige fattade 
beslut 2021-06-21, § 73, om en oförändrad borgensram på 400 Mnkr. 
Ramborgen revideras årligen inför kommande budgetår i samband med att 
kommunens investeringsbudget beslutas. Beslutet om borgensram ska 
innefatta bolagets hela låneportfölj. På så vis inkluderas även de lån som 
idag har pantbrev som säkerhet istället för borgen. En ramborgen bör inne-
hålla ett utrymma för kommande investeringar så att det inte behöver tas 
kompletterande beslut under året. 
 
Kommunföretag i Säffle AB och kommunstyrelsen ska bereda det årliga 
beslut om storleken på borgensramen som antas av kommunfullmäktige. 
Borgensavgiftens storlek är delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut 
om.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Säfflebostäder AB, Kommunföretag i Säffle AB och 
Kommunledningskontoret 

Beslutsunderlag 
Ramborgen för Säfflebostäder AB 2021, VD-skrivelse 2022-05-09 
Protokoll från Säfflebostäder AB, 2022-05-19 § 29 
Protokoll från Kommunföretag AB 2022-05-30 § 45   

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunfullmäktige fattade, som nämnts ovan, beslut 2021-06-21 § 73 om 
en oförändrad borgensram på 400. Säfflebostäder AB:s styrelse beslutade vid 
sitt sammanträde den 19 maj 2022 att föreslå Kommunföretag i Säffle AB att 
borgensramen ska vara kvar på samma nivå år 2023 som för 2022 det vill 
säg 400 mnkr.  



Säffle kommun 
Datum 
2022-06-01 
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Enligt lagstiftningen för allmännyttiga bostadsbolag ska kommunerna ta ut 
en borgensavgift som motsvarar bostadsbolagets fördela av att få kommunal 
borgen. Borgensavgiften för Säfflebostäder AB bestämdes i samband med de 
nya lagreglerna till 0,2 procent år 2015. Kommunens engagemang i Säffle-
bostäder AB är långsiktigt och utlåning till ett välskött allmännyttigt bolag 
innebär lägre risk än för utlåning till övriga bolag. En avstämning med in-
tresseorganisationen SABO visade att det i gällande ränteläge kunde anses 
vara en affärsmässig nivå. Kommunledningskontoret föreslår att samma vill-
kor/borgensavgift ska gälla för Säfflebostäder AB även år 2023, d.v.s. 0,2 
procent. En översyn av nivån på borgensavgiften kommer att genomföras 
under 2022. I samarbete med kommunerna i Värmland och Kommuninvest 
kommer en modell för beräkning av borgensavgift tas fram. 

Konsekvenser 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Beslutet om borgensavgift för Säfflebostäder AB:s lån uppfyller lagens krav 
på affärsmässighet för allmännyttiga bostadsbolag.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 
Kommunfullmäktige beslutar för år 2023, att såsom för egen skuld ingå bor-
gen för Säfflebostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta låne-
belopp om 400 000 000 SEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive ursprung-
liga belopp. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Den årliga borgensavgiften för Säfflebostäder AB ska vara 0,2 procent för år 
2023. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Säfflebostäder AB 
Kommunledningskontoret
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Kommunföretag i Säffle AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 45 Dnr KFAB/2022:18 

Ramborgen för Säfflebostäder AB 2023 
Ärendebeskrivning 
 Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB 
enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2021-06-21, § 73, om en oförändrad 
borgensram på 400 Mnkr. Förslag finns att ramborgen är oförändrad för 2023.  
Beslutsunderlag 
Säfflebostäders tjänsteyttrande och protokoll om ramborgen 2023. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen beslutar enligt Säfflebostäders förslag.  
Beslut 
Kommunföretag i Säffle AB föreslår kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar för 2023 att ramborgen för Säfflebostäder AB är 400 
Mnkr. 
 
 
_______________________ 
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§ 79 Dnr KS/2022:56 

Svar på granskningarapport på Säffle kommuns 
årsredovisning 2021 
Ärendebeskrivning 
Revisorernas sammanfattande bedömning av årsredovisningen är att både 
verksamhetsmål och de finansiella målen har en tillräckligt hög måluppfyllelse för 
att uppnå god ekonomisk hushållning, vilket således överensstämmer med 
kommunstyrelsens bedömning.  
I de förtroendevalda revisorernas uppdrag ingår att granska kommunens års-
redovisning. Som biträde i granskningen har revisorerna konsulter från KPMG. 
Revisorernas sammantagna bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att den är upprättad enligt god redovisningssed.  
De av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen bedöms av de förtroendevalda 
revisorerna vara förenliga med det utfall som verksamheterna presenterat. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 69, 2022-05-09.  
Tjänsteyttrande om svar på granskningsrapport på Säffle kommuns årsredovisning 
2021, 2022-04-25.  
Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2021, 2022-04-12. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner yttrandet över 
revisorernas granskning av årsredovisning 2021. 
_______________________ 
2022-05-25 Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
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 Kommunstyrelsen 

 

Granskningsrapport över Säffle kommuns 
årsredovisning 2021 
Sammanfattning 
Revisorernas sammanfattande bedömning av årsredovisningen är att både 
verksamhetsmål och de finansiella målen har en tillräckligt hög 
måluppfyllelse för att uppnå god ekonomisk hushållning, vilket således 
överensstämmer med kommunstyrelsens bedömning.  

Bakgrund 
I de förtroendevalda revisorernas uppdrag ingår att granska kommunens års-
redovisning. Som biträde i granskningen har revisorerna konsulter från 
KPMG. Revisorernas sammantagna bedömning är att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande och att den är upprättad enligt god redovisningssed.  
De av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen bedöms av de förtroende-
valda revisorerna vara förenliga med det utfall som verksamheterna 
presenterat. 
   

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2021 den 12 april 2022.   

Förvaltningens ståndpunkt 
Årsredovisningen är det viktigaste dokumentet en organisation har för att 
redovisa hur verksamheten förlupit föregående år såväl när det gäller åtgär-
der som kvalitet och ekonomi. Årsredovisningen ska alltid granskas av revi-
sorer.  
Kommunledningskontoret delar de förtroendevalda revisorernas uppfattning 
om att årsredovisningen och den sammanställda redovisningen ger en, i allt 
väsentligt, rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens finansi-
ella resultat och ekonomiska ställning.  
Revisionsbiträdet KPMG lyfter i sin rapport fram att resultatet av 
verksamhetsmålen ligger till grund för god ekonomisk hushållning är 
förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.  
Kommunledningskontoret delar revisorernas uppfattning gällande 
uppföljning av de av både verksamhetsmålen samt de finansiella målen. 
Bedömningen är att god ekonomisk hushållning uppnåtts.  
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KPMG bedömer utifrån väsentlighetsprincipen att kommunen i huvudsak 
efterlever RKRs rekommendationer samt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, men att fortsatta utvecklingsmöjligheter finns framför allt kring 
arbetet med kommunens anläggningsregister.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige godkänner yttrandet över 
revisorernas granskning av årsredovisning 2021. 
   

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 



Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31

Säffle kommun
12 april 2022
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Snabb överblick 

 Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet. 

 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda finansiella 
målen har uppnåtts 2021.

 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
verksamhetsmässiga målen har uppnåtts 2021.

 Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.








Sammanfattning
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Säffle kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och god redovisningssed.

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

Kommunens resultat för året för helåret uppgick till 48,2 mkr, vilket är 
33,2 mkr högre än budgeterat. Det högre resultatet förklaras av bland 
annat en positiv skatteprognos för 2021 om 17,6 mkr. Vidare har 
kommunens värdepapper utvecklats positivt, vilket påverkar resultatet 
positivt med 17,9 mkr för 2021.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för 
den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Kommunen redovisar i årsredovisningen utfallet av måluppfyllelsen 
för de finansiella målen och bedömningen är att kommunen för 2021 
uppnår god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. 
Detta då hälften av målen är uppfyllda och måluppföljningen i övrigt 
uppvisar en positiv trend som innebär att Säffle kommun inom de 
närmaste åren återigen kommer uppnå samtliga finansiella mål. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet avseende de 
finansiella målen som ligger till grund för god ekonomisk hushållning 
är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vår uppfattning 
överensstämmer således med kommunstyrelsen. 

Verksamhetsmål

Kommunens samlade bedömning är att måluppfyllelsen är tillräckligt 
god för 2021 för att kommunen skall uppnå god ekonomisk 
hushållning. Samtliga fullmäktigemål är delvis eller helt uppfyllda. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet avseende 
verksamhetsmålen som ligger till grund för god ekonomisk 
hushållning är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vår 
uppfattning överensstämmer således med kommunstyrelsen. 

Karlstad 2022-04-12

Charlotta Eriksson Nils Nordqvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor

Presenter
Presentation Notes
Mål att Sammanfattningen ska få plats på en sida? 
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner 
samt rekommendationer.

 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR)

 Interna regelverk och instruktioner

 Fullmäktigebeslut

Vi har av Säffle kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom fastställd 
normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA), vilket bland annat innebär att vi inte inhämtat revisionsbevis i 
form av uttalande från ledningen. Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 4-47 har endast granskats utifrån om informationen är 
förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att informationen i 
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen 
omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning
• Sammanställda räkenskaper

1.3.1 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• 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

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot 
erforderliga underlag

• Översiktlig analys av övriga poster



2 Resultat av 
granskningen
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Bedömning

Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. Kommunen skulle dock kunna överväga att 
komplettera förvaltningsberättelsen med ett kapitel om förväntad framtida utveckling. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen har skett i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) samt rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande 
rekommendationer.

Bedömning

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer men anser att man kan förtydliga kapitlet i årsredovisningen med 
information kring fler balansposter som finansiella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar, pensionsförpliktelser med mera. 



10© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som 
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt 
KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL 
i förvaltningsberättelsen. Kommunens resultat för året uppgår 
till 48,2 mkr. Balanskravsresultatet för 2021 uppgår till 18,6 mkr 
efter avdrag av realisationsvinster om 11,7 mkr samt avdrag för 
orealiserade vinster om 17,9 mkr, se beräkning till höger.

Det finns ett negativt balanskravsresultat om 14,0 mkr att 
återställa från tidigare år. I och med årets överskott kan 
kommunen återställa de underskott som uppstått under 2018 
och 2019 och har inget negativ resultat kvar som behöver 
återställas kommande år. RUR uppgår till 88,7 mkr (88,7 mkr).

Bedömning

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post 
att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Vi 
bedömer att kommunen gör en bra och korrekt presentation av 
balanskravet i sin årsredovisning.

Balanskravsutredning (mkr) 2021 2020 2019 2018
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 48,2 49,2 -1,9 -14,4

- Samtliga realisationsvinster -11,7 -4,5 -6,1 -13,9

+
Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0,0 -0,7 -0,1 0,0

-/+
Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0,0 1,9 1,5 0,0

+/-
Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper -17,9 -1,2 -23,8 0,0

=
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 18,6 44,7 -30,4 -28,3

- Reservering av medel till RUR 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Användning av medel från RUR 0,0 0,0 0,0 0,0
= Årets balanskravsresultat 18,6 44,7 -30,4 -28,3
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

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 ett externt perspektiv och 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. 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

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

Interna fullmäktigemål:
1. Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
2. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
3. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål utarbetas utifrån fullmäktigemålen och det är fullmäktige som beslutar vilka fullmäktigemål som är obligatoriska för respektive 
nämnd.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

Kommunens finansiella mål är långsiktiga. I kommunens ekonomiska 
plan återfinns fyra övergripande finansiella mål och kommunen 
redovisar i årsredovisningen utfallet av dessa mål för 2021. 

De finansiella målen utgör: 

1. Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Kommunens redovisar att resultat för helåret på 48,2 mkr vilket utgör 
4,5 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket betyder att resultatmålet 
uppnås under 2021.

2. Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap. 

Kommunen bedömer att 30 dagars betalningsberedskap motsvarar 45 
mkr i kassan. Kassan per 2021-12-31 uppgår till 160 mkr, vilket innebär 
att målet uppnås.

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

Kommuns soliditet uppgår till 47,1 procent. Med pensionsåtagandet 
uppgår soliditeten till 26,1 procent. Soliditetsmålet uppnås därmed inte 
vid årsbokslutet för 2021. Kommunen resonerar dock kring soliditeten 
under sin bedömning av fullmäktigemålen och räknar med att soliditeten 
kommer att minska några år framöver med tanke på stora investeringar 
som kräver ett ökat lånebehov för att sedan åter öka. Tack vare årets 
goda resultat har soliditeten jämfört med föregående år stärkts med
0,8 %.

4. Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten. 

Målet är kopplat till soliditetsmålet (Mål 3). Om soliditetsmålet uppnås, 
uppnås även detta mål.

Av årsredovisningen framgår en samlad bedömning av om resultatet av 
de finansiella målen innebär att kommunen uppnår god ekonomisk 
hushållning ur det finansiella perspektivet eller inte. Kommunens 
bedömning är:

”Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör kommunstyrelsen 
bedömningen att kommunen visserligen 2021 inte uppfyller alla mål 
men att trenden långsiktigt är positiv samt att det finns en 
förtroendeingivande planering som innebär att Säffle kommun inom 
några år återigen kommer uppnå samtliga finansiella mål. Mot denna 
bakgrund anses Säffle kommun uppnå god ekonomisk hushållning med 
fortsatt visst utvecklingsutrymme.”

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet avseende de 
finansiella målen som ligger till grund för god ekonomisk hushållning är 
förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vår uppfattning 
överensstämmer således med kommunstyrelsen. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god 
ekonomisk hushållning även ur ett verksamhetsperspektiv skall 
upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med 
upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

Fullmäktiges mål utvärderas varje år med stöd av nämndmålen som, 
enligt vissa regler som framgår av årsredovisningen, anknyter till 
respektive fullmäktigemål.

Kommunens bedömning i årsredovisningen är att fem av 
fullmäktigemålen är delvis uppfyllda och att två mål är helt uppfyllda. I 
nämndernas egna verksamhetsberättelser i årsredovisningen finns 
detaljerade kommentarer avseende respektive nämndmål och 
måluppfyllelse av dito. 

Kommunens samlade bedömning är att måluppfyllelsen är god för 2021, 
men man noterar att det finns en fortsatt stor utmaning för att utveckla 
en god måluppfyllelse över tid. Kommunen arbetar aktivt med planerade 
insatser och aktiviteter för att få effekt på de mål som fullmäktige 
fastställt. Kommunen bedömer vidare att det finns utvecklingsbehov vad 
gäller mål- och måttformulering och hur och med vilka metoder 
måluppfyllelsen ska mätas. Men kommunstyrelsen bedömer ändå att 
resultatet av fullmäktigemålen är tillräckligt gott för att göra 
bedömningen att man utifrån årets resultat av fullmäktigemålen uppfyller 
god ekonomisk hushållning. 

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 se över mål- och måttformuleringar samt 
hur målen och utfall av dessa ska mätas.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet avseende 
verksamhetsmålen som ligger till grund för god ekonomisk hushållning 
är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vår uppfattning 
överensstämmer således med kommunstyrelsen. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 48,2 mkr vilket 30,4 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 15,0 mkr. Resultatet är något sämre än föregående års 
resultat om 49,2 mkr. 

En övergripande bedömning av resultatet för kommunen visar att verksamhetens kostnader har ökat med 7,0 % (föregående år minskat med 
3,0%) samtidigt som skatter och bidrag ökar med 4,4% (4,3 %), men ett positivt finansnetto gör att resultatet hamnar i nivå med föregående års 
resultat. Förändringarna i nettokostnader är starkt kopplat till corona-pandemin med lägre kostnader i en del verksamheter som tvingades hålla 
stängt stor del av 2020. Kommunen fick också stora generella statliga bidrag under 2020 utifrån Covid-läget. 

På intäktssidan noterar vi att kommunen har erhållit en positiv slutavräkning om 17,6 mkr avseende skatteprognosen för 2021. Kommunens 
resultat har också påverkats positivt med en orealiserad vinst avseende värdepapper om 17,9 mkr. 

Kommunens nettokostnad (inkl. finansnetto) i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 95,5 % för 2021, 
vilket är bättre än budget och i nivå med föregående år. 
Nettokostnadsandelen är ett viktigt nyckeltal som beskriver 
driftkostnader i förhållande till de intäkter kommunen har. 
Om kommunens nettokostnadsandel överstiger 100 % 
innebär det att den löpande driften är dyrare än de 
skatteintäkter och generella statsbidrag som kommunen 
erhåller. Bortser vi från finansnettot är kommunens 
nettokostnadsandel 98,6 %.

Bedömning
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några 
väsentliga fel.

Belopp i mkr 2021-12-31 Budget 2021 2020-12-31
Verksamhetens nettokostnader -1 046,6 -1 009,3 -978,5 
Förändring i %, jmf med 2020 7,0 3,1 -3,0 
Skatteintäkter och statsbidrag 1 061,0 1 019,1 1 015,9 
Förändring i %, jmf med 2020 4,4 0,3 4,3 
Finansnetto 33,8 5,2 11,8
Årets resultat 48,2 15,0 49,2 

Nettokostnader inkl. finansnetto i 
relation till skatteintäkter och bidrag % 95,5 98,5 95,2 
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2. Resultat av granskningen forts.

Materiella anläggningstillgångar har ökat genom 
investeringar på 71,6 mkr och minskat med avskrivningar om 
42,9 mkr. Därutöver har värdepapper ökat med 17,9 mkr i 
form av orealiserad värdeökning. Långfristiga skulder har 
ökat med netto 55,5 mkr genom nyupplåning om 118,9 mkr 
och en minskning med amorteringar. Kortfristiga skulder har 
netto minskat med 49,7 mkr, vilket främst avser lägre 
kortfristig andel av långfristiga skulder.

2.6 Balansräkning
Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Kommunen redovisar en soliditet på 49 % och en soliditet med hänsyn taget till ansvarsförpliktelser 
på 28 %, vilket betyder att kommunen har täckning för sina skulder och ansvarsförbindelser. Kommunen har en stark soliditet i jämförelse med 
många andra jämförbara kommuner. Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 364,1 mkr (367,8 mkr). 

Bedömning
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. Att differenser kvarstår även i detta årsbokslut anser vi vara en stor brist. Kommunen bör fokusera på att komma 
tillrätta med dessa differenser så snart som möjligt. En utredning bör vara klar till delårsbokslutet 2022.

Vi bedömer inte att någon av de avvikelser som noterats ovan är väsentliga och påverkar inte vår syn på om balansräkningen är rättvisande. Vår 
bedömning av balansräkningen är att den i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

Belopp i mkr
Kommunen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Balansomslutning 1 732,6 1 681,1 2 142,0 2 101,4 
Redovisat eget kapital 845,4 797,2 979,7 923,5 
Ansvarsförbindelse 364,1 367,8 364,1 367,8 
Eget kapital inkl. 
ansvarsförpliktelse 481,3 429,4 615,6 555,7 
Redovisad soliditet 49% 47% 46% 44%
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse 28% 26% 29% 26%
Anläggningstillgångar 1 419,2 1 359,5 1 847,2 1 804,2 
Omsättningstillgångar 314,4 321,7 294,8 297,2 
Avsättningar 42,3 43,8 60,4 59,3 
Långfristiga skulder 514,6 459,2 853,0 802,2 
Kortfristiga skulder 331,3 381,0 248,9 316,4 
Balanslikviditet 95% 84% 118% 94%



16© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Bedömning
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats 
i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till.

Kommunen redovisar i årsredovisningen investeringarna per nämnd och också utfallet för större investeringar.

Kommunen redovisar investeringar på 71,6 mkr vilket är ett utfall som ligger 44,5 mkr (38 %) under den justerade budgeten. En del 
investeringar har blivit framflyttade på grund av Covid-19 pandemin. De största investeringarna under 2021 avser Svanskogs skola (25,3 
mkr), Grundsärskola Höglunda (4,3 mkr) och flertalet mindre investeringar inom Teknik- och fastighet (ca 28,2 mkr), bland annat investeringar 
kopplade till fiskodlingen ( 3,1 mkr).

Bedömning
Vi har bedömt investeringsredovisningen utifrån ovanstående och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.9 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott mot budget med 5,8 mkr. Detta förklaras främst av att nämnde fått mer statsbidrag än budgeterat 
(10,6 mkr).

Socialnämnden visar en negativ avvikelse om -40,1 mkr jämfört med budgeterat, vilket av kommunen förklaras av volymökningar inom samtliga 
verksamhetsdelar kopplade till demografiutveckling, ökande socioekonomisk problematik och Covid-19 situationen. De främsta kostnadsökningarna 
avser ökat antal placeringar inom individ- och familjeomsorgen (8,6 mkr), ökade kostnader för försörjningsstöd (9,4 mkr), ökade volymer i 
hemtjänsten (11,2 mkr) samt kostnader relaterade till Covid-19 (6,5 mkr). 

Bedömning:
Av årsredovisningen framgår budgetföljsamheten för respektive 
nämnd jämte kommentarer till avvikelser mot budget. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i 
årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer.

Budgetavvikelser per nämnd Utfall 2021 Utfall 2020

Kommunstyrelsen 1,2 -1,2 

BUN 5,8 21,6 

Miljö- och bygg 0,5 0,0 

Socialnämnd -40,1 -19,4 

Teknik och fritid 4,6 9,8 

Övriga -1,8 -0,4 
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2. Resultat av granskningen forts.

Kommunen kommenterar verksamheten och redovisar årets utfall för respektive kommunalt bolag i årsredovisningens avsnitt ”Den kommunala 
koncernen”. 

• Kommunföretag i Säffle AB visar ett resultat efter finansiella poster för koncernen på 6,8 mkr
• Säfflebostäder redovisar ett resultat på 6,2 mkr
• Forskningen i Säffle AB 0 mkr
• Säffle kommunikation 0 mkr
• Säffle Kedjan 2 AB 0 mkr

Bedömning
Vi har inte funnit några avvikelser i vår översiktliga granskning avseende sammanställda räkenskaper. En organisationsskiss över kommunen 
inklusive kommunala bolag framgår av årsredovisningen. Där framgår vilka bolag som ingår i kommunkoncernen och ägarförhållanden. Utöver 
detta redovisas även information om de kommunala bolagen med en ekonomisk genomgång samt en presentation av väsentliga händelser
under året. 

2.10 Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser 
enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de 
kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar 
och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom 
primärkommunen de kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur, avsnitt ”Den kommunala 
koncernen”

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, 
vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i 
företaget.

Belopp i mkr 2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetens nettokostnader -1 035,0 -961,9 

Skatteintäkter och statsbidrag 1 061,0 1 015,9 

Finansnetto 30,3 7,8 

Årets resultat 56,3 61,8 

Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag 94,7 93,9 
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§ 26 Dnr KS/2022:56 

Revisionsberättelse för 2021 samt fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen, nämnderna samt av övriga valda uppdragstagare 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 att 
kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, de gemensamma nämnderna teknik- och 
fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och drifts- och servicenämnden samt 
kommunens förtroendevalda i dessa nämnder ansvarsfrihet. 
Kommunrevisionen tillstyrker också att Säffle kommuns årsredovisning 2021 
godkänns.  
Kommunfullmäktige har även att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen, nämnderna samt övriga av kommunfullmäktige valda uppdragstagare.              
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021 med bilagor, 2022-04-12. 
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse, 2022-04-13.               
Förhandlingsordning 
Ordföranden föreslår följande förhandlingsordning: De ledamöter och tjänstgörande 
ersättare i kommunfullmäktige som någon gång under 2021 suttit i en nämnd eller 
varit utsedda av kommunfullmäktige till annat uppdrag, anses vara jäviga när 
ansvarsfriheten för denna nämnd behandlas. De deltar inte i behandlingen av det 
ärendet. När det gäller vilka personer som berörs hänvisas till matrikeln från 2021. 
Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 att 
kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, de gemensamma nämnderna teknik- och 
fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och drifts- och servicenämnden samt 
kommunens förtroendevalda i dessa nämnder ansvarsfrihet. 
Kommunrevisionen tillstyrker också att Säffle kommuns årsredovisning 2021 
godkänns. 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
ansvarsfrihet med motiveringen att kommunrevisionen i sin revisionsberättelse för 
år 2021 förordar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma 
nämnderna och förtroendevalda i dessa organ. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbet Westerberg (C): kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelsen. 
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2. Det egna förslaget till förhandlingsordning samt förslaget från 
kommunrevisionen och kommunfullmäktiges ordförande bifalls.        

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på de egna yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla desamma.   
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelsen. 
2. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt följande: 
 - Kommunfullmäktiges valberedning och dess förtroendevalda ledamöter 

och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Barn- och utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och 

ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Kulturnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Miljö- och byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och 

ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Socialnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Teknik- och fritidsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och 

ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Valnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Kommunrevisionen och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 - Övriga av kommunfullmäktige valda uppdragstagare, där inte andra 

representanter för kommunen har att ta ställning till ansvarsfrihet, beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 - Drift- och servicenämnden och dess förtroendevalda ledamöter och 
ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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3. Ansvarsfrihet beviljas med motiveringen att kommunrevisionen i sin 
revisionsberättelse för år 2021 förordar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna, de gemensamma nämnderna och förtroendevalda i dessa 
organ. 

 
____________________ 
2022-05-03 Utdrag till  
Samtliga nämnder 
Kommunrevisionen 
Åmåls kommun 
Karlstads kommun 
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§ 98 Dnr KS/2022:195 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 
2022 
Ärendebeskrivning 
Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut om 
reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i samband med 
rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen prolongerades att 
gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om budget 2020.  
Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att bedöma 
måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från bokslut 2021 
föreslås gälla intill analys genomförs i samband med delårsbokslutet. 
Ekonomisk uppföljning 
Efter april 2022 är prognosen för Säffle kommun ett resultat på - 28 Mnkr vid årets 
slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr innebär prognosen en negativ 
avvikelse mot budget med 43 Mnkr.  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar överskrida budget med 3 Mnkr, 
socialförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 29 Mnkr, där 
ökade kostnader inom äldreomsorgen samt ekonomiskt bistånd innebär den största 
negativa avvikelsen. Finansförvaltningens prognos är en negativ budgetavvikelse 
om 10 Mnkr till följd av att kommunens värdepapper förväntas ha ett lägre 
marknadsvärde vid årets utgång än vid dess ingång.  
För de kommunala bolagen beräknas en budget i balans vid årets utgång efter april, 
vilket innebär ett resultat på 4,2 Mnkr vid årets utgång. 
Kommunen har en ursprunglig årsbudget för investeringar som uppgår till 67 Mnkr 
för 2022. Över- och underskottshanteringen från år 2021 beslutades i 
Kommunfullmäktige i april och innebär att 41 Mnkr flyttas över till 2022, ny 
investeringsbudget för 2022 blir således 108 Mnkr. Efter april är 14 Mnkr av den 
totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer 
finnas kvar 14 Mnkr. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 
Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 
2022, 2022-06-02.  
Ekonomisk uppföljning T1 2022 Säffle kommun 
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Tertialrapport för kommunstyrelsen efter april 2022 
Ekonomisk uppföljning T1 2022 Kulturnämnden 
Rapport tertial 2022 Teknik- och fritidsnämndens  
Tertialrapport 1 Miljö- och byggnadsnämnden april 2022 
Tertialrapport efter april 2022 Barn- och utbildningsnämndens  
Socialnämndens Tertialrapport efter april 2022 
Ekonomisk prognos efter april 2022 för Överförmyndarnämnden   
Forskningen i Säffle AB Tertialuppföljning 2022 
Säffle Kedjan AB Tertialuppföljning 2022 
Säffle kommunikation AB Tertialuppföljning 2022 
Säfflebostäder AB Tertialuppföljning 2022 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningen samt uppföljning av verksamhetsmål efter april månad 
2022 godkänns. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att socialnämnden får i uppdrag att fortsätta 
den särskilda rapporteringen kring ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i 
balans till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen efter augusti månad som 
sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts i oktober 2022.  
 
 
____________________ 
2022-06-13 Utdrag till  
Socialnämnden  
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
tertial 1 2022 
Sammanfattning 
Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut 
om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i samband 
med rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen 
prolongerades att gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om 
budget 2020.  
Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att 
bedöma måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från 
bokslut 2021 föreslås gälla intill analys genomförs i samband med 
delårsbokslutet. 
Ekonomisk uppföljning 
Efter april 2022 är prognosen för Säffle kommun ett resultat på - 28 Mnkr 
vid årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr innebär 
prognosen en negativ avvikelse mot budget med 43 Mnkr.  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar överskrida budget med 3 Mnkr, 
socialförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 29 
Mnkr, där ökade kostnader inom äldreomsorgen samt ekonomiskt bistånd 
innebär den största negativa avvikelsen. Finansförvaltningens prognos är en 
negativ budgetavvikelse om 10 Mnkr till följd av att kommunens 
värdepapper förväntas ha ett lägre marknadsvärde vid årets utgång än vid 
dess ingång.  
För de kommunala bolagen beräknas en budget i balans vid årets utgång 
efter april, vilket innebär ett resultat på 4,2 Mnkr vid årets utgång. 
 
Kommunen har en ursprunglig årsbudget för investeringar som uppgår till 67 
Mnkr för 2022. Över- och underskottshanteringen från år 2021 beslutades i 
Kommunfullmäktige i april och innebär att 41 Mnkr flyttas över till 2022, ny 
investeringsbudget för 2022 blir således 108 Mnkr. Efter april är 14 Mnkr av 
den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut 
kommer finnas kvar 14 Mnkr. 
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Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till 
respektive nämnd löpande, varannan månad rapporterar nämnderna till 
kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter 
april (tertialrapport), augusti (delårsrapport) och december (årsredovisning).  
Nu i juni är det dags för första rapporteringen till kommunfullmäktige utifrån 
resultatet i april. Här görs också en avrapportering av status för de sju 
fullmäktigemålen enligt arbetsgången för den nya styrmodell som gäller från 
och med 2019.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning T1 2022 Säffle kommun 
Tertialrapport för kommunstyrelsen efter april 2022 
Ekonomisk uppföljning T1 2022 Kulturnämnden 
Rapport tertial 2022 Teknik- och fritidsnämndens  
Tertialrapport 1 Miljö- och byggnadsnämnden april 2022 
Tertialrapport efter april 2022 Barn- och utbildningsnämndens  
Socialnämndens Tertialrapport efter april 2022 
Ekonomisk prognos efter april 2022 för Överförmyndarnämnden   
Forskningen i Säffle AB Tertialuppföljning 2022 
Säffle Kedjan AB Tertialuppföljning 2022 
Säffle kommunikation AB Tertialuppföljning 2022 
Säfflebostäder AB Tertialuppföljning 2022 
 

Förvaltningens ståndpunkt 

Fullmäktigemål 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut 
om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i samband 
med rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen 
prolongerades att gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om 
budget 2020.  
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Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att 
bedöma måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från 
bokslut 2021 föreslås gälla intill analys genomförs i samband med 
delårsbokslutet. 

Måluppfyllelse 

Vision 2026 
Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, vi vågar 

Fullmäktigemål 2020-2023 
Externt perspektiv: 

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: 
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 

 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. 
Beslut om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i 
samband med rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. 
Fullmäktigemålen prolongerades att gälla perioden 2020-2023 i samband 
med beslutet om budget 2020. 
Efter april månad görs en första uppföljning av fullmäktigemålen. 
Redovisningen visar utfall enligt den modell som infördes 2019 med sju 
fullmäktigemål där nämnd och bolagsmål utgör mått för bedömning av 
måluppfyllelse. 
Fullmäktigemålen bedöms utifrån skalan uppfyllt/delvis uppfyllt/ej uppfyllt. 
Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att 
bedöma måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från 
bokslut 2021 föreslås gälla intill analys genomförs i samband med 
delårsbokslutet. 
Då prognosen för koncernen tyder på ett mycket ansträngt läge de närmaste 
åren finns det skäl i att diskutera koncernens ambitionsnivå i förhållande till 
fullmäktigemålen och förväntad måluppfyllelse för perioden 2022-2023. 
Nämnds- och bolagsmål utgör mått för fullmäktigemålens uppfyllnad och 
inför framtida kostnadseffektiviseringar torde ambitionssänkningar och 
verksamhetsförändringar vara nödvändiga vilket i sin förlängning medför att 
vissa verksamheter inte fullt ut utför sina uppdrag som det var planerat. 
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Ekonomisk uppföljning 
Säffle kommun har ett budgeterat resultat om 15 Mnkr för 2022. Resultatet 
till och med april är -21 Mnkr. Intäkterna har ett utfall om 142 Mnkr, vilket 
är 19 Mnkr lägre än budget för perioden. Kostnaderna har ett utfall om 508 
Mnkr, vilket är 6 Mnkr lägre än budgeterat för perioden. De finansiella  
posterna, inklusive skatter, har ett utfall om 344 Mnkr, vilket är 12 Mnkr 
sämre än budget för årets fyra första månader. 
 
Efter april 2022 är prognosen för helåret ett resultat för Säffle kommun på    
-28 Mnkr vid årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr 
innebär prognosen en negativ avvikelse mot budget med 43 Mnkr.  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar överskrida budget med 3 Mnkr. 
Finansförvaltningens prognos är en negativ budgetavvikelse om 10 Mnkr till 
följd av att kommunens värdepapper förväntas ha ett lägre marknadsvärde 
vid årets utgång än vid dess ingång. Socialnämnden prognostiserar en 
negativ avvikelse mot budget på 29 Mnkr, där ökade kostnader inom 
äldreomsorgen samt inom ekonomiskt bistånd innebär den största negativa 
avvikelsen.   
 
  

Resultat Jan - 
Apr 2022 

 
Avvikelse 
prognos 
helår 

Finansförvaltningen -5 -10 

Kommunfullmäktige 1 0 

Kommunstyrelsen -5   -1 

Barn- o utbildningsnämnden -11             -3 

Miljö- o byggnadsnämnden 0   0 

Socialnämnden             -5 -29 

Kulturnämnden  1   0 

Överförmyndarnämnden -1              0 

Teknik- o fritidsnämnden 5              0 

Resultat (efter avrundning)  -21 -43 

 
 
I uppföljningen efter februari i år visade prognosen på en samlad 
budgetavvikelse om minus 32 Mnkr som innebar att kommunen skulle få ett 
resultat på -17 Mnkr vid årets slut. Störst avvikelse visade socialnämnden 
med minus 29 Mnkr. Kommunstyrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt över 
den samlade verksamheten och beslutade därför att - på samma sätt som 
tidigare år när stora avvikelser skett – ha en särskild uppföljning av 
nämndens arbete med att minska den negativa budgetavvikelsen under året. 
Särskild dialog ska ske mellan nämndens presidium och kommunstyrelsens 
arbetsutskott vid den ekonomiska uppföljningen i samband med 
delårsrapporten samt vid uppföljningen efter oktober. Uppföljningen efter 
april visar dessvärre att problemet kvarstår för socialnämnden. Dialogen 
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visar att åtgärder vidtagits, men att dessa inte räcker för att få ekonomin i 
balans.  
Sammantaget för kommunen bedöms den negativa avvikelsen bli -43 Mnkr 
vid årets slut, vilket innebär ett faktiskt resultat på minus -28 Mnkr. 
Kommuner med negativa resultat måste besluta om en plan för att inom tre 
år återställa resultatet. Det är av yttersta vikt att nämnderna fortsätter sina 
ansträngningar att under året vända den ekonomiska utvecklingen.  
De kommunala bolagen har efter april prognostiserat en budget i balans vid 
årets utgång och räknar då med ett sammanlagt resultat av 4,2 Mnkr. Totalt 
beräknas efter april månad ett negativt resultat om 24,3 Mnkr för Säffle 
kommun inklusive bolagen.  
På investeringssidan har kommunen en ursprunglig årsbudget för 
investeringar som uppgår till 67 Mnkr för 2022. Över- och 
underskottshanteringen från år 2021 beslutades i Kommunfullmäktige i april 
och innebär att 41 Mnkr flyttas över till 2022, ny investeringsbudget för 
2022 blir således 108 Mnkr. Efter april är 14 Mnkr av den totala budgeten 
förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 
14 Mnkr.  
  
För närmare beskrivning av den ekonomiska uppföljningen hänvisas till 
bifogad ekonomisk uppföljning för nämnderna samt respektive bolag. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Efter april beräknas en negativ budgetavvikelse med 43 Mnkr jämfört med 
budget vid årets slut. Tillsammans med budgeterat resultat om 15 Mnkr 
innebär det ett beräknat resultat om -28 Mnkr vid årets utgång 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen samt uppföljning 
av verksamhetsmål efter april månad 2022 godkänns. 

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

 
 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Nämnder och styrelser 
Kommunledningskontoret 
Socialnämnden 
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Tertialrapport Säffle kommun efter april 2022 

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

Externa fullmäktigemål 
Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
Säffle kommun har ett förhållningssätt där alla människor är lika mycket värda och vi ska hitta en god balans mellan kommunens 
service och de individuella behoven oavsett vem du är eller var du bor i kommunen. 

Det handlar om varje människas valfrihet och rätt att få leva sitt liv som de själva önskar och delta i samhället på lika villkor. 

Genom möjligheter till inflytande tar Säffle kommun åsikter på allvar och tillåter en öppen process inför beslut och aktiviteter. 

Fullmäktigemål Status 

Säffle kommun är en plats för alla 
 

 

Måluppfyllelsen för 2021 var delvis uppfylld då 64 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt 
uppfyllda. Nämnder och bolag bedömde i sin uppföljning i samband med bokslut att trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse var 
mycket positiv. 

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 

Positiva händelser enligt bokslut 2021 

 Kommunen har fortsatt att dagligen kommunicera på sociala medier för att sprida viktig samhällsinformation, skapa insyn i 
kommunens arbete, marknadsföra kommunen, stärka kommunens varumärke och informera kommuninvånarna om covid-19 

 Säffle kommun bibehåller sin position som den kommun i Sverige som skapar mest engagemang och får störst spridning och 
gensvar för sin kommunikation i sociala medier 

 Säffle kommun med ca 15 300 invånare har under 2021 genererat mer engagemang än städerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö tillsammans. Kommunen har utökat antalet personer som tar del av informationen på plattformarna Facebook och 
Instagram 

 Säffle kommuns kanal på Facebook har i dagsläget ca 13 500 följare, vilket placerar Säffle som nummer 1 bland Sveriges 
290 kommunsidor avseende storlek i förhållande till kommunens befolkningsmängd. Kommunen har under 2021 haft ett 
större antal löpande dialoger med kommuninvånare på sociala medier än under föregående år 

 Säffle kommun har för sitt arbete i sociala medier utsetts till en av tre finalister till Kommunikatörspriset 2021. Resultat blev 
en hedrande andraplats 

 Infört verktyg för digital kundservice "Kundo" där kunder och kommuninvånare kan få svar på de vanligaste frågorna samt 
chatta med kommunen 

 Flera övergripande planer Fördjupad Översikts Plan (FÖP) Detaljplaner (DP) är på gång samt en hög aktivitet på 
byggverksamheten 

 Bra dialog med hyresgäster och anslutna i fibernätet 

 Ungdomens Hus arbetar kontinuerligt med ungdomsinflytande i olika projekt 

 Utbyggnaden av fiber pågår ständigt med en tydlig efterfrågan i hela nätet och bred geografisk spridning 
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Utmaningar enligt bokslut 2021 för ökad måluppfyllelse 2022 

Koncernen har stor fokus på ökat inflytande, tillgänglighet och valfrihet genom att: 

 Se alla invånare som en möjlighet för Säffle att bli en socialt hållbar och framgångsrik kommun 

 Utveckla den lokala demokratin genom ett öppet förhållningssätt exempelvis genom fortsatt utveckling av kommunikation och 
dialog på sociala medier (sprida viktig samhällsinformation, skapa insyn i kommunens arbete, marknadsföra kommunen, 
stärka kommunens varumärke) 

 Samarbeta och samtala vidare med enskilda, föreningar och företag i syfte att ge invånarna möjligheter till insyn och 
inflytande avseende koncernens service, beslut och verksamhet 

 Fortsätta arbetet i enlighet med trygghetsplanens aktiva åtgärder för att säkra tillgängliga och säkra lärmiljöer för barn och 
unga inom skolan 

 Fortsätta arbetet med bemötande som främjar elevdelaktighet, Samsyn kring begrepp som rör förväntan på personal och 
elever i det systematiska kvalitetsarbetet, Uppmärksamhet kring stadieövergångar, Mötes- och kommunikationsformer för 
att främja och utveckla samråd med vårdnadshavare 

 Införa E-arkiv, plan för vidare arbete utvecklas vidare i enlighet med förstudien i samråd med Digitaliseingsgruppen 

 Fortsätta att ge en kvalitativ service och tillgodose olika intressenters då stora satsningar har genomförts inom 
fritidsverksamheten där både simhall och bollhall är nyproducerade 

 Fortsätta arbetet med att intentionerna i FÖP för Säffle stad ska följas vid bygglovgivning, investeringar och i det löpande 
arbetet med fysiska miljön i staden 

 Utveckla arbetet med kommunens översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och revidering av 
Säffle stads gestaltningsprogram 

 Utveckla en varumärkesstrategi för kommunen\. En nulägesanalys av Säffles platsvarumärke kommer att genomföras i 
samarbete med Visit Värmland. 

 Synpunkter, klagomål och avvikelser ska behandlas på ett bra sätt och leda till förbättringar 
 

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 
 

 

Måluppfyllelsen var 2021 helt uppfyllt då 88 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt uppfyllda. 
Nämnder och bolag bedömde i sin uppföljning i samband med bokslut att trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse var mycket positiv. 

Beslutade nämnd- och bolagsmål 2022 

 Barn och utbildningsnämnden: Det finns förutsättningar för barn att nå utbildningens mål (förskolan) 

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

 Barn och utbildningsnämnden: Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls (vuxenutbildningen) 

 Miljö och byggnadsnämnden: God skolmiljö 

 Socialnämnden: Antal brukare som utnyttjar våra digitala tjänster ska öka 

 Kulturnämnden: KUN bidrar aktivt till såväl det formella som det informella lärandet för alla 

 Säfflebostäder AB: Säfflebostäder AB ska medverka till en attraktiv och aktiv livsmiljö, för barn, unga, vuxna och äldre 

 Säffle kommunikation AB: Bidra till ökad kompetens för digital kommunikation 

 Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB stödjer i samverkan/avtal med olika samarbetspartners människor och deras behov 

 Forskningen i Säffle AB: FoAB stödjer i samverkan med olika samarbetspartners människor och deras behov 

Positiva händelser enligt bokslut 2022 

 Personalen på utbildningssidan har gjort ett jättejobb och hela tiden haft stort fokus på flexibla och konstruktiva lösningar för 
att nå målen så långt det varit möjligt utifrån rådande pandemi 

 Fortsatt höga siffror avseende trivsel i våra skolor 

 Byggnation av ny särskola startar och beslut om Svanskogs förskola och skola 

 Beslut om ett center för ungas och vuxnas lärande 

 Utvecklad digital kompetens i verksamheterna (indirekt och direkt kopplat till COVID) 
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Utmaningar enligt bokslut 2021 för ökad måluppfyllelse 2022 

Koncernen har stor fokus på 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 genom att: 

 Medverka till en god skolmiljö där trygghet och studiero prioriteras 

 Erbjuda och möjliggöra olika lärmiljöer via digital teknik 

 Medverka till såväl det formella som informella lärandet för alla 

 Medverka till rätta vägval och utbildning genom förvaltningsövergripande samverkan och samarbete 

 I samverkan med olika samarbetspartners stödja människor i deras behov 

 Medverka till att följa skollagens skrivningar om särskilt stöd utifrån nya budgetförutsättningar, vilket är en mycket stor 
utmaning 

 Komma ikapp "utbildningsskulden" med anledning av pandemin vilket kommer att kosta kraft och resurser av organisationen 

 Utveckla ett center för ungas och vuxnas lärande vilket är en utmaning med starka kulturer 

 Ständigt matcha den minskande demografin med många olika enheter inom skolan 

 Jobba för att behålla elever i kulturskolan över tid 

 Antalet aktiva barnlåntagare i biblioteksverksamhet ska öka igen 
 

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 
 

 

Måluppfyllelsen var 2021 delvis uppfyllt då 57 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt uppfyllda. 
Nämnder och bolag bedömde i sin uppföljning i samband med bokslut att trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse var positiv. 

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 ärinskrivna 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 

Positiva händelser enligt bokslut 2021 

 Näringslivsutveckling, plats 25 i Svensk näringslivsranking (2020 plats 37, 2019 plats 46, 2018 plats 52) 

 150-tal feriearbetare 

 Stark utveckling av vuxenutbildning, särskilt yrkesvux mot industri och el 

 Framsteg i samarbetet mellan socialtjänsten och skolan, både i arbetet med barn och unga och försörjningsstöd 

 Projektet heltidsanställda inom socialtjänsten har medverkat till en ökning av heltidsanställningarna inom vård och omsorg 
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Utmaningar enligt bokslut 2021 för ökad måluppfyllelse 2022 

 Koncernen har stor fokus på arbetet med att medverka till att alla kan försörja genom att: 

 Öka måluppfyllelsen inom alla utbildningsområden i syfte att skapa formell kompetens då det är en hård konkurrens på 
arbetsmarknaden 

 Jobba för fler företagsetableringar som ökar förutsättningarna för invånarna i Säffle kommun att etablera sig på 
arbetsmarknaden 

 Genomföra olika kommunala insatser som ökar förutsättningarna för invånarna i Säffle kommun att etablera sig på 
arbetsmarknaden 

 Arbetslösheten - försörjningsstöd 

 Mark för industri 

 Medverka till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler 

 Erbjuda olika typer praktikplatser med mera 
 

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 
 

 

Måluppfyllelsen var 2021 delvis uppfyllt då 64 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt uppfyllda. 
Nämnder och bolag bedömde i sin uppföljning i samband med bokslut att trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse var positiv. 

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 

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 

Positiva händelser enligt bokslut 2021 

 Stora satsningar har genomförts inom fritidsverksamheten där både simhall och bollhall är nyproducerade i syfte att ge en 
kvalitativ service och tillgodose olika intressenters behov. 

 Ökad nöjdhet grönområden och natur samt gator och vägar 

 Räddningsregion Bergslagen bildad 

 Ökat antal besökare på spår och leder och fler har upptäckt friluftslivet. Parker och badplatser välbesökta. Isbanor, 
grillplatser har iordningställts 

 Nya cykelleder från Tegnerområdet till Duse udde och tillgänglighetsanpassning Brosjön färdigställd 

 LIS-planen färdigställd 

 Mer uthyrt och liv på Perssons gränd 

 Utveckling Säffle Hälsocenter 

 Trygghetsröjning, bänkar o bord; Tegner, Höglunda och Värmlandsbro 

 Förbättrade resultat i mätningen "Årets friluftskommun" plats 68 av 231 kommuner  
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Utmaningar enligt bokslut 2021 för ökad måluppfyllelse 2022 

Koncernen har stor fokus på att möjliggöra det goda livet genom att: 

 Bryta den negativa befolkningsutvecklingen 

 Matcha tidigare utskrivningar från sjukhus vilket genererar omfattande behov inom hemtjänsten 

 Då äldre kurvan ökar organisera för omfattande behov, personaltäthet, tillgängligt boende, hjälpmedel, kompetens 

 Organisera för behov av särskilt boende inom äldreomsorg 2024-2025 

 Organisera för behov av gruppbostad inom LSS 

 Utveckla trygghetsskapande miljöer i samarbete med främst polisen men även andra aktörer 

 I samverkan och samarbete medverka till en god centrumutveckling (FÖP, centrala byggrätter, investeringar mm) 

 Skapa mark för attraktiva småhustomter i Säffle stad 

 Skapa en god kommunal service till våra invånare och besökare 

 Väcka intresse för ett rikt och varierat kulturliv för alla invånare och besökare 

 Samordna individuella insatser i syfte att ge bra vård och stöd till de enskilde 

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

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

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

 Ha en effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn 

 Utveckla Säffle Hälsocenter till det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och sjukvård 

 Lägenhetsbeståndet anpassas utifrån det behov och den efterfrågan som finns 

 Skapa möjligheter genom fibernätet att leva och arbeta på den plats man befinner sig 
 

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 
 

 

Måluppfyllelsen var 2021 delvis uppfyllt då 69 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt uppfyllda. 
Nämnder och bolag bedömde i sin uppföljning i samband med bokslut att trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse var positiv. 

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  
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Positiva händelser enligt bokslut 2021 

 Verksamheterna har ställt om till pandemiläge på ett flexibelt och bra sätt. 

 Koncernen arbetar med systematisk mål- och resultatstyrning. Genom ett effektivt och transparent arbetssätt medverkar alla 
till god måluppfyllelse och ett gott arbetsklimat. 

 Inom äldreomsorgen är 95 % nöjda med insatsen hemtjänst. 99 % nöjda med bemötandet i hemtjänst 

 Inom miljö och byggsidan är det fortsatt hög servicenivå, korta handläggningstider 

 Utveckling miljö (kartläggning luft, livsmedel, inventering små avlopp) 

 Kommunen håller på att införa ett nytt ärendehanteringssystem 

 Kommunen har en ny telefoniplattform 

 Nytt miljötillstånd Östby - uppdaterat till dagens krav 

 Hög nöjdhet VA(vatten och avlopp)/sophämtning 

 Minskad mängd kärl- och säckavfall 

 Förberedelse inför utsortering matavfall år 2022 

 Fritidsbanken - insamling Östby 

Utmaningar enligt bokslut 2021 för ökad måluppfyllelse 2022 

Koncernen jobbar bland annat vidare med att: 

 Förbereda för tecknade av personuppgiftsbiträdesavtal med Karlstad kommun 

 En översyn av styrdokumenten för kommunikation (strategi, policy, planer) 

 En kommunövergripande arkivgallrings- och bevarandeplan utarbetas 

 Nytt ekonomisystem driftsättas och implementeras under 2022 för att vara i drift från årsskiftet 2022/2023 

 Utveckla inköpsportalen avseende system för både inköp och fakturering, d v s ett e-handelssystem. 

 Kopplat till nytt ekonomisystem kommer det att tas fram systemdokumentation, både teknisk och 
informationsinnehållsmässig 

 Förslag till fastighetspolicy har utarbetats och är förankrad i ledningsgruppen inför vidare politisk behandling och beslut. 

 Säker Digital Kommunikation (SDK-projektet) som leds och drivs av Inera (SKR) har blivit försenat. Pilot och testfasen 
fortsätter 

 under 2021. Man beräknar nu att beställningsbara SDK-produkter och tjänster ska finns tillgängliga under 2022.Vi avvaktar 
till dess 

 Se över verksamhetssyrningsprocessen i bolagskoncernen. I det ingår även kopplingen mellan bolagskoncernen och 

 kommunkoncernen. 

 Projektering av renoveringsarbetet av Säffle Vattenverk 

 Utbyggnation av flödesmätning av vatten för effektiviserad läcksökning förbereds för installation 

 Utarbetade av förslag till nytt vattenskyddsområde för Säffle och Värmlandsbro har godkänts av KF och har överlämnats till 

 Länsstyrelsen för beredning inför slutgiltigt beslut 

 Premium Svensk Lax AB har uttryckt önskemål om att ansluta planerad fiskodlingsverksamhet till Säffle Kommuns allmänna 

 VA-anläggning. Den samlade bedömningen är att en anslutning kan och bör medges 
 

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 
 

 

Måluppfyllelsen var 2021 helt uppfylld då 75 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt uppfyllda. 
Nämnder och bolag bedömde i sin uppföljning i samband med bokslut att trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse var positiv. 

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 
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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 

Positiva händelser enligt bokslut 2021 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 56,3 Mnkr för verksamhetsåret 2021. Det redovisade resultatet för den 
samlade verksamheten år 2021 är högre än budgeterat och består av ett positivt resultat för kommunen om 48,2 Mnkr tillsammans 
med ett positivt resultat för de kommunala bolagen om 8,1 Mnkr. En orsak till det positiva resultatet var de statsbidrag kommunen fått 
under året för att kunna upprätthålla så stor del av ordinarie verksamhet som möjligt under den Coronapandemi som råder. Det 
återstående resultatet beror delvis på mycket hårt arbete från förvaltningarna för att uppnå en budget i balans genom effektivisering 
och delvis på minskade kostnader på grund av reducerade eller stängda verksamheter. 

Vidare har även de värdepapper i vilka kommunen placerat det kapital som ska täcka framtida pensionskostnader ökat i värde. Med 
tanke på att de sedan 2019 ska bokföras till marknadsvärde är detta något som för 2021 påverkat resultatet i positiv riktning. 
Samtidigt visar försörjningsstödet på ökande volymer och kostnader. 

Kommunkoncernen har fortsatt en relativt stabil finansiell ställning. Med de mycket ambitiösa investeringsprogram som genomförts 
under senare år är soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser 28,7 procent. Den långfristiga låneskulden har under året ökat 
från 802 Mnkr till 853 Mnkr, vilket delvis beror på att några lån skrivits om under året och därmed gått från att vara kortfristiga till att 
nu klassas som långfristiga. 

För kommunen exklusive bolagen är soliditeten 48,8 procent exklusive pensionsförpliktelsen där det långsiktiga målet är att den ska 
återställas till minst 50 procent. Målsättningen är att investeringarna framöver ska ner på nivåer som klaras genom självfinansiering. 

Antalet anställda i koncernen har ökat med 18 personer under året från 1 403 till 1 421 personer. Ökningen bryter en trend 
kommunen haft några år, där verksamheterna har minskat personalstyrkan på grund av kostnadseffektivisering. 

Utmaningar enligt bokslut 2021 för ökad måluppfyllelse 2022 

För att uppnå en fortsatt långsiktig ekonomisk hållbarhet arbetar koncernen aktivt med att: 

 Utveckla den kommunkoncerngemensmamma verksamhetsuppföljningen i syfte att ge kommunfullmäktige en överskådlig 
"lägesbild" av hela koncernen. Utmaningen ligger i att lyfta det absolut viktigaste ur ett kommunfullmäktigeperspektiv 

 Fortsätta koncernens pågående kvalitets- och effektiviseringsarbete vilket gett goda resultat som gynnar en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet 

 Utveckla uppföljning utifrån den nya styrmodellen vidare avseende där ekonomisk uppföljning föreslås genomföras varannan 
månad och ha tertial per april, delår per augusti och bokslut i syfte att få en högre kvalitet i prognoserna 

 Fortsätta utvecklingen kring både planering och uppföljning av projekt 

 En ny finanspolicy beslutas 2022 

 Fortsätta effektivisera driften av koncernens fastigheter i syfte att ytterligare effektivisera en rationell drift 

 Fortsätta utreda vilka fastigheter som bör avyttras 
 

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 
 

 

Måluppfyllelsen var 2021 delvis uppfyllt då 43 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt uppfyllda. 
Nämnder och bolag bedömde i sin uppföljning i samband med bokslut att trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse var försiktigt 
positiv. 

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 
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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 

Positiva händelser enligt bokslut 2021 

 God måluppfyllelse över lag beaktat COVID 

 Koncernen har tillsammans med olika aktörer arbetat metodiskt med insatser och kommunikation 

 Organisationsutveckling 

 Arbetet med de medarbetare som idag är långtidssjukskrivna fortsätter målmedvetet bland kommunens chefer. Planering för 
återgång i arbete, när det utifrån medicinsk bedömning är aktuellt, finns för samtliga 

 Statistiken visar att vi är på väg åt rätt håll när det gäller de långtidssjukskrivna i kommunen 

Utmaningar enligt bokslut 2021 för ökad måluppfyllelse 2022 

Koncernen jobbar bland annat vidare med att: 

 Utifrån 2020 års enkätundersökning Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) utveckla verksamheterna vidare inom 
prioriterade områden 

 Fortsätta utvecklingen av ledarskapet i syfte att ytterligare stärka ett gott ledar- och medarbetarskap med fokus på ledning, 
styrning och motivation 

 Utveckla samverkan vidare genom att arbetsplatsträffar och förvaltningsråd genomförs kontinuerligt, där bl.a. 
arbetsmiljöfrågor följs upp på ett utvecklande sätt som syftar till en god arbetsmiljö där alla trivs, utvecklas och gör ett bra 
arbete 

 Utifrån dialoger utveckla utbildningar inom prioriterade områden 

 Fortsätta arbeta för att minska sjukfrånvaron genom olika riktade insatser 

 Fortsätta utnyttja de digitala plattformarna för flexibilitet vid möten 

 I Projektet "Heltid som norm" som pågår arbeta för att säkerställa en hållbar övergång från projekt till färdig implementering 

 Korttidsfrånvaron: Här kommer det att göras en kraftansträngning under 2022 för att identifiera och vidta insatser för 
medarbetare med fortsatt hög korttidsfrånvaro. Detta är en typ av frånvaro som får större påverkan på verksamheten än 
långtidsfrånvaron då det inte går att planera för den. 

 Vad gäller fördelningen av sjukfrånvaro har åldersgruppen 40-49 samt 50-55 år tydligt minskat sin frånvaro vilket är positivt 
då dessa grupper tidigare haft en stigande trend. 
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Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 
 

  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 142 161 -19 485 -25 
 

 

Kommunbidrag 349 349 0 1048 0 
 

 

Kostnader -508 -514 6 -1 538 -8 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -5 7 -12 20 -10 
 

 

Resultat -21 4 -25 15 -43 
 

 

 

 
UTFALL 

Säffle Kommun har för 2022 en budget på 14,5 Mnkr. Utfall till och med april är -21 Mnkr, vilket är 25 Mnkr sämre än budget för 

perioden. Till stor del beror detta på att marknadsvärdet på kommunens värdepapper minskat med 19 Mnkr sedan årsskiftet, en post 
som inte räknas med när balanskravsresultatet beräknas.  

 
PROGNOS 
Efter april 2022 är prognosen för helåret en negativ budgetavvikelse om 43 Mnkr för Säffle kommun. Eftersom det budgeterade 
resultatet är 14,5 Mnkr innebär prognosen ett negativt resultat vid årets slut på 28,5 Mnkr. Den allra största delen av den negativa 
budgetavvikelsen beror på de negativa prognoser som Finansförvaltningen samt Socialnämnden förutspår vid årets slut.  

 
Finansförvaltningen 

Prognosen vid årets slut är efter fyra månader att kommunens värdepapper kommer att ha ett lägre marknadsvärde än vid årets 
ingång, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 10 Mnkr. 

 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beräknar avsluta året 2022 i nivå med budget. 

 
Kommunstyrelsen 

Prognosen efter april är att kommunstyrelsens landar på en negativ budgetavvikelse om 1 Mnkr vid årets slut. 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett minusresultat motsvarande 3 Mnkr vid årets slut efter april. 

Underskott beräknas bland annat för köp av gymnasieplatser motsvarande 3,6 Mnkr.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Efter april beräknar miljö- och byggnadsnämnden avsluta året 2022 i nivå med budget. 

 
Socialnämnden 

Efter april beräknar Socialnämnden ett underskott på 29,1 Mnkr vid årets slut till följd av höga kostnader för försörjningsstöd, 

placeringar av barn och unga på institution och personalkostnader i äldreomsorgen. 

 

 

 

Kulturnämnden 

Efter april beräknar kulturnämnden en budget i balans vid årets utgång.  
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden räknar med en budget i balans vid årets slut. 

 
Teknik- och fritidsnämnden 
Teknik- och fritidsnämnden beräknar en budget i balans där de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ 
budgetavvikelse på 1 000 tkr i slutet av året. Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle och Åmål 

prognostiseras +600 tkr för VA-verksamheten och för renhållningen +400 tkr jämfört med budget vid årets utgång. 

 
Sammanställd redovisning 

För de kommunala bolagen beräknas ingen avvikelse mot budget efter april, vilket innebär ett sammanlagt resultat för bolagen på 4,2 
Mnkr vid årets utgång. 

 
Investeringar 
Kommunen har en ursprunglig årsbudget för investeringar som uppgår till 67 Mnkr för 2022. Över- och underskottshanteringen från år 
2021 beslutades i Kommunfullmäktige i april och innebär att 41 Mnkr flyttas över till 2022, ny investeringsbudget för 2022 blir således 
108 Mnkr. Efter april är 14 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 
14 Mnkr.  
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Nämnderna 

Finansförvaltning 

Driftsredovisning (mnkr) 

  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2 0 2 0 0 
 

 

Kommunbidrag 7 7 0 21 0 
 

 

Kostnader -14 -14 -0 -42 0 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -0 12 -12 35 -10 
 

 

Resultat -5 5 -10 15 -10 
 

 

 
UTFALL 
Efter april månad är finansförvaltningens utfall -5 Mnkr. 

 

PROGNOS 
Prognosen för finansförvaltningen vid årets slut pekar nu på en negativ avvikelse mot budget med 10 Mnkr. Det beror främst på att 
marknadsvärdet på kommunens värdepapper är mer negativt efter april än vid årsskiftet. Enligt prognoser som kommunen tagit del 
av spås en något mer positiv utveckling av börsen under året, men detta är naturligtvis mycket osäkert. 

 
 

Kommunfullmäktige 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 0 0   

Kommunbidrag 1 1 -0 3 0 
 

 

Kostnader -1 -1 0 -3 0 
 

 

Resultat 1 0 1 0 0 
 

 

   
 

UTFALL  

Kommunfullmäktige har en budget om 3,4 Mnkr. Utfall till och med april är 702 tkr. Orsaken är framför allt att de bidrag till politiska 
partier som budgeterats för under 2022 ännu inte börjat betalas ut, samt att de förväntade kostnaderna i samband med årets val 
ännu inte börjat ticka. 

 

PROGNOS  

Kommunfullmäktige räknar med ett resultat i nivå med budget vid årets slut. 

 

 
  



12  

Kommunstyrelsen 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 15 18 -3 53 -0 
 

 

Kommunbidrag 27 27 -0 82 0 
 

 

Kostnader -44 -41 -3 -124 -1 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -4 -4 0 -11 0 
 

 

Resultat -5 0 -6 -0 -1 
 

 

 
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 april månad har 27 436 tkr i kommunbidrag, 14 
894 tkr i övriga intäkter samt 44 104 tkr i kostnader bokförts. Budgetavvikelsen blir därmed -5 579 tkr. Intäkterna är 2 540 tkr lägre 
än periodens budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 3 053 tkr högre än periodens budget. Den stora avvikelsen 
på intäktssidan beror till största delen på att intäkterna för lokalhyror, bidrag och försäljning av verksamhet inte ännu är reglerade. 
Prognosen för helåret är att intäkterna kommer att följa budget. På kostnadssidan är den största posten försäkringspremier som 
avviker negativt jämfört med budgeten för perioden med cirka 1 600 tkr. Detta på grund av att försäkringspremierna ännu inte är 
fördelade inom kommunkoncernen. Helårsprognosen för försäkringspremierna är att det kommer att belasta resultatet med cirka 
200 tkr utöver budget. En annan stor post som påverkar periodens resultat är föreningsbidragen. Föreningsbidragen är utbetalade 
för hela året och belastar resultatet för perioden med cirka 1 200 tkr. Även semesterlöneskulden påverkar resultatet negativt för 
perioden med cirka 800 tkr. 

 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Prognosen för helheten visar ett underskott på -900 tkr. Efter april månad beräknas fastigheterna visa ett negativt resultat med 1 
200 tkr (0 tkr efter mars) vid årets slut. Underskottet för arbetena vid Ledningscentralen beräknas generera ett underskott på 800 
tkr. Avvecklingskostnader för paviljongerna vid tidigare förskolan Rävgården i Svaneholm beräknas till 125 tkr. Vattenskadorna i 
Vita villan på Ekenäs beräknas preliminärt kosta 200 tkr och i ett bostadshus på Krokstad till ca 200 tkr. Räddningstjänsten visar en 
negativ prognos på -700 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 kräver att det vidtas åtgärder för att klara 
ett nollresultat på helår för hela kommunstyrelsen. Det prognostiserade resultatet bygger på att den centrala reserven på 1 mnkr 
inte används. 

 
 

Barn- o utbildningsnämnd 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 37 43 -6 129 4 
 

 

Kommunbidrag 145 146 -0 437 -0 
 

 

Kostnader -193 -187 -6 -566 -7 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -0 -0 -0 -0 -0 
 

 

Resultat -11 2 -13 0 -3 
 

 

 
UTFALL 

Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt utfall med 11,1 mnkr till och med april. Intäkter har ett utfall om 36,8 mnkr, exklusive 
kommunbidrag, vilket är 6,1 mnkr sämre än budgeterat. Främsta orsaken till detta, 5,7 mnkr, beror på statsbidrag som har 
eftersläpning och i många fall betalas ut i efterhand. 
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Kostnader har ett utfall om 193,0 mnkr vilket är 6,3 mnkr sämre än budgeterat. Personalkostnader har ett utfall till och med april som 
är 9,2 mnkr mer än budget för perioden. 

 

ANALYS 

Barn och utbildningsnämnden beräknar underskott med 3,0 mnkr för 2022. 

Intäkter beräknas till 133,0 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 4,3 mnkr bättre än budget. Överskott finns för statsbidrag med 2 
mnkr men även ersättning för sjuklönekostnader med 1,6 mnkr. 

Jämförs intäkterna med 2021 beräknas de bli 6,1 mnkr mindre 2022. 

Kostnaderna beräknas bli 572,8 mnkr för 2022 vilket är 7,2 mnkr sämre än budget. Underskott finns bl a för köp av gymnasieplatser, 
-3,6 mnkr. 

Överskott finns för ej utnyttjade bufferts om ca 1 mnkr. 

Personalkostnaderna beräknas till 310 mnkr för 2022 vilket är i nivå med budget. 

Nämnden mm 

De gemensamma verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott med 1,3 mnkr. Underskott finns för 
kostenheten med 2,7 mnkr vilket beror på höjda kostnader för livsmedel samt underskott avseende intäkter. Överskott finns för 
bufferts som ännu inte utnyttjats men där det räknats med viss förbrukning resten av året. 

Förskolan 

Förskolan beräknar 0-resultat för 2022. 

De enskilda förskolorna visar över- eller underskott mellan -650 och +200 tkr. Köp av förskoleplatser beräknar ett underskott med 
-900 tkr vilket till största del beror på ökade kostnader kopplat till den nya fristående förskolan i Tveta. 

Förskolorna har lagt en ny barnprognos för hösten. Det minskade antalet barn medför ökade intäkter på centrala konton på grund av 
intern demografijustering. Intäkterna används till de ökade kostnaderna kopplade till de fristående enheterna samt till att nå 

0-resultat för hela förskolan. 

Grundskolan 

Grundskolan beräknar underskott med 1,7 mnkr jämfört med budget. 

Samtliga ytterskolor beräknar underskott, Svanskog (-200 tkr), Värmlandsbro (-400 tkr), Nysäter (-300 tkr) och Botilsäter (-450 tkr). 
Underskotten beror på fritidsverksamheten på ytterskolorna. Totalt är prognosen underskott med 2 mnkr för fritidshemmen i 
ytterskolorna. Arbetet med en översyn av ytterskolornas organisation pågår och effekt av eventuella åtgärder kommer att påverka 
kommande prognoser. 

Gymnasiet 

Gymnasiet beräknar ett resultat i balans med budget för 2022 dvs en 0-prognos. Överskott finns för statsbidrag och sälj av platser, 
underskott finns främst för köp av platser och leasingkostnader. För gymnasiet finns även bufferts som ännu inte använts men det 
har i prognos medräknats att de kommer användas. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknar ett resultat i balans med budget d v s 0-prognos.  

AME 

Arbetsmarknadsenheten beräknar ett resultat i balans med budget d v s 0-prognos. Underskott finns avseende intäkter för 
feriepraktik, överskott finns för personalkostnader kopplat till arbetsmarknadsåtgärder. 

Arbetsmarknadsenhetens prognos är osäker då förutsättningarna kan ändras med tanke på politiska beslut under valår. 
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Miljö- och byggnadsnämnd 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2 1 1 4 0 
 

 

Kommunbidrag 3 3 -0 10 0 
 

 

Kostnader -5 -5 -1 -14 0 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -0 -0 0 -0 0 
 

 

Resultat -0 0 -0 -0 0 
 

 

 

SAMMANFATTNING 

Positiv avvikelse: Bostadsanpassning 

Negativ avvikelse: Miljöenheten ? miljökontroll 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett underskott om 42 tkr efter april månad. Intäkterna (exkl kommunbidrag) hamnade på 1 710 tkr, 
vilket är 512 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 5 082 tkr, vilket är 554 tkr högre än budget för perioden. Den totala kostnadsbudgeten är om 13 
679 tkr. Bostadsanpassningen har gått bra, men svårt att sia hur utvecklingen blir under året, kan snabbt vända om många eller stora 
anpassningar beviljas. Fysisk planering har inte fakturerat internt alla kostnader för detaljplaner än så där ligger vi bra till. 

Intäkterna för miljökontroll på Miljöenheten ligger lite förskjutet på året men räknar med att komma i fas med budget innan året är slut. 

 

PROGNOS 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2022. Det är fortfarande tidigt på året och det är för tidigt att 
fastställa en annan prognos tills mer kostnader och intäkter har bokförts. 

 

 

Socialnämnd 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 13 23 -10 69 -28 
 

 

Kommunbidrag 132 132 0 397 0 
 

 

Kostnader -151 -155 4 -466 -1 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -0 -0 -0 -0 0 
 

 

Resultat -5 1 -6 0 -29 
 

 

 
UTFALL 

Efter april ligger förvaltningen i linje med förväntat resultat. Det som påverkar utfallet är att fakturering av avgifter till brukare sker 
månaden efter, vilket förklarar att intäkterna är lägre än budget för perioden. Utfallet varierar mellan avdelningarna där de 
gemensamma funktionerna på förvaltningen visar underskott utifrån den för socialnämnden tilldelade ramen, medan flera 
avdelningar har positiva utfall, vilket främst beror på eftersläpningar på intäkter samt att alla fakturor inte kommer regelbundet. 
Socialförvaltningen redovisar ett negativt utfall på 5 286 tkr efter april, vilket kommer att regleras när vårdavgifterna och 
hyresintäkterna kommit in. För de gemensamma funktionerna, förvaltningsledning och administration, visas ett negativt utfall på 8 
865 tkr. Minusresultatet ligger i linje med den beräkning som förvaltningen gjorde i samband med budgeteringen där det förväntade 
minusresultatet beräknades utifrån den tilldelade ramen. De kostnadsdrivande faktorerna är fortsatt volymökningar, främst inom 
äldreomsorgen, men även inom individ- och familjeomsorgen. Inom funktionshinderomsorgen redovisas ett positivt utfall på 5 523 
tkr vilket främst beror på eftersläpningar på fakturor för personlig assistans, både från Försäkringskassan och privata bolag, men 
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även för placeringar inom socialpsykiatri, elevboende och boende barn. Utfallet påverkas även positivt av ersättning från staten på 
283 tkr för sjuklöner i samband med pandemin. Även äldreomsorgen redovisar ett positivt utfall efter april på 887 tkr, vilket till stor 
del beror på att fakturor inte kommit in ännu från Vardaga och Attendo. Fakturering av avgifter till brukare sker månaden efter, vilket 
förklarar att intäkterna är lägre än budget för perioden. Utfallet på personalkostnader i äldreomsorgen visar dock ett negativt 
resultat, vilket beror på hög frånvaro och ökat vård och omsorgsbehov, som i sin tur ger behov av extra personal samt att ordinarie 
personal har fått jobba mycket övertid. I januari och februari var det extrem hög frånvaro till följd av Covid19 samt av Calicivirus, 
vilket har gjort att vissa enheter redan förbrukat en stor del av årsbudgeten för timvikarier och den personal som kunnat arbeta har 
fått jobba mer än 100 %. Hittills i år har äldreomsorgen erhållit 1 100 tkr i ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan. 
Individ- och familjeomsorg totalt visar ett underskott med 1 627 tkr jämfört med budget. Vad gäller placeringar barn och vuxna så 
släpar de flesta fakturor, här prognostiseras i nuläget ett överskott jämfört med budget. Placeringar vuxna missbruk har ett positivt 
utfall på 87 tkr efter april och HVB barn och familjehem barn, både i egen regi och externa, visar ett positivt utfall på 40 tkr 
tillsammans. Övriga insatser vuxna och kvinnojour visar positivt utfall på 959 tkr. Fortsatt få kvinnofridsplaceringar. Ekonomiskt 
bistånd har ett negativt utfall på 3 460 tkr medan ekonomiskt bistånd flykting redovisar ett positivt utfall på 1 309 tkr. Kostnader för 
före detta flyktingar redovisas nu på ekonomiskt bistånd då de inte ska gå på ekonomiskt bistånd flykting längre. Kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd har inte ökat ytterligare efter mars. Kostnader för ekonomiskt bistånd beror liksom tidigare i huvudsak på att 
nyanlända, ungdomar och personer med psykisk ohälsa har svårigheter att långsiktigt finna försörjning. En inflyttning av personer 
från andra kommuner utan egen försörjning kan ses och arbetslösheten i kommunen är fortsatt hög. Dock har några fler de senaste 
månaderna kommit ut i arbete och studier. Barnfamiljer har flyttat från kommunen. Sjukskrivna med läkarintyg ökat något då många 
inte mår bra långa tider utan arbete och gruppen ökar. Viktigt med AME projektet. Hemsjukvården visar ett negativt utfall på 1 203 
tkr efter april på grund av ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor och minskad försäljning av hemsjukvård till Nytida. Utfallet 
påverkas också av vakanser inom kommunrehabiliteringen och för sjuksköterskorna samt av en vakant enhetschefstjänst för 
sjuksköterskorna. Ökad kostnad för städning och släpande fakturor påverkar utfallet negativt. Många tjänster är tillsatta jämfört med 
i höstas men fortfarande krävs köp från bemanningsföretag för att klara pandemisituationen, sjukskrivningar och kommande 
semesterperiod. Utfallet påverkas positivt av ersättning från staten på 174 tkr för sjuklöner i samband med pandemin. 

 

PROGNOS 

Vid årets slut prognostiseras ett underskott på 29 086 tkr. Socialförvaltningen tilldelades av kommunfullmäktige en utökning av 
budgetramen med 13 579 tkr för 2022. Efter löneuppräkning, årlig kostnadsuppräkning och beräknade merkostnader för Covid 
återstod 179 tkr att fördela till verksamheterna. Förvaltningen är därmed underfinansierad då ingen budget finns för de kraftiga 
volymökningarna inom verksamheterna. Förvaltningen har för 2022 fördelat budget till verksamheterna utifrån deras behov och 
istället lagt ett beräknat underskott centralt i förvaltningen på 29 149 tkr. Funktionshinderomsorgen prognostiserar ett överskott på 1 
168 tkr vid årets slut, vilket beror på minskade kostnader för personlig assistans 413 tkr och minskade personalkostnader på grund 
av föräldraledighet och viss vakanshållning i verksamheten i en omfattning av 534 tkr. Ökade intäkter för vårdavgifter på 39 tkr och 
ersättning för sjuklönekostnader kopplade till pandemin på 283 tkr påverkar prognosen positivt. Negativt för prognosen är ökade 
kostnader för larm ca 60 tkr och i viss utsträckning även för nya placeringar samt en högre hyreskostnad än beräknat ca 177 tkr. 

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 5 937 tkr vid årets slut. Volymökningarna inom äldreomsorgen medför stora 
kostnadsökningar som fortsatt förväntas öka främst inom hemtjänsten, vilka förvaltningen inte har kostnadstäckning för. Antalet 
timmar för perioden januari-april 2022 visar en ökning jämfört med både 2020 och 2021. Jämfört med samma period 2021 är det en 
ökning med 12 % som motsvarar 6 239 timmar. Ökade kostnader för tjänsteköp till Attendo för fler beviljade hemtjänsttimmar ger ett 
underskott samt att intäkter för vårdavgiften är lägre än budgeterat, totalt 3 214 tkr. Ökade dygnskostnader och kostnader för 
sjuksköterska till Vardaga uppgår till ca 1 465 tkr jämfört med budgeterat. En tjänst som samordnare i hemtjänsten är felbudgeterad, 
vilket ger ett underskott på ca 500 tkr. Budget för ob-ersättning på 1 044 tkr saknas för den extra nattpatrullen som är insatt. För att 
kunna bedriva en väl fungerande växelvård så har en tillfällig korttidsvistelse startat på före detta avdelningen Ljungen på 
Björkbacken i avvaktan på att sjuksköterskorna som i dag har sina kontor på Korttiden flyttar till andra lokaler. Individ- och 
familjeomsorg totalt förväntas göra ett överskott på helåret på 4 843 tkr. Överskottet beror framförallt på beräknat minskade 
kostnader för placeringar vuxna. Dock finns det många ärenden under utredning vilket gör att prognosen snabbt kan ändras. 

Prognosen för placeringar och egna familjehem utifrån dagsläget är ett överskott för vuxenplaceringar på 5 120 tkr medan 
placeringar och egna familjehem barn prognostiseras ett underskott 3 114 tkr vid årets slut. Risk finns dock för fortsatt högre 
kostnader än budgeterat för placeringar av barn/unga med anledning av missbruk/kriminalitet. Kostnader för ekonomiskt bistånd 
kommer endast att kunna minskas om personer kommer ut i egen försörjning via Arbetsmarknadsenheten eller Arbetsförmedlingen. 
De flesta flyktingar har varit här i över tre år och räknas därmed inte längre till flyktinggruppen. Ekonomiskt bistånd flykting 
prognostiserar därför ett överskott på 2 000 tkr. En stor del av flyktinggruppen (de som kom 2017 och tidigare) redovisas från och 
med 2022 på det ordinära kontot för ekonomiskt bistånd. Flyktingströmmen från Ukraina kan komma att påverka kostnaderna, både 
för ekonomiskt bistånd och barn som behöver bo i familjehem eller eventuellt på HVB-hem. Vi följer utvecklingen noga. För 
hemsjukvården med kommunrehabilitering och sjuksköterskor prognostiseras ett underskott på 1 589 tkr vid årets slut. Men det 
finns en osäkerhet kring hur mycket hyrpersonal från bemanningsföretag som kommer att användas och när vi får full bemanning på 
vakanta tjänster. 

 

ÅTGÄRDER 

Funktionshinderomsorgen kommer fortsätta arbeta aktivt med bemanningen på alla verksamheter, utan att kvalitén påverkas. Viktigt 
att följa både kostnader och intäkter. Arbetet med att handlägga sjuklöner inom personlig assistans går vidare, så att kommunen 
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betalar för rätt kostnader. Inom äldreomsorgen är åtgärderna täta uppföljningar av brukare, insatser och tid samt att ständigt jobba 
för att kunna ställa om snabbare med personal och scheman när behoven ändras. Samarbete mellan samtliga områden i planering 
och vikarierekrytering. En extern bemanningsenhet är på gång i kommunen där äldreomsorgen planeras ingå efter sommaren. Det 
innebär att all korttidsrekrytering ska skötas av bemanningsenheten. Motsvarande kostnader för rekryteringssystem samt 
samordnare 2,0 årsarbetare kommer att flyttas från äldreomsorgen till bemanningsenheten. Konverteringen av särskilda 
boendeplatser till biståndsbedömda trygghetsboenden fortgår på Kaptensgården där ändringen av avdelningen Masten till 
biståndsbedömt trygghetsboende redan är genomfört. Det är nu intagningsstopp på avdelningen Lanternan för att kunna verkställa 
beslutet fullt ut under året. Konverteringen har berört 7,5 årsarbetare som har eller ska placeras på vakanta tjänster på 
Kaptensgården. Även reduceringen av korttiden är klar och har nu gått ner till 12 platser. Arbetsmetoden trygg hemgång har startat i 
Östra området och därmed förväntas behovet av korttidsplatser kunna minska. Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter 
samverkan med AME, utvecklingen av e-ansökan ansökan, där nu 80 % av återansökningarna är digitala, och Leantavlor i syfte att 
ha en bra bild av brukargrupper och hur de förändras över tid, Instrument X, ordning och reda i handläggningen genom arbete med 
rutiner och struktur, brukarmedverkan. Genom behandlingsgruppens arbete förväntas behovet av att placera barn minska eller 
befinna sig på nuvarande nivå. Fortsatt förebyggande arbete avseende familjevåldsärenden och personer i behov av skydd och/eller 
placering, genom behandlingsgruppens arbete. Familjecentralen, förebyggarteam och barnhälsoteam är viktiga för att möta familjers 
behov så tidigt som möjligt och därmed större möjligheter till förändring samt även lägre kostnader. Samverkan med polisen kring 
unga med missbruk/kriminalitet har återupptagits och kommer fortsatt att vara i regelbunden form. Utveckling av samverkan pågår 
med regionen i syfte att kunna ha en lokal beroendemottagning där individ- och familjeomsorgens verksamhet för vuxna med risk- 

/missbruk, regionens öppenpsykiatri samt vårdcentralerna ingår. 

 

 

Kulturnämnd 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 3 2 1 8 0 
 

 

Kommunbidrag 10 10 0 30 0 
 

 

Kostnader -12 -12 -0 -37 -0 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -0 -0 0 -0 0 
 

 

Resultat 1 0 1 0 -0 
 

 

 
UTFALL  

Kulturnämnden har en budgetram om 29,8 Mnkr för 2022. Avvikelsen mot budget för perioden till och med april är +941 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. Inga större ekonomiska avvikelser jämfört med den beslutade budgeten för 2022 har inträffat 
under perioden. 

 

PROGNOS  

Efter årets fyra första månader beräknar kulturnämnden ett resultat i balans med budget vid årets utgång. 
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Överförmyndarnämnd 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter  0 -0 1 0 
 

 

Kommunbidrag 1 1 0 3 0 
 

 

Kostnader -1 -1 -0 -3 0 
 

 

Resultat -1 0 -1 0 0 
 

 

 
UTFALL 

Budget för Säffles del av Överförmyndarnämnden för 2022 är 2,6 Mnkr. Under januari-april 2022 är utfallet 500 tkr sämre än budget 
för perioden. 

PROGNOS 

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

 

 
 

Teknik- o fritidsnämnden 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 

Jan - Apr 

2022 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2022 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 70 74 -4 223 -1 
 

 

Kommunbidrag 23 23 -0 68 0 
 

 

Kostnader -87 -95 8 -287 1 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -1 -1 0 -4 0 
 

 

Resultat 5 1 4 -0 0 
 

 

 

UTFALL 

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Bidrag från 
arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder är ännu inte bokfört och fördelningen av GS-personal saknas för april för 
såväl gatu- som park- och fritidspersonal. Hyran för Åmåls fasta anläggningar (kapitalkostnader) är inte inkommen för perioden. 

Säffles kapitalkostnader är aktiverade, dock med ett lägre utfall då innevarande års investeringar ännu inte gett något utfall. 
Administrationens OH-fördelning är ej gjord vilket påverkar både skattefinansierade verksamheten samt de avgiftsfinansierade. 

 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Skattefinansierad verksamhet: 

På helåret beräknas resultatet till -1 000 tkr efter uppföljning april. 

Nämnd/Administration/Teknisk planering + 150 tkr 

• Årets OH-fördelning ej bokförd. 

• Vakant tjänst teknisk planering Säffle medför överskott +150 tkr. 

Gatuenheten +/- 0 tkr 

• Kapitalkostnader är inte bokförda gäller Åmål. 
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• Fördelning av GS-personal kvarstår för april vilket påverkar såväl intäkts- som kostnadssidan. 

• Kvartalsdebiteringarna av elförbrukningen för trafikbelysningen saknas för perioden. 

• Alla kostnader för vinterväghållningen har ännu inte inkommit. 

Park & Fritidsenheten -650 tkr 

• Säffles kapitalkostnader är lägre än budgeterat för perioden och Åmåls kapitalkostnader saknas helt. 

• Fördelning av GS-personal ej gjord för april. Påverkar såväl intäkts- som kostnadssidan. 

• Bidrag från arbetsförmedling för personal saknas för april. 

• Vakant tjänst medför överskott. 

• Intäktsbortfall 1 900 tkr för Åmåls simhall i och med renovering. 

Städenheten -500 tkr 

• Satsning på personal i form av hälsoundersökningar ska genomföras under året. 

• Högre intäkter än budgeterat för perioden beror på sjuklöneersättningar som ej varit budgeterade. 

• OH-kostnader saknas för perioden. 

• Städprishöjningen täcker inte kostnadsutvecklingen kombinerat med hög sjukfrånvaro. 

 

 

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 +1 000 tkr efter uppföljning april. 

Säffle 

VA-verksamheten +/- 0 tkr 

• Intäkter från industriabonnent är bokfört jan-april 

• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april 

• Kapitalkostnader är aktiverade för perioden 

• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 425 tkr. 

Renhållningsverksamheten +600 tkr 

• Som brukligt varje månad är det en eftersläpning av entreprenadkostnader från leverantörerna i redovisningen. 

• OH-kostnader är ännu inte bokförda. -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 702 tkr och en fordran mot kollektivet för slamverksamheten på 
527 tkr. 

Åmål 

VA-verksamheten +600 tkr 

• Taxeökning om 17% budgeterad från april men i nuvarande förslag gäller maj. 

• Kostnader för administrations OH saknas för perioden. 

• Hyran för de fasta anläggningarna (kapitalkostnader) saknas för perioden. 

• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 2 234 tkr. 

Renhållningsverksamheten - 200 tkr 

-Som brukligt varje månad är det en eftersläpning av kostnader från leverantörerna i redovisningen. -OH-kostnader och 
kapitalkostnader är ännu inte bokförda -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 2 697 tkr för 
avfallsverksamheten och en fordran för slamverksamheten om 1 137 tkr. 

Östby 

-Verksamheten drivs enligt plan och kommer redovisa ett nollresultat vid årets slut. -Årets fördelning av återvinningscentralens 
kostnader är bokförd. -På kostnadssidan finns en eftersläpning av entreprenadkostnader. -Åtgärder för att säkerställa intäkterna från 
näringsidkare ses över på Östby. 
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Investeringsuppföljning (mnkr) 
 

 Utfall Jan - 

Apr 

Budget - 

2022 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

Kommunstyrelsen 4 33 28 -8 

Barn- och utbildningsnämnd 0 6 6 -0 

Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0 

Socialnämnd 0 2 2 -2 

Kulturnämnd 5 5 -0 

Teknik- och fritidsnämnd 10 60 48 -4 

Summa Säffle Kommun 14 107 89 -14 

 
Kommunen har en ursprunglig årsbudget för investeringar som uppgår till 67 Mnkr för 2022. Över- och underskottshanteringen från år 
2021 beslutades i Kommunfullmäktige i april och innebär att 41 Mnkr flyttas över till 2022, ny investeringsbudget för 2022 blir således 
108 Mnkr. Efter april är 14 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 
14 Mnkr. För kommunstyrelsen beror den största prognostiserade avvikelsen på att den släckbil till Räddningstjänsten som finns med 
i årets budget nu planeras först 2023 istället 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. 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
 

 

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 62 Dnr TFNSÅ/2022:4 

Tertialbokslut år 2022 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med (-1 000 tkr) för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav 100 tkr avser Säffle och 900 tkr avser 
Åmål. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten +/- 0 tkr och renhållningsverksamheten +600 tkr. I Åmål 
prognostiserar VA-verksamheten +600 tkr i och med förslag om taxehöjning för 
brukningsavgifterna, och renhållningsverksamheten -200 tkr.  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-11 

Tertialrapport år 2022 

Investeringsuppföljning efter april år 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.  
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2022 godkänns. 
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 
3. Investeringsuppföljning efter april månad 2022 godkänns och överlämnas 

till kommunfullmäktige.  
___________________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål
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Driftsredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 69 854 74 285 -4 430 222 855 -885 
 

 

Kommunbidrag 22 752 22 752 -0 68 257 0 
 

 

Kostnader -86 829 -94 821 7 991 -286 755 885 
 

 

Räntekostnader -1 263 -1 452 189 -4 357 0 
 

 

Resultat 4 514 764 3 750 -0 0 
 

 

 
 

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. 
Ytterligare 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 - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 38 252 40 635 -2 383 121 904 -2 285 
 

 

Kommunbidrag 22 752 22 752 -0 68 257 0 
 

 

Kostnader -59 876 -62 235 2 359 -187 963 1 285 
 

 

Räntekostnader -651 -733 82 -2 198 0 
 

 

Resultat 478 419 58 -0 -1 000 
 

 

 
UTFALL 
Skattefinansierad verksamhet: 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Bidrag från 
arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder är ännu inte bokfört och fördelningen av GS-personal saknas för april för 
såväl gatu- som park- och fritidspersonal. Hyran för Åmåls fasta anläggningar (kapitalkostnader) är inte inkommen för perioden. 
Säffles kapitalkostnader är aktiverade, dock med ett lägre utfall då innevarande års investeringar ännu inte gett något utfall. 
Administrationens OH-fördelning är ej gjord vilket påverkar både skattefinansierade verksamheten samt de avgiftsfinansierade. 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 
Skattefinansierad verksamhet: 
På helåret beräknas resultatet till -1 000 tkr efter uppföljning april. 
Nämnd/Administration/Teknisk planering + 150 tkr 

• Årets OH-fördelning ej bokförd. 
• Vakant tjänst teknisk planering Säffle medför överskott +150 tkr. 

Gatuenheten +/- 0 tkr 
• Kapitalkostnader är inte bokförda gäller Åmål. 
• Fördelning av GS-personal kvarstår för april vilket påverkar såväl intäkts- som kostnadssidan. 
• Kvartalsdebiteringarna av elförbrukningen för trafikbelysningen saknas för perioden. 
• Alla kostnader för vinterväghållningen har ännu inte inkommit. 

Park & Fritidsenheten -650 tkr 
• Säffles kapitalkostnader är lägre än budgeterat för perioden och Åmåls kapitalkostnader saknas helt. 
• Fördelning av GS-personal ej gjord för april. Påverkar såväl intäkts- som kostnadssidan. 
• Bidrag från arbetsförmedling för personal saknas för april. 
• Vakant tjänst medför överskott. 
• Intäktsbortfall 1 900 tkr för Åmåls simhall i och med renovering. 

Städenheten -500 tkr 
• Satsning på personal i form av hälsoundersökningar ska genomföras under året. 
• Högre intäkter än budgeterat för perioden beror på sjuklöneersättningar som ej varit budgeterade. 
• OH-kostnader saknas för perioden. 
• Städprishöjningen täcker inte kostnadsutvecklingen kombinerat med hög sjukfrånvaro. 
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Nämnd/adm/tkp 
 

Driftredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 1 335 3 269 -1 935 9 808 0 
 

 

Kommunbidrag 2 431 2 431 0 7 292 0 
 

 

Kostnader -4 894 -5 723 828 -17 100 150 
 

 

Räntekostnader -1  -1    

Resultat -1 130 -23 -1 107 0 150 
 

 

 

Prognosen efter april månad för nämnd, administration och teknisk planering är +150 tkr, där Säffle står för hela överskottet. 
Enheten redovisar efter april lägre intäkter än budget för perioden vilket beror på att fördelningar såsom OH-kostnader ej ännu 
bokförts för perioden. På kostnadssidan redovisas något lägre kostnader för perioden vilket främst beror på att budgetpost för 
satsningar på kompetensutveckling samt arbetsmiljö inte använts. Teknisk planering i Säffle har likt fjolåret en vakant tjänst som 
ännu ej tillsatts. Denna beräknas ej tillsättas under första halvåret och medför därmed i nuläget ett överskott om +150 tkr. 

 
 

Gatuenhet 
 

Driftredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 12 778 12 268 510 36 804 0 
 

 

Kommunbidrag 7 549 7 549 -0 22 647 0 
 

 

Kostnader -20 359 -19 179 -1 180 -57 652 0 
 

 

Räntekostnader -554 -600 46 -1 800 0 
 

 

Resultat -585 38 -623 -0 0 
 

 

 
Gatuenheten räknar med ett +/- nollresultat på helåret. 
Periodens resultat uppgår till -1,1 Mkr. 
För perioden så är det flera poster som inte har blivit bokförda än, bland annat; 
-Kapitalkostnader för jan-apr i Åmål. 
-Elförbrukningskostnader saknas för en månad avseende kvartalsdebiteringarna. 
-Fördelning av GS-personal april kvarstår i båda kommunerna, det påverkar både intäkter och kostnader. 
-Det är även som vanligt en eftersläpning av entreprenadkostnaderna för snöbekämpningen. 
-Kommunala enskilda vägar har förbrukat ca 75 % av årsbudgeten, digitala ansökningar för vägbidrag kan lämnas in till juni. 
Tidigare lämnad information 
Resultatutvecklingen för enheten präglas starkt av hur vintervädret blir under året. Enligt uppgift så har det i år varit fler 
snöbekämpningsinsatser jämfört med föregående år för perioden. Det innebär att kvarvarande budget för vinterväghållningen 
inklusive sandupptagningen behövs för höst-vinterns snöinsatser. 
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. Beroende på hur vinter/vår börjar för vinterväghållningen kan 
man antingen gasa eller bromsa i de andra verksamheterna i ett tidigt skede. 
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Park- och fritidsenhet 
 

Driftredovisning (tkr) 
 
  

Utfall Jan - 
Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 14 082 15 319 -1 237 45 957 -2 485 
 

 

Kommunbidrag 12 773 12 773 -0 38 318 0 
 

 

Kostnader -24 342 -27 771 3 430 -83 892 1 835 
 

 

Räntekostnader -92 -128 35 -383 0 
 

 

Resultat 2 421 192 2 228 -0 -650 
 

 

 

Prognosen efter april månad för park och fritid är -650 tkr. Säffle står för +150 och Åmål för -800 tkr. Enheten redovisar efter april 
både lägre intäkter och kostnader jämfört med budget. Fördelning av GS-personal saknas för april månad för båda kommuner, som 
påverkar både intäkts- och kostnadssidan. Intäktssidans avvikelse beror även på bidrag från arbetsförmedlingen för anställda som 
saknas för april. Avskrivning och ränta är aktiverat för Säffle men saknas i Åmåls redovisning. 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 Borttagna pandemirestriktioner innebär att Säffles simhall nu är verksam. Förhoppningsvis kan innevarande år fungera som ett 
referensår för Säffles nya simhall, då pandemin omöjliggjort detta sedan öppning. Omfattande renoveringsarbete har påbörjas i 
Åmåls simhall vilket innebär att anläggningens intäkter kommer att vara nästintill obefintliga. Ett intäktsbortfall om 1 900 tkr beräknas 
på helår för verksamheten. Lägre kostnader beräknas även i och med minskat personalbehov samt diverse underhållskostnader om 
600 tkr. Diverse personal kommer att omfördelas till andra verksamheter inom enheten. Exakt hur denna fördelning skall se ut är 
ännu ej klar. Åmål fick för 2022 en ramförstärkning om 500 tkr för att täcka den ökade hyreskostnaden som renoveringen innebär. 
Eftersom renoveringen inte kommer bli klar under året kommer vi bli fakturerade tidigare hyra, vilket medför en pluspost på 500 tkr 
för innevarande år. Utöver detta har enheten en vakant tjänst som ej beräknas tillsättas under året och därmed medför ett överskott 
om 300 tkr. 

 
 

Städenhet 
 

Driftredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 10 057 9 778 278 29 335 200 
 

 

Kostnader -10 281 -9 562 -719 -29 320 -700 
 

 

Räntekostnader -4 -5 1 -15 0 
 

 

Resultat -228 211 -439 -0 -500 
 

 

 
Städenheten estimerar ett underskott på -0,5 Mkr, varav för Säffle -0,4 (ökas med 0,1 Mkr och Åmål -0,1 Mkr (minskas med 0,1 
Mkr). 
Periodens resultat uppgår till -0,2 Mkr. 
Intäkterna är högre än budgeterat och beror på sjuklöneersättningar som inte har budgeterats. Även påverkad av att avslutade 
städobjekten Överförmyndaren och Jobbcentrum fortsatte i ny skepnad benämnt Förrådsgatan i Åmål. 
Kostnadssidan påverkas av att det är flera poster som inte har blivit bokförda än, bland annat; 
-OH- kostnader saknas i båda kommunerna för perioden. 
-Kapitalkostnader för perioden jan-apr i Åmål. 
-Enheten har beslutat om att all personal skall genomgå en hälsoundersökning, den är inte budgeterad och kostnaden beräknas 
uppgå till X tkr. 
-Verksamheten kommer under året att genomlysas av extern konsult, kostnaden är okänd i dagsläget och ej budgeterad. 
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I perioden har en sjuklöneersättning för mars bokförts, anledningen är en fortsättning på kompensation på grund av pandemin. 
I förra uppföljningen 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. 
Tidigare lämnad information 
De främsta anledningarna till den tidiga underskottsprognosen -0,5 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. 
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Teknik- o fritidsn affärv 
 

Driftredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 31 603 33 650 -2 048 100 951 1 400 
 

 

Kostnader -26 953 -32 585 5 632 -98 792 -400 
 

 

Räntekostnader -613 -720 107 -2 159 0 
 

 

Resultat 4 037 345 3 692 -0 1 000 
 

 

 
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 +1 000 tkr efter uppföljning april. 
Säffle 

VA-verksamheten +/- 0 tkr 
• Intäkter från industriabonnent är bokfört jan-april 
• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april 
• Kapitalkostnader är aktiverade för perioden 
• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 425 tkr. 

Renhållningsverksamheten +600 tkr 
• Som brukligt varje månad är det en eftersläpning av entreprenadkostnader från leverantörerna i redovisningen. 
• OH-kostnader är ännu inte bokförda. -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 702 tkr och en fordran mot kollektivet för slamverksamheten på 

527 tkr. 
Åmål 
VA-verksamheten +600 tkr 

• Taxeökning om 17% budgeterad från april men i nuvarande förslag gäller maj. 
• Kostnader för administrations OH saknas för perioden. 
• Hyran för de fasta anläggningarna (kapitalkostnader) saknas för perioden. 
• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 2 234 tkr. 

Renhållningsverksamheten - 200 tkr 
-Som brukligt varje månad är det en eftersläpning av kostnader från leverantörerna i redovisningen. -OH-kostnader och 
kapitalkostnader är ännu inte bokförda -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 2 697 tkr för 
avfallsverksamheten och en fordran för slamverksamheten om 1 137 tkr. 
Östby 
-Verksamheten drivs enligt plan och kommer redovisa ett nollresultat vid årets slut. -Årets fördelning av återvinningscentralens 
kostnader är bokförd. -På kostnadssidan finns en eftersläpning av entreprenadkostnader. -Åtgärder för att säkerställa intäkterna från 
näringsidkare ses över på Östby. 
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VA-verk, Säffle 
 

Driftredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 9 551 9 782 -231 29 347 400 
 

 

Kostnader -8 496 -8 953 457 -27 274 -400 
 

 

Räntekostnader -590 -691 101 -2 072 0 
 

 

Resultat 465 138 327 0 0 
 

 

 
Prognosen efter april för Säffles VA-verksamhet är +/- 0. Enheten redovisar efter april månad både lägre intäkter och kostnader än 
budget. Intäkter för en större industriabonnent är bokförda för januari-april. Kostnader för avskrivning och ränta är lägre än 
budgeterat då planerade investeringar för året ännu inte gett utfall och lönekostnaderna är något lägre då budgeterade tjänster inte 
blivit tillsatta ännu. Under maj månad börjar dock tre ingenjörer och lönekostnaderna beräknas därefter att följa budget resterande 
delar av året. Administrationens OH saknas för perioden. Enheten har i och med fjolårets resultat en fordran mot kollektivet på 425 
tkr. 

 
 

VA-verk, Åmål 
 

Driftredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 7 446 8 207 -761 24 622 600 
 

 

Kostnader -6 108 -8 071 1 963 -24 618 0 
 

 

Räntekostnader -2 -2 -0 -5 0 
 

 

Resultat 1 337 135 1 202 0 600 
 

 

 
Prognosen efter april för Åmåls VA-verksamhet är +600 tkr. Åmåls VA-verksamhet redovisar efter april månad både lägre intäkter 
och kostnader än budget. Kapitalkostnader är ej bokförda för perioden, vilket tillsammans med för tillfället utebliven OH-kostnad från 
administrationen bidrar till kostnadssidans avvikelse. För att balansera tidigare underskott och senaste årens kostnadsökningar har 
ett förslag tagits fram att öka taxan för brukningsavgifterna med 17%. I budget lades denna taxeökning med start i april, men i 
nuvarande förslag föreslås höjningen gällande från och med maj månad. En månads förskjutning i taxehöjningen innebär cirka 300 
tkr lägre plusresultat än budgeterat, vilket var cirka 900 tkr. Enheten har i och med fjolårets resultat en fordran mot kollektivet på 2 
234 tkr. 
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Renhållning Säffle 

 
Driftredovisning (tkr) 
 
 
 

 
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 6 452 6 424 28 19 273 600 
 

 

Kostnader -4 730 -6 400 1 670 -19 227 0 
 

 

Räntekostnader -11 -16 5 -47 0 
 

 

Resultat 1 712 9 1 702 -0 600 
 

 

 

Prognosen efter april för renhållningen i Säffle är +0,6 Mkr för helåret, fördelat på hushållsavfall +0,6 Mkr och slam 0 Mkr. 
Det redovisade resultatet för perioden uppgår till +1,7 Mkr. 
Intäktssidan avviker något, intäkt för sommargäster budgeteras linjärt på helår, men debitering sker till hösten. 
Eftersläpning av entreprenadkostnader för april månad påverkar kostnadssidans utfall. Fördelning av Östbys kostnader mot 
respektive kommuns kollektiv är nu bokförd. 
OH-kostnader saknas för perioden. 
Slamtaxan höjs från och med 1 maj med 7 %, vilket beräknas ge ca 0,2 Mkr i ökade intäkter. 

 
 

Renhållning Åmål 
 

Driftredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 4 080 4 740 -660 14 220 -200 
 

 

Kostnader -3 715 -4 725 1 011 -14 205 0 
 

 

Räntekostnader -5 -5 -0 -15 0 
 

 

Resultat 360 10 350 0 -200 
 

 

 
Prognosen efter april för renhållningen i Åmål är -0,2 Mkr för helåret, fördelat på hushållsavfall -0,2 Mkr och slam 0 Mkr. 
Det redovisade resultatet för perioden uppgår till +0,4 Mkr. 
Intäktssidan avviker, både något lägre slamintäkt och av att intäkten för sommargästerna budgeteras linjärt på helår, men debitering 
sker till hösten. 
Kostnadssidans låga utfall är påverkad av eftersläpningen av entreprenadkostnader. 
Fördelning av Östbys kostnader mot respektive kommuns kollektiv är nu bokförd. 
Både OH- och kapitalkostnader saknas för perioden jan-apr i Åmål. 
Slamtaxan höjs från och med 1 maj med 7 %, vilket beräknas ge ca 0,1 Mkr i ökade intäkter. 
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Östby 
 

Driftredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 4 073 4 496 -423 13 489 0 
 

 

Kostnader -3 906 -4 437 531 -13 468 0 
 

 

Räntekostnader -5 -7 2 -21 0 
 

 

Resultat 163 52 110 -0 0 
 

 

 
Prognosen efter perioden blir ett +/- nollresultat på helåret för Östby. 
Enligt beslut skall Östby's återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så att ett nollresultat uppnås vid årets slut. 
Fördelning till renhållningskollektiven i Säffle & Åmål är nu bokförd. 
Det redovisade resultatet för perioden uppgår till +0,2 Mkr men påverkas av följande; 
-Ingen mellanlagring av slam har skett på Östby under perioden. Slam har istället körts direkt till andra ställen, vilket det verkar bli en 
fortsättning på under året. Slamintäktsbudgeten för helåret uppgår till 470 tkr. 
-Ej inkomna entreprenadkostnader medför det hittills låga kostnadsutfallet. 
-Både OH- och kapitalkostnader saknas för perioden 
Tidigare lämnad information 
Det nya restavfallsavtalet som började gälla från och med 1/1-2022 innebar en fördyring med drygt 30 % jämfört med 2021. I 
slutändan påverkar det båda kommunernas kollektiv i och med att Östby's resultat fördelas ut på dem. 
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Investeringsuppföljning (tkr) Säffle 
 

 Utfall Jan - 
feb 

Budget - 
2022 

Avvikelse 
ack 

Avvikelse 
Prognos 

     

Summa Nämnd 0 -1 000 0 0 

Summa Gata -1 553 -16 051 -14 498 - 809 

   - Gata lös egendom -114 -2 000 -386 1 500 

Summa Park & Fritid -88 -6 475 -1 886 0 

  - Park & Fritid lös egendom 0 -500 -500 0 

Summa Städ 0 0 0 0 

  - Städ lös egendom 0 -334 -400 0 

Summa VA -1 233 -27 621 -15 817 -1 770 

  - VA lös egendom 0 -250 -250 0 

Summa Renhållning -3 -6 013 -2 847 4 862 

    - Renhållning lös egendom 0 -150 -150 0 

Summa Tfnså Säffle -1 584 -60 394 -33 416 0 
     

Specifikation av lösa inventarier (ingår ovan)   -114 -1 800 -1 686 3 783 

- Sandspridare (Gata) -114    

     

Avvikelser specifikation 0 0 0 0 
     

 
 
Investeringsuppföljning (tkr) Åmål 

 
 Utfall Jan - 

feb 
Budget - 

2022 
Avvikelse 

ack 
Avvikelse 

Prognos 

     

Summa Gata -1 067 -18 914 -17 847 2 950 

Summa Park & Fritid -25 -5 699 -5 674 0 

Summa Städ 0 0 0 0 

Summa VA -3 583 -12 224 -8 641 0 

Summa Renhållning -188 -17 183 -16 995 0 

Summa Tfnså Åmål -4 863 -54 020 -49 157 2 950 

     

Avvikelser specifikation 0 0 0 0 
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Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden år 2022 

Sammanfattning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med (-1 000 tkr) 
för de skattefinansierade verksamheterna, varav 100 tkr avser Säffle och 900 
tkr avser Åmål. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten +/- 0 tkr och renhållningsverksamheten +600 tkr. I Åmål 
prognostiserar VA-verksamheten +600 tkr i och med förslag om taxehöjning 
för brukningsavgifterna, och renhållningsverksamheten -200 tkr.  
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2022 
godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och 
rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter april månad 2022 godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
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. 
Ytterligare 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. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-11 

Tertialrapport år 2022 

Investeringsuppföljning efter april år 2022 

Förvaltningens ståndpunkt 
Måluppfyllelse 

Trenden för måluppfyllnaden är stabil överlag. Förvaltningens bedömning 
är att teknik- och fritidsnämnden uppfyller flera av sina mål under året.  

Park- och fritidsverksamheten bedöms kunna uppfylla sina mål. I 
kommunernas sport- och simhallar har beläggningen ökad sedan 
pandemirestriktionernas släppts, och 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.  

VA-verksamheten bedöms kunna uppfylla sina mål. VA-verksamheterna i 
båda kommunerna erhåller goda resultat över Sverige-snittet i de 
kundundersökningar om nöjdhet och kvalitet som gjorts. Utmaningen 
kommande år är att bibehålla kvalitén genom reinvesteringar och 
moderniseringar i ledningsnät och verk. 

Renhållningsverksamheten bedöms kunna uppfylla sina mål. Även 
verksamheten för insamling av hushållsavfall ligger på höga nöjdhetsindex 
i båda kommunerna, där utmaningen kommande år är att bibehålla kvalitet 
samtidigt som verksamheten utvecklas i och med bl.a. 
matavfallsinsamlingen. 

Gatuenheten bedöms delvis kunna uppfylla sina mål under året, men 
inflation och kostnadsökningar bedöms medföra stora utmaningar för 
verksamheten. Nöjdheten med gatu- och trafikverksamheten ligger historiskt 
ganska nära rikets medel och bedöms fortsätta göra detta under året. 

Lokalvården bedömer att man kan nå sina mål utifrån föreslagen budget, 
men förvaltningen ser det som osäkert om samtliga mål kan nås redan i år. 
Sjukfrånvaron inom lokalvården har börjat minska sedan pandemin, men 
ligger fortsatt på höga nivåer.  
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -1 000 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav 100 tkr avser Säffle och 900 tkr 
avser Åmål. Underskottet beror främst på intäktsbortfall för Åmåls kommuns 
simhall i och med utebliven verksamhet då anläggningen skall renoveras. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten +/- 0 tkr och renhållningsverksamheten +600 tkr. I Åmål 
prognostiserar VA-verksamheten +600 tkr i och med förslag om taxehöjning 
för brukningsavgifterna, och renhållningsverksamheten - 200 tkr.  
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För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som 
uppgår till 425 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår till 2 
234 tkr. 
Säffles renhållningsverksamhet har en skuld till avfallskollektivet på 702 tkr 
och fordran mot kollektivet för slamverksamheten på 527 tkr. Åmåls 
renhållningsverksamhet har en skuld till avfallskollektivet på 2 697 tkr och 
en fordran mot kollektivet för slamverksameten på 1 137 tkr. 
Investeringsuppföljning 
Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 60,3 Mnkr för 
Säffle och 54,0 Mnkr för Åmål. Efter april är 9 884 tkr förbrukat för Säffle 
och 5 533 tkr för Åmål. 
Avvikelse i prognos 
Centrumutveckling Strandgatan, 950 tkr 
Beslut att projektet inte ska genomföras 2022. 
Reparation brokonstruktioner, 2 000 tkr 
Projektet flyttas fram till år 2023, medel önskas flyttas med till nästa år. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2022 
godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och 
rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter april månad 2022 godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 
Jarmo Kylmänen 
Ekonom 
 

Marie Karlsson 
Ekonom 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr KUN/2022:27 

Tertialuppföljning för kulturnämnden 2022 
Ärendebeskrivning  
Kulturnämnden arbetar för att nå målen under 2021 och ser nu att verksamheten 
kommit igång efter Corona-restriktioner. Kulturnämndens ekonomiska resultat för 
perioden visar på ett överskott på 941 tkr. Prognosen för helår visar på ett resultat i 
nivå med budget. Kulturnämnden godkänner tertialuppföljning 2022.  

Beslutsunderlag  
Tertialrapport för kulturnämnden 2022, 2022-04-29.  
Tjänsteyttrande om tertialuppföljning 2022, 2022-04-29.  
Förslag till beslut på sammanträdet Crispin Hultkrantz (M): Kulturnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslut  
Kulturnämnden godkänner tertialuppföljning inklusive verksamhetsuppföljning och 
sänder den vidare till kommunfullmäktige. 
 _______________________ 
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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 17.0 30.0 

KUN22: Biblioteket genomför aktiviteter för att öka medborgarnas digitala delaktighet (antal) 3.0 2.0 2.0 

Efter att Corona-restriktionerna har upphört har vi nu möjlighet att jobba med det demokratiska uppdraget. Ungdomens Hus har 
arbetat med arrangemanget UKM där ungdomarna är arrangörer. Personalen på Ungdomens Hus har ett uppdrag att fungera som 
mentorer för elevrådet på Tegnérskolan. Biblioteket arbetar kontinuerligt med att stärka IT-kompetensen hos invånarna, bl a genom 
drop in och IT-hjälp. 
Vi ser stora möjligheter att uppfylla målet under året genom att bl a jobba med påverkanstorg på högstadiet, UKM riksfestival i Säffle 
och nästa års UKM festival i Säffle. Kulturskolan har ökat arbetet med elevinflytande där varje pedagog arbetar utifrån en 
gemensam plan. 

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 58.0 60.0 

KUN22: Elever på Kulturskolans ämneslektioner utanför tätorten (antal/ vecka) 21.0 12.0 20.0 

KUN22: Besök av bokbuss på skolor utanför tätorten (antal) 38.0 12.0 32.0 

KUN22: Samarbetsarrangemang med föreningar utanför tätorten (antal tillfällen) 0.0 0.0 5.0 

Vi ser en positiv utveckling efter att skolorna har öppnat upp efter Corona-pandemin. Bokbussen har haft möjlighet att åka till 
landsbygdsskolorna och eleverna kan nu besöka bussen på plats. Kulturskolan har möjlighet att jobba med Skapande skola och 
andra projekt på skolorna och fortsätter att bedriva enskild undervisning i Värmlandsbro, Långserud och Nysäter efter skoltid men 
tyvärr är det allt färre elever som spelar instrument efter skoltid. 
Det finns goda möjligheter att nå full måluppfyllelse vid årets slut. 

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) 780.0 299.0 3 000.0 

KUN22: Aktiviteter på biblioteket som bidrar till kompetensutveckling (antal) 7.0 5.0 20.0 

KUN22: Klassbesök på bibliotek (antal) 45.0 18.0 65.0 

KUN22: Deltagare i kurser på Kulturskolan (antal unika elever) 227.0 228.0 260.0 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

KUN22: Inskrivna elever på Kulturskolan höstterminen (% av totala antalet elever i grundskolan) 13.00%  15.00% 
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KUN22: Inskrivna elever på Kulturskolan höstterminen (% av totala antalet elever i 
(gymnasieskolan 

3.80% 

 

5.00% 
Det har varit svårt att planera in aktiviteter under början av året p g a de kvarvarande restriktionerna. Klassbesöken på biblioteket 
har nu kommit igång, 6-åringarna kommer till biblioteket på lånekortskalas och får sina lånekort och flera programkvällar med 
föreläsningar har ägt rum. Intresseverksamheten på Ungdomens Hus har inte kommit igång ordentligt, men musikstudiorna används 
flitigt. När nu restriktionerna har släppt så ser vi goda möjligheter att nå målet. 

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 
utfal
l 

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) 

 

9.0 20.0 
Antalet nätverk i Säffle kommun har effektiviserats och reducerats men KUN finns fortfarande representerade 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 8.0 20.0 

KUN22: Arrangemang för åldersgruppen 3-12 år (antal) 42.0 12.0 30.0 

KUN22: Aktivitetstillfällen (utanför Kulturskolan) för barn och unga (antal) 84.0 55.0 150.0 

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 23.0 50.0 

KUN22: Besök på Ungdomens Hus (antal) 6 945.0 3 482.0 16 000.0 

KUN22: Öppna kvällar på Ungdomens Hus (antal) 108.0 82.0 300.0 

KUN22: Biblioteksutlån/barn   15.0 

KUN22: Bioföreställningar för barn och unga (antal) 28.0 25.0 80.0 

Vi ser stora möjligheter att jobba med kultur för barn och unga efter att restriktionerna för Corona har upphört. Vi behöver göra en 
analys av vad barn och unga är intresserade av och hur vi ska möta dessa önskemål. Vi ser ett ökat intresse av att se film på bio 
hos åldersgruppen unga vilket är positivt. Kulturskolan arbetar med gemenskap kring upplevelser av musicerandet. Vi ser stora 
möjligheter att nå måluppfyllelse under året. 

Nämndmål 
Nämndmål Status Trend 

4.2: KUN bidrar till utveckling av offentliga miljöer. 
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 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

KUN22: Arrangemang i offentliga miljöer (antal) 24.0 2.0 10.0 

Efter två års uppehåll kunde vi äntligen fira  Valborg på offentliga platser.  Under vintern utökades Säffle Zoo med en grupp korpar i 
regnbågsfärgerna. KUN var samarbetspartner i den offentliga manifestationen för Ukraina utanför Vattentornet/Ungdomens Hus. 
Många offentliga arrangemang äger rum under sommarhalvåret. 

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 45.0 220.0 

KUN22: Samarbetsarrangemang på "Medis" (andel i %) 97.00% 93.00% 80.00% 

KUN22: Arrangemang av Kulturskolan 39.0 6.0 20.0 

KUN22: Biljettförsålda arrangemang på "Medis" (antal) 34.0 14.0 60.0 

KUN22: Lån per invånare (antal)   9.0 

KUN22: Totalt antal lån, alla medier, biblioteket (huvudbibliotek + bokbuss) (antal) 81 151.0 28 315.0 145 000.0 

KUN22: Varav utlån på bokbussen (%) 35.00% 25.00% 30.00% 

KUN22: Biblioteksbesök (antal) 35 786.0 15 192.0 80 000.0 

KUN22: Nöjd Medborgarindex (NMI) Kultur fråga B10:1 - B10:3 (index)   74.0 

KUN22: Biobesök totalt (antal) 3 078.0 887.0 6 000.0 

KUN22: Bioföreställningar för vuxna (antal) 52.0 41.0 100.0 

KUN22: Filmvisningar i samverkan med interna eller externa aktörer (ej biljettförsålda)  9.0 22.0 

Efter Corona-pandemin öppnas nu kulturlivet upp och såväl kulturföreningar som egna arrangemang har börjat en återhämtning och 
utveckling. KUN vill öka arbetet med att göra kulturlivet tillgängligt och inkluderande. Vi ser stora möjligheter att nå måluppfyllelse 
såvida inte nya restriktioner träder i kraft. 

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% 

Vi ser att vi har bättre förutsättningar att nå måluppfyllelse under året. Under pandemin har vi utvecklat arbetssätt och rutiner vilket 
ger oss en större flexibilitet när så krävs. 

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

Nämndmål 
Nämndmål Status Trend 

6.1: KUN har en god ekonomisk hushållning utifrån givna ramar. 
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 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

KUN22: Budgetavvikelse (%)   0.00% 

Tertialbokslutet visar på en budget i balans. 

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 

Det har genomförts en fördjupad arbetsmiljöundersökning på Kulturskolan och Medis som påvisat att en positiv trend i den upplevda 
arbetsmiljön. Vi arbetar kontinuerligt med arbetsgivarrollen och medarbetarskapet. 

Driftsredovisning (tkr) 
 Utfall Jan 

- 
Apr 
2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 Avvikelse 
ack 

Budget 
helår 
2022 

Avvikelse 
prognos Prognosindikator 

Övriga Intäkter 3 
302 

2 270 1 
033 

7 
583 

0  

Kommunbidrag 9 
934 

9 934 0 29 
801 

0  

Kostnader -12 
158 

-12 065 -93 -37 
327 

-0  

Räntekostnader -17 -19 2 -57 0  

Resultat 1 
061 

119 941 0 -0  

UTFALL Kulturnämnden har en budgetram om 29,8 Mnkr för 2022. Avvikelsen mot budget för perioden till och med april är +941 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. Inga större ekonomiska avvikelser jämfört med den beslutade budgeten för 2022 har inträffat 
under perioden. 
PROGNOS Efter årets fyra första månader beräknar kulturnämnden ett resultat i balans med budget vid årets utgång.  
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Driftsredovisning (tkr) 

Kulturnämnden politik 
 

Utfall Jan - 
Apr 
2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 Avvikelse 
ack 

Budget 
helår 
2022 

Avvikelse 
prognos Prognosindikator 

Kommunbidrag 163 163 0 488 0  

Kostnader -
112 

-163 50 -
488 

0  

Resultat 50 -0 50 -0 0  
UTFALL Kulturnämnden har en budgetram om 488 tkr för 2022. Utfall till och med april är +50 tkr. 
PROGNOS Kulturnämnden prognosticerar ingen budgetavvikelse vid årets slut efter april månads redovisning. 

Kultur gemensam 
 Utfall Jan 

- 
Apr 
2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 Avvikelse 
ack 

Budget 
helår 
2022 

Avvikelse 
prognos Prognosindikator 

Övriga Intäkter 12  12    

Kommunbidrag 2 
407 

2 407 0 7 
221 

0  

Kostnader -2 
508 

-2 398 -
109 

-7 
220 

0  

Räntekostnader -0 -0 0 -1 0  

Resultat -89 8 -97 -0 0  
UTFALL Kultur gemensam har en budget på dryga 7,2 Mnkr för hela 2022. Avvikelsen mot budget till och med april är -97 tkr. 
PROGNOS Kultur gemensam beräknar efter april månad ett resultat vid årets slut i balans med budget. 

Biblioteket 
 Utfall Jan 

- 
Apr 
2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 Avvikelse 
ack 

Budget 
helår 
2022 

Avvikelse 
prognos Prognosindikator 

Övriga Intäkter 1 
104 

224 880 672 0  

Kommunbidrag 2 
453 

2 453 0 7 
358 

0  

Kostnader -2 
909 

-2 651 -
258 

-8 
010 

0  

Räntekostnader -7 -7 0 -20 0  

Resultat 642 19 623 0 0  
UTFALL Biblioteket har en budget på drygt 7,3 Mnkr för 2022. Avvikelsen mot budget till och med april är +623 tkr, där 
periodiserade bidrag från föregående år förklarar en stor del av avvikelsen. Från föregående år finns statliga bidrag bland annat för 
att stärka och utveckla biblioteket motsvarande 1 000 tkr, bidrag som kommer matchas med kostnader under året. 
PROGNOS Biblioteket räknar med ett resultat i balans med budget vid årets slut. 
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Ungdomens Hus 
 

Utfall Jan - 
Apr 
2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 Avvikelse 
ack 

Budget 
helår 
2022 

Avvikelse 
prognos Prognosindikator 

Övriga Intäkter 47 83 -36 250 0  

Kommunbidrag 1 
732 

1 732 -0 5 
197 

0  

Kostnader -1 
894 

-1 801 -94 -5 
442 

0  

Räntekostnader -1 -2 1 -5 0  

Resultat -
116 

13 -
129 

0 0  

UTFALL Ungdomens hus har en budgetram på 5,2 mnkr. Avvikelsen mot budget till och med april är -129 tkr. Det negativa resultatet 
beror till största del på avvikelser kopplat till personalkostnader. Det har varit hårt tryck på verksamheten som gjort att extrapersonal 
har satts in jämfört med den planerade verksamheten. 
PROGNOS Ungdomens Hus räknar med ett resultat i balans med budget vid 2022 års utgång. 

Medborgarhuset 
 Utfall Jan 

- 
Apr 
2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 Avvikelse 
ack 

Budget 
helår 
2022 

Avvikelse 
prognos Prognosindikator 

Övriga Intäkter 1 
003 

1 587 -
584 

4 
761 

0  

Kommunbidrag 1 
132 

1 132 0 3 
396 

0  

Kostnader -2 
204 

-2 699 496 -8 
127 

-0  

Räntekostnader -9 -10 1 -30 0  

Resultat -78 10 -87 0 -0  
UTFALL Medborgarhuset hus har en budgetram på 3,4 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget till och med april är -87 tkr. Den 
negativa avvikelsen för intäkterna beror på att allt som tillhör perioden ännu inte har bokförts fullt ut. 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 - 
Apr 
2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 Avvikelse 
ack 

Budget 
helår 
2022 

Avvikelse 
prognos Prognosindikator 

Övriga Intäkter 130 190 -60 570 0  

Kommunbidrag 259 259 -0 778 0  

Kostnader -
361 

-448 87 -1 
348 

0  

Resultat 29 2 27 0 0  
UTFALL Sagabiografen har en avvikelse mot budget om +27 tkr till och med april 2022. Verksamheten har haft öppet under hela 
perioden, men har gjort anpassningar efter rådande restriktioner.   Avvikelsen både på intäkts- och kostnadssidan beror delvis på 
att intäkterna inte redovisats i fas med perioden och 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 

- 
Apr 
2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 Avvikelse 
ack 

Budget 
helår 
2022 

Avvikelse 
prognos Prognosindikator 

Övriga Intäkter 1 
005 

185 819 1 
330 

0  

Kommunbidrag 1 
788 

1 788 0 5 
363 

0  

Kostnader -2 
170 

-1 906 -
265 

-6 
692 

0  

Räntekostnader -0 -0 0 -1 0  

Resultat 622 67 555 -0 0  
UTFALL Kulturskolan har en budgetram på 5,4 mnkr. Avvikelsen för perioden till och med april är +555 tkr. Periodiserade bidrag 
från föregående år har överförts och avser hela vårterminen. 
PROGNOS Kulturskolan prognostiserar ett resultat i nivå med budget vid årets utgång. 

Investeringsuppföljning (tkr) 
 Utfall Jan - 

Apr 
Budget - 

2022 
Avvikelse 

ack 
Avvikelse 

Prognos 

Ej spec investeringar  -200 -
200 

0 

Inventarier Ungdomens hus     

Inventarier bibliotek     

Inventarier medborgarhus     

Bokbus  -4 500 -4 500 0 

Summa Kultur  -4 700 -4 700 0 

Summa 6 Kulturnämnd  -4 700 -4 700 0 

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 utfallet går jämt upp med budget på totalen.
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katarina.kristoffersson@saffle.se 

  

 
 Kulturnämnden 

 

Tertialuppföljning för Kulturnämnden 2022 
Sammanfattning 
Kulturnämnden arbetar för att nå målen under 2021 och ser nu att 
verksamheten kommit igång efter Corona-restriktioner. Kulturnämndens 
ekonomiska resultat för perioden visar på ett överskott på 941 tkr. Prognosen 
för helår visar på ett resultat i nivå med budget. Kulturnämnden godkänner 
tertialuppföljning 2022. 

Bakgrund 
Kulturnämndens verksamheter börjar så  smått att återhämta sig från 
påverkan av Corona-pandemin. Vi ser fler besökare på biblioteket och 
Ungdomens Hus har under flera månader haft höga besökssiffror. Flera 
arrangemang har genomförts på Medis och Sagabiografen har visat film två 
dagar i veckan. På kulturskolan har eleverna haft regelbundna lektioner på 
plats med pedagoger. Den lokala UKM-festivalen genomfördes i april och 
nu planerar arrangörsgruppen för att genomföra riksfestvalen i juni. 
Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett överskott på 941 tkr. Mycket 
av överskottet härrör sig till inkomna bidrag som ännu inte tagits i anspråk. 
Prognosen för helår visar på ett resultat i nivå med budget.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport samt kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Det har varit svårt att planera verksamhet för årets första månader eftersom 
restriktionerna inte släppte förrän efter två månader. Nu ser vi att 
verksamheten kommer igång och vi ser därför stora möjligheter att nå 
måluppfyllelse vid årets slut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden godkänner Tertialuppföljning inklusive 
verksamhetsuppföljning och sänder den vidare till kommunfullmäktige. 
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Katarina Kristoffersson 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 78 Dnr BUN/2022:263 

Tertialrapport 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott med 3 mnkr. 
Underskottet beror främst på ökade kostnader för livsmedel samt underskott för 
fritidsverksamheten på ytterskolorna. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande - Verksamhetsuppföljning efter april 2022 – Tertial, 2022-05-11. 
Tertialuppföljning Nämndsrapport april, 2022-05-11. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
 

1. Godkänner tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april 2022 
2. Överlämnar tertialrapportens uppföljning av nämndsmålen och rapportens 

driftredovisning med prognos till kommunfullmäktige 
3. Godkänner investeringsuppföljningen efter april månad 2022 och överlämna 

till kommunfullmäktige 
 
_________________ 
Utdrag till: 
Erica Andrén, förvaltningschef 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom 
Sandra Malmkvist, förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Håkan Johansson, 0533-68 16 91 
hakan.johansson@saffle.se 

 
 

 
 

 
  

 

Verksamhetsuppföljning efter april månad 2022  

Sammanfattning 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott med 3 
mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för livsmedel samt 
underskott för fritidsverksamheten på ytterskolorna. 
 

Måluppföljning 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med följande 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 har god kvalitet med fokus på hållbar 
utveckling – Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet – 
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 
Till dessa fullmäktigemål finns ett antal nämndsmål knutna. Dessa mål finns 
redovisade mer specificerat i verksamhetsuppföljningen. Endast ett fåtal följs 
upp efter årets första fyra månader.  
Ekonomisk uppföljning 
 
Prognos 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott med 3 
mnkr.  
 
Nämnden, elevhälsa, kontor, kost mm: Verksamheterna beräknar 
underskott med 1,3 mnkr. Kostenheten beräknar underskott med 2,7 mnkr. 
Detta balanseras till viss del upp av bufferts som finns på centrala konton. 
 
Förskolan: Prognosen för förskolan är budget i balans dvs 0-prognos. 
Förskolorna har lagt en ny barnprognos för hösten vilket innebär 
minskat antal barn i kommunala förskolor.  

 
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är underskott med 1,7 mnkr. De 
centrala skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegnér) beräknar 0-prognos eller 
överskott. Ytterskolorna beräknar underskott som varierar mellan 200-450 
tkr på resp skola där fritidsverksamheten är orsaken till detta. 
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Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är 0-prognos. Överskott finns 
avseende statsbidrag och sälj av platser, underskott finns för köp av platser 
och leasingkostnader. 
 
Vuxenutbildning: Vuxenutbildning beräknar 0-prognos. Osäkerhet finns 
avseende politiska beslut nationellt. 
 
Arbetsmarknadsenheten: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är 0-
prognos. Även arbetsmarknadsenhetens prognos är osäker då 
förutsättningarna kan ändras med tanke på politiska beslut under valår.  

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 tertial-, delårsrapport och årsredovisning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen. 

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

Förvaltningens ståndpunkt 
Efter april konstateras att barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 
underskott med 3 mnkr.  
Det är ansträngt i verksamheterna och det kommer att bli svårt att dra ner 
ytterligare, särskilt då alla ytterskolor med fritidshem går med underskott. 
Bedömningen ifrån förvaltningens sida är att det inte går att dra ner mer på 
bemanningen på förskolorna med nuvarande barnantal eller f-6-skolorna. 
Fortsatt gäller att skollagens skrivningar om särskilt stöd inte kan ges i den 
utsträckning som lagen kräver.  
 
Tveta friskolas etablering av en ny förskola under höstterminen är en 
osäkerhetsfaktor som är svår att planera för då Tveta friskola administrerar 
sin egen kö till förskolan vilket ger förvaltningen kortare framförhållning. 
Kommunens förskolor måste anpassa sin verksamhet utifrån hur många barn 
som börjar på Tveta friskolas förskola.  
 
Kriget i Ukraina gör också att prognosen är osäker då det är svårt att veta hur 
förutsättningarna avseende antal barn och elever men även ökade kostnader 
kommer att påverka utfallet. 

Investeringsbudgeten 
Barn- och utbildningsnämnden har en investeringsbudget om 6,1 mnkr för år 
2022 inklusive överflyttningarna av investeringsmedel från 2021. 
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Hittills har 282 tkr förbrukats. För resterande investeringar planeras ett 
genomförande under resterande del av 2022. 

Konsekvenser 
Förvaltningen ser att de ekonomiska förutsättningarna gör det svårt att arbeta 
för en ökad måluppfyllnad i våra verksamheter. Fokus är att bibehålla den 
nivå av måluppfyllnad som verksamheterna tidigare har redovisat. De barn 
och elever som riskerar att inte nå målen för verksamheten är de ifrån 
hushåll med socioekonomiskt sämre förutsättningar, egna svårigheter eller 
annan språklig bakgrund.    

 

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

1. Godkänna tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april 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 

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

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

 
Ingen mätning under aktuell tidsperiod. 

 
 
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% 

 
89.60% 

 
92.00% 

 
Ingen mätning under aktuell tidsperiod för grundskolan och därtill hörande skolformer. Något lägre resultat på trygghetsfrågan på 
gymnasiet men fortfarande så upplever en hög andel av eleverna att Herrgårdsgymnasiet är en trygg skola. Resultatet ska tolkas 
med försiktighet då bara ca hälften av eleverna besvarade enkäten. 
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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%  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% 

 

Ingen mätning under aktuell tidsperiod. 
 
 
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%  70.00% 

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

   
 

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) 

   
56.00% 

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

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

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

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

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

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

 
74.00% 

  
80.00% 

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

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

B28: Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor. (andel Kolada) 74.00%  74.00% 
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B29: Elever som når kunskapskraven i grundsärskolan åk 1-9. (andel egen undersökning) 69.00%  69.00% 

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

 
Ingen mätning under aktuell tidsperiod. 

 
 
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) 

   
50.00% 

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

   
45.00% 

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

   
60.00% 

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

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

 
45.00% 

  

 

Ingen mätning under aktuell tidsperiod. 
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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) 

 
23.00% 

 
29.00% 

 
25.00% 

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

 
30.00% 

 
21.00% 

 
25.00% 

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

 
122.0 

 
29.0 

 
100.0 

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

 
70.0 

 
61.0 

 
150.0 

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

 
22.0 

 
0.0 

 
30.0 

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

 
275.0 

 
229.0 

 
250.0 

 
Samarbetet med försörjningsstödsenheten har resulterat i att många nya deltagare deltar i våra aktiviteter. Fler har kommit ut i 
arbete än vad målsättningen är men färre har påbörjat studier. Flera avstår utbildningsinsats och är nöjda med att fortsatt leva på 
försörjningsstöd vilket har lett till att vi ser över fler åtgärder i vårt samarbete. Försörjningsstödet ska vara ett bidrag i omställning, 
inte något du försörjer dig på över tid. Ytterligare steg i samverkan kan inte ske i nuläget eftersom lokalerna AME har idag inte 
stödjer den nya arbetsprocessen. Förhoppningen är att vi kan flytta in i nya lokaler fr o m årsskiftet. 

 
 
 
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% 

  
85.00% 

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

 
80.00% 

  
85.00% 

 

Ingen mätning under aktuell tidsperiod. 
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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 

 

 

 

 

 
 

 Utfall före 
gående år 

Aktuellt 
utfall 

Mål innev 
arande år 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ingen mätning under aktuell tidsperiod. 

 
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%  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% 10.06% 6.50% 

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

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

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

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

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

 
Endast ett mått är mätt under tidsperioden - sjukfrånvaro bland personalen. Den ligger högt med anledning av det utbrott som 
skedde i samband med pandemin i början av året då stora delar av personalen, barnen och eleverna insjuknade. Inga andra 
slutsatser kan dras av sjuktalen. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 36 783 42 922 -6 139 128 765 4 271 
 

 

Kommunbidrag 145 308 145 696 -388 437 088 -5 
 

 

Kostnader -193 033 -186 708 -6 326 -565 547 -7 211 
 

 

Räntekostnader -156 -102 -54 -306 -56 
 

 

Resultat -11 098 1 808 -12 907 0 -3 000 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt utfall med 11,1 mnkr till och med april. Intäkter har ett utfall om 36,8 mnkr, exklusive 
kommunbidrag, vilket är 6,1 mnkr sämre än budgeterat. Främsta orsaken till detta, 5,7 mnkr, beror på statsbidrag som har 
eftersläpning och i många fall betalas ut i efterhand. 
Kostnader har ett utfall om 193,0 mnkr vilket är 6,3 mnkr sämre än budgeterat. Personalkostnader har ett utfall till och med april som 
är 9,2 mnkr mer än budget för perioden. 
 
ANALYS 
Barn och utbildingsnämnden beräknar underskott med 3,0 mnkr för 2022. 
Intäkter beräknas till 133,0 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 4,3 mnkr bättre än budget. Överskott finns för statsbidrag med 2 
mnkr men även ersättning för sjuklönekostnader med 1,6 mnkr. 
Jämförs intäkterna med 2021 beräknas de bli 6,1 mnkr mindre 2022. 
Kostnaderna beräknas bli 572,8 mnkr för 2022 vilket är 7,2 mnkr sämre än budget. Underskott finns bl a för köp av gymnasieplatser, 
-3,6 mnkr. 
Överskott finns för ej utnyttjade bufferts om ca 1 mnkr. 
Personalkostnaderna beräknas till 310 mnkr för 2022 vilket är i nivå med budget. 
 
Nämnden mm 
De gemensamma verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott med 1,3 mnkr. Underskott finns för 
kostenheten med 2,7 mnkr vilket beror på höjda kostnader för livsmedel samt underskott avseende intäkter. Överskott finns för 
bufferts som ännu inte utnyttjats men där det räknats med viss förbrukning resten av året. 
 
Förskolan 
Förskolan beräknar 0-resultat för 2022. 
De enskilda förskolorna visar över- eller underskott mellan -650 och +200 tkr. Köp av förskoleplatser beräknar ett underskott med 
-900 tkr vilket till största del beror på ökade kostnader kopplat till den nya fristående förskolan i Tveta. 
Förskolorna har lagt en ny barnprognos för hösten. Det minskade antalet barn medför ökade intäkter på centrala konton på grund av 
intern demografijustering. Intäkterna används till de ökade kostnaderna kopplade till de fristående enheterna samt till att nå 
0-resultat för hela förskolan. 
 
Grundskolan 
Grundskolan beräknar underskott med 1,7 mnkr jämfört med budget. 
Samtliga ytterskolor beräknar underskott, Svanskog (-200 tkr), Värmlandsbro (-400 tkr), Nysäter (-300 tkr) och Botilsäter (-450 tkr). 
Underskotten beror på fritidsverksamheten på ytterskolorna. Totalt är prognosen underskott med 2 mnkr för fritidshemmen i 
ytterskolorna. Arbetet med en översyn av ytterskolornas organisation pågår och effekt av eventuella åtgärder kommer att påverka 
kommande prognoser. 
 
Gymnasiet 
Gymnasiet beräknar ett resultat i balans med budget för 2022 dvs en 0-prognos. Överskott finns för statsbidrag och sälj av platser, 
underskott finns främst för köp av platser och leasingkostnader. För gymnasiet finns även bufferts som ännu inte använts men det 
har i prognos medräknats att de kommer användas. 
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Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen beräknar ett resultat i balans med budget d v s 0-prognos. 
 
AME 
Arbetsmarknadsenheten beräknar ett resultat i balans med budget d v s 0-prognos. Underskott finns avseende intäkter för 
feriepraktik, överskott finns för personalkostnader kopplat till arbetsmarknadsåtgärder. 
Arbetsmarknadsenhetens prognos är osäker då förutsättningarna kan ändras med tanke på politiska beslut under valår. 

 
 
 
Driftsredovisning (tkr) 

 
Barn & Utbildningsnämnden 

 
  

Utfall Jan - 
Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Kommunbidrag 730 730 0 2 190 0 
 

 

Kostnader -368 -730 362 -2 190 0 
 

 

Resultat 362 0 362 0 0 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall om 362 tkr efter april. 
 
ANALYS 
Barn- och utbildingsnämnden har en prognos om resultat i balans med budget (mars +/- 0 tkr) för 2022. För 2022 finns budgetpost 
om 1 mnkr avseende nämndens reserv. Till och med april har inget förbrukats men i prognosen har det förutsatts att hela reserven 
kommer användas. 

 
 
Stabsfunktioner 

 
  

Utfall Jan - 
Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 10 263 9 714 549 29 141 -691 
 

 

Kommunbidrag 1 316 1 316 -0 3 948 0 
 

 

Kostnader -11 546 -10 937 -609 -33 033 -609 
 

 

Räntekostnader -18 -19 1 -56 0 
 

 

Resultat 15 74 -59 0 -1 300 
 

 

 
 
UTFALL 
I stabsfunktioner ingår förvaltningsledning och kostenheten. 
Stabsfunktioner har ett postivt utfall med 15 tkr tom april. Intäkter har ett utfall om 10,3 mnkr för perioden vilket är 0,6 mnkr bättre än 
budget för perioden. Endast kostenheten har budgeterade intäkter. 
Förvaltningsledningen har ett utfall om 559 tkr avseende kostnader, 750 tkr bättre än budget för perioden, och kostenhetens 
kostnader för perioden är 11,0 mnkr vilket är 1,4 mnkr sämre än budget. 
 
ANALYS 
Stabsfunktioner beräknar underskott med 1,3 mnkr för 2022 (mars -0,8 mnkr) där förvaltningsledningen beräknar överskott med 1,4 
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mnkr (mars +1,4 mnkr) och kostenheten underskott med 2,7 mnkr (mars -2,2 mnkr). 
 
Förvaltningsledning 
Förvaltningsledningen har en buffert om ca 2 mnkr men till och med april har inget förbrukats. I prognosen har det räknats med att 
ca 750 tkr kommer att användas. 
 
Kostenhet 
Kostenheten har budgeterade intäkter om 29,1 mnkr för 2022. Prognosen är att intäkterna kommer uppgå till 28,6 mnkr (feb 28,2 
mnkr) för 2022, vilket är ca 500 tkr sämre än budget. Underskottet finns främst för skola men även förskola. 
Kostnaderna beräknar underskott med 1,7 mnkr för 2022 där personalkostnaderna står för största delen av underskottet, 1,2 mnkr 
(feb -1,3 mnkr). I budget finns ett effektiviseringskrav om 800 tkr för att få budget i balans. Denna post finns budgeterad under 
personalkostnader. 
Även inköp av måltider från Skafferiet visar underskott. Från och med augusti gäller nytt avtal gällande inköp av måltider från 
Skafferiet och viss osäkerhet finns angående utfallet av det nya avtalet. 

Största osäkerheten för kostenheten är de höjda matpriserna. Index SPI kommun, som enligt avtal styr matpriserna, har ökat med 
10 % mellan november -21 och februari -22 . För att motveka ökade priser på livsmedel har matsedeln justerats. Trots detta 
beräknas dock kostnaderna att öka, i prognosen har kostnaderna för livsmedel ökats med ca 350 tkr för ökade priser på livsmedel. 
Denna prognos är dock mycket osäker och kan komma att ändras under året. 

 
 
Barn- o utbildningskontor 

 
  

Utfall Jan - 
Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 24 60 -36 180 -90 
 

 

Kommunbidrag 3 080 3 080 -0 9 239 0 
 

 

Kostnader -3 115 -3 109 -6 -9 412 90 
 

 

Räntekostnader -1 -2 1 -7 0 
 

 

Resultat -12 29 -41 -0 0 
 

 

 
UTFALL 
Barn- och utbildningskontoret har ett utfall efter april med -12 tkr. 
Intäkter har ett utall med 24 tkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 36 tkr sämre än budgeterat för perioden. Kostnader har ett utfall 
om 3,1 mnkr vilket är i nivå med budget för perioden. 
 
ANALYS 
Barn- och utbildningskontoret beräknar resultat i balans för 2022 dvs 0-prognos. 
Barn- och utbildningskontoret har en budgeterad buffert om ca 600 tkr. Till och med april har ca 150 tkr använts av denna buffert. I 
prognos har räknats med att resterande buffert, dvs 450 tkr, kommer att användas. 
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Elevhälsa 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 36 150 -114 450 0 
 

 

Kommunbidrag 2 721 2 721 -0 8 162 0 
 

 

Kostnader -2 761 -2 849 88 -8 612 0 
 

 

Räntekostnader -0  -0    

Resultat -4 22 -26 -0 0 
 

 

 
UTFALL 
Elevhälsan har ett 0-utfall efter april. Intäkter har ett utfall om 36 tkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 114 tkr sämre än budget för 
perioden. Kostnader har ett utfall om 2,8 mnkr vilket är i nivå med budgeterat för perioden. 
ANALYS 
Elevhälsan beräknar ett resultat i balans med budget för 2022. 
Elevhälsan kommer att ha omsättning på personal under 2022. För att stötta de som nyanställs kommer det vara nödvändigt att ta 
in extra personal under året. Personalkostnaderna kommer därför visa underskott men detta uppvägs av att intäkterna kommer vara 
större än budgeterat. 

 
 
FÖRSKOLAN 
 
  

Utfall Jan - 
Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 7 380 5 689 1 692 17 066 2 661 
 

 

Kommunbidrag 30 801 30 945 -144 92 835 -323 
 

 

Kostnader -37 982 -36 346 -1 636 -109 826 -2 333 
 

 

Räntekostnader -30 -25 -5 -75 -5 
 

 

Resultat 170 263 -93 0 -0 
 

 

 
 

UTFALL 
Förskolan har ett positivt utfall om 170 tkr till och med april 2022. Intäkter exklusive kommunbidrag har ett utfall på 7 380 tkr, vilket 
är 1 691 tkr bättre än budgeterat och beror på inkomna statsbidrag. Kostnaderna har ett utfall om 37 982 tkr vilket är 1 636 tkr 
sämre än budgeterat och beror främst på högre personalkostnader än budget. 
 
ANALYS 
Hela förskolan beräknar ett resultat i enlighet med budget, d.v.s. 0 kr, efter att del av bufferts har använts. De enskilda förskolorna 
visar över- eller underskott mellan +200 och -650 tkr. Köp av förskoleplatser beräknar ett underskott med -900 tkr vilket till största 
del beror på ökade kostnader kopplat till den nya fristående förskolan i Tveta. 
Förskolorna har lagt en ny barnprognos för hösten. Det minskade antalet elever medför ökade intäkter på centrala konton på grund 
av intern demografijustering. Intäkterna används till de ökade kostnaderna kopplade till de fristående enheterna samt till att nå 
0-resultat för hela förskolan. Ytterligare justeringar i verksamheten kan behöva göras för att nå 0-resultat vid årets slut. 
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GRUNDSKOLA 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 4 306 8 555 -4 249 25 664 1 689 
 

 

Kommunbidrag 70 372 70 372 -0 211 115 50 
 

 

Kostnader -85 305 -78 237 -7 068 -236 695 -3 439 
 

 

Räntekostnader -40 -28 -11 -85 -1 
 

 

Resultat -10 667 661 -11 329 -0 -1 700 
 

 

 
UTFALL 
Grundskola har ett negativt utfall med 10,7 mnkr till och med april. 
Intäkter har ett utfall om 4,3 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 4,2 mnkr sämre än budget för perioden. Kostnader har ett utfall 
om 85,3 mnkr vilket är 7,1 mnkr sämrre än budget för perioden. 
ANALYS 
Grundskolan beräknar underskott med 1,7 mnkr för 2022. 
Samtliga ytterskolor beräknar underskott, Svanskog -200 tkr (mars -200 tkr), Värmlandsbro -400 tkr (mars -450 tkr), Nysäter -300 tkr 
(mars -300 tkr) och Botilsäter 450 tkr (mars -450 tkr). Underskotten beror på fritidsverksamheten på ytterskolorna. Totalt är 
prognosen underskott med 2 mnkr för fritidshemmen i ytterskolorna. 
Personalkostnaderna är budgeterade till 143,8 mnkr för 2022, prognosen för 2022 är 144,9 mnkr (mars 145,5 mnkr) vilket är 1,1 
mnkr sämre än budget. Under årets första del har det varit svårt att få vikarier från bemanningsenheten när behov funnits viket gjort 
att kostnaderna är lägre än vad de annars skulle varit vilket samtidigt har gjort att ordinarie personal haft en större arbetsbörda än 
vad som är önskvärt. 
Grundskolan har 0,7 mnkr i buffert till oförutsedda utgifter. I prognosen efter april har 300 tkr av denna buffert beräknats användas 
till att delvis motverka underskottet på ytterskolorna. 
Arbetet med en översyn av ytterskolornas organisation pågår och effekt av eventuella åtgärder kommer att påverka kommande 
prognoser. 
Köp av platser från våra egna grundskolor har ökat från 4,0 mnkr till 4,4 mnkr där ersättningen till Tveta ökat med 0,5 mnkr. 
 

GYMNASIET 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 11 095 9 753 1 342 29 259 2 420 
 

 

Kommunbidrag 28 456 28 700 -244 86 100 268 
 

 

Kostnader -37 724 -37 956 233 -115 298 -2 638 
 

 

Räntekostnader -65 -20 -44 -61 -50 
 

 

Resultat 1 763 476 1 287 -0 -0 
 

 

 
UTFALL 
Gymnasiet har ett positivt utfall om 1,8 mnkr efter april. 
Intäkter har ett utfall om 11,1 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 1,3 mnkr bättre än budgeterat. Kostnader har ett utfall om 
37,7 mnkr vilket är 0,2 mnkr bättre än budgeterat. 
 
ANALYS 
Gymnasiet beräknar ett resultat i balans med budget för 2022 dvs en 0-prognos. 
Intäkterna är budgeterade till 29,3 mnkr för 2022 och prognosen är 31,7 mnkr (mars 30,6 mnkr) vilket är 2,4 mnkr bättre än budget. 
Överskottet av intäkter beror bland annat på 950 tkr i mer intäkter än budgeterat för sälj av platser, 700 tkr avseende sälj av 
maskiner samt 600 tkr mer än budgeterat avseende statsbidrag. 
Kostnaderna är budgeterade till 115,3 mnkr, prognosen för 2022 är 117,9 mnkr (mars 115,9 mnkr) d v s 2,6 mnkr sämre än 
budgeterat. Köp av platser är beräknat till 3 mnkr mer än budgeterat och leasing av maskiner ca 900 tkr mer än budgeterat för 2022. 
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Överskott finns för skolskjuts med 1,3 mnkr där höjd finns för om det skulle ske förändring i inköp av busskort. 
 

För gymnasiet finns det ca 3,5 mnkr i buffert för oförutsedda utgifter. Till och med april har endast mindre belopp använts, i prognos 
har räknats med att hela buffert kommer att användas. 
Nettot av köp och sälj av platser beräknas underskott med 1,9 mnkr (mars -1,4 mnkr) jämfört med budget. Det är prognosen för köp 
av platser som ökats från 49,8 mnkr till 50,5 mnkr. 

 
 
Vuxenutbildning 

 
  

Utfall Jan - 
Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 2 094 3 876 -1 782 11 628 -457 
 

 

Kommunbidrag 4 713 4 713 0 14 138 0 
 

 

Kostnader -8 511 -8 501 -10 -25 756 457 
 

 

Räntekostnader -2 -3 1 -10 0 
 

 

Resultat -1 706 84 -1 791 0 0 
 

 

 
UTFALL 
Vuxenutbildningen har ett negativt utfall om 1 706 tkr till och med april 2022. Intäkter exklusive kommunbidrag har ett utfall om 2 094 
tkr vilket är 1 782 tkr sämre än budgeterat. Det beror på att intäkter från statsbidrag har eftersläpning och betalas ut i efterhand. 
Kostnaderna har ett utfall om 8 511 tkr, vilket är 10 tkr sämre än budgeterat för perioden.  
 
ANALYS 
Vuxenutbildningen beräknar ett resultat i balans med budget, d.v.s. 0-prognos. Intäkter, exklusive kommunbidrag, är budgeterat till 
11,6 mnkr. Prognosen för 2022 visar på intäkter med 11,1 mnkr, d.v.s. 500 tkr lägre än budget. 
Kostnaderna är budgeterade till 25,8 mnkr för 2022 där prognosen nu visar 25,3 mnkr, d.v.s. 500 tkr bättre än budget. 
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och kostnaden för köp av utbildningsplatser är högre än budgeterat. 

 
 
AME 
 
  

Utfall Jan - 
Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 1 583 5 126 -3 542 15 377 -1 261 
 

 

Kommunbidrag 3 120 3 120 0 9 361 0 
 

 

Kostnader -5 721 -8 043 2 321 -24 726 1 261 
 

 

Räntekostnader -0 -4 4 -12 0 
 

 

Resultat -1 018 199 -1 217 -0 0 
 

 

 

UTFALL 
Arbetsmarknadsenheten har ett negativt utfall om 1 mnkr till och med april 2022. Intäkter exklusive kommunbidrag har ett utfall om 1 
583 tkr vilket är 3,5 mnkr sämre än budgeterat. Främsta orsaken till det beror på statsbidrag som har eftersläpning och i många fall 
betalas ut i efterhand. Kostnader har ett utfall om 5 721 mnkr, vilket är 2,3 mnkr bättre än budgeterat. 

 
ANALYS 
Arbetsmarknadsenheten beräknar ett resultat i balans med budget, d.v.s. 0-prognos. Underskott finns avseende intäkter för 
feriepraktik och överskott finns för personalkostnader kopplat till arbetsmarknadsåtgärder. 
Arbetsmarknadsenhetens prognos är osäker då förutsättningarna kan ändras med tanke på politiska beslut under valår. 
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Investeringsuppföljning (tkr) 
 

 Utfall Jan - 
Apr 

Budget - 
2022 

Avvikelse 
ack 

Avvikelse 
Prognos 

Köksinvesteringar, BUN  -630 -630 0 

Svanskogs skola o Rävgård -73 -1 000 -927 0 

7-9 skola Tegner  -600 -600 -0 

Inventarier Lärcenter  -200 -200 0 

Inv grundsärsk träning iv -9 -300 -300 0 

Inv ford transp bygg anlg  -1 500 -1 500 0 

Inventarier gymnasiet -134 -600 -466 0 

Invent. förskola -41 -130 --89 -0 

Inventarier grundskola -24 -1 200 -1 176 -0 

Summa 3 Barn- o utbildningsnämnd -282 -6 160 -5 888 0 

 
Barn och utbildningnämnden har en investeringsbudget om 6,2 mnkr. För närvarnde finns ingen annan information än att medel kommer förbrukas 
enligt budget.
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2022 Uppföljning T1 för Socialnämnd 2022



2

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

1.1: Att antal bekräftade avvikelser som handlar om socialförvaltningens tillgänglighet ska minska med 15 % per år.

Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: Antal bekräftade avvikelser (mäts var 4:e månad. 2021 var första året för denna statistik.

2022 kommer att jämföras med 2021) 151.0 55.0

Målet var nytt 2021. Antal avvikelser som kan kopplas till tillgänglighet uppgår under de första fyra månaderna till 55. Under hela
förra året registrerades det 151 avvikelser gällande tillgänglighet. Avvikelserna som rapporterats från olika delar av förvaltningen
handlar främst om uteblivna insatser, Vid denna uppföljning gäller endast ett fåtal avvikelser larmproblematik. Avvikelser läggs nu in
digitalt, registreras och utreds av berörd enhetschef, avdelningschef, SAS eller MAS.

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

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

2.1: Antal brukare som nyttjar våra digitala tjänster ska öka.

Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: Antal brukare (mäts var 4:e månad. 2021 var första året för denna statistik. 2022 kommer

att jämföras med 2021) 1 500.0 1 600.0

Under de senaste åren har en mängd aktiva åtgärder genomförts för att brukare ska dra nytta av digital teknik, direkt eller indirekt.
Målsättningarna har varit kvantitativa (fokuserade på antal digitala tjänster) och ej kvalitativa (fokuserade på användande och
nyttjande). 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. Målet har varit att 70 % av återansökningarna ska vara digitala, vilket man uppnått med god hjälp av personalen i
receptionen. Resultatet i april låg på 82 %.

1046 digitala lås är installerade, fördelat på brukares dörr 609, lås på port/tvättstuga 137 samt lås på digitala medicinskåp 300.
Trygghetslarmen i hemtjänsten uppgår till 528. Lifecare mobil omsorg används i hemtjänsten med tidsregistrering av utförda besök.
På särskilda boenden har man digitala hjälpmedel för aktivering samt läsplattor för hjälp med inköp och digitala möten mellan
brukare och anhöriga. Cosmic link, medborgartjänst inom IFO. APPVA digital signering och appar inom funktionsstöd, digital
dokumentation är andra digitala tjänster som används.

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

3.1: Socialförvaltningen ska under 2022 tillgodose minst 30 arbetsmarknadspolitiska anställningar
(lönesubventionerade via Arbetsförmedlingen) för arbetssökande individer som uppbär försörjningsstöd och är
inskrivna på Arbetsmarknadsenheten

Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: Antal arbetsmarknadspolitiska anställningar. (mäts årligen, följs upp var 4:e månad) 14.0 10.0 30.0
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Med arbetsmarknadspolitiskanställning avses en anställning som uppbär någon form av lönesubvention via Arbetsförmedlingen och
som är riktad till grupper som är särskilt prioriterade av olika skäl så som långtidsarbetslöshet, funktionsnedsättning eller andra skäl.
Att erhålla ett instegsarbete är en av de viktigaste faktorerna för att bryta en negativ trend för en individ. Detta har positiva effekter
så väl socialt som hälsomässigt och förbättrar individens möjligheter till långsiktig självförsörjning framåt.

Socialförvaltningen har under april tio pågående arbetsmarknadspolitiska anställningar. Arbetsförmedlingen får inte fatta nya beslut
om anvisning till extratjänster från och med den 1 januari 2022. Däremot berörs inte redan fattade och pågående beslut. Därmed
fasas extratjänsterna ut i takt med att deltagarna avslutar sin extratjänst.

Arbetsförmedlingen ser nu över möjligheterna att istället öka användningen av andra subventionerade anställningar och övriga
insatser och program. En plan för detta utarbetas under första kvartalet 2022. I det planeringsarbetet är dialog med kommuner och
andra berörda aktörer mycket viktigt.

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

3.2: Att minst 170 personer regelbundet under året är inskrivna vid Arbetsmarknadsenheten med kompetenshöjande
beslut från socialsekreterare vid ekonomiskt bistånd

Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: Antalet kompetenshöjande beslut. (mäts varje månad) 292.0 216.0 170.0

Antal personer i försörjningsstöd som var inskrivna vid AME med kompetenshöjande insats i april var 216 personer. Antal beslut om
kompetenshöjande insats AME var jan- dec 292. Målet är dock väl uppfyllt.

Januari - Totalt 196 aktuella under månaden, 17 nya beslut, Februari - Totalt 202 aktuella under månaden, 11 nya beslut, Mars -
Totalt 212 aktuella under månaden, 18 nya beslut, April - Totalt 216 aktuella under månaden, 15 nya beslut

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

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

Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: Antal heltidstjänster. (mäts var 4:e månad) 72.2 70.2

Från och med 2018 gäller heltid vid nyanställning inom Kommunals område på socialförvaltningen. En styrgrupp bestående av
verksamhetsledare och fackliga representanter arbetar med implementering av heltid inom de berörda avtalsområdena. Detta är en
stor förändring där hänsyn behöver tas till många olika parametrar, både sociala och ekonomiska. I mångt och mycket handlar det
även om att omforma strukturer. I senaste avtalet mellan Kommunal och SKR 2020, kom parterna överens om att heltid ska vara
norm i kommuner och regioner senast 2024-12-31. Erbjudande om heltid är genomfört inom vård och omsorg och funktionsstöd,
förutom inom daglig verksamhet och fritidstillsyn. Alla nya anställningar erbjuds som heltid. Arbete pågår för att säkerställa hållbar
övergång från projekt till färdig implementering. Från 2021 har vi anpassat systemet utifrån de erfarenheter och synpunkter vi fått
från medarbetarna via enkäter och samtal. Både antalet schematurer, möjligheten att välja sysselsättningsgrad och årsarbetstid har
justerats, vilket gjort personalen mer nöjd än tidigare. Antalet heltidsanställda är lägre än 2021, men varierar under året.

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

4.1: Antalet genomförda samordnade individuella planer ska öka (SIP)
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Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: Antal SIP. (mäts varje månad) 198.0 49.0

SIP används för att ge individen bästa möjliga vård och omsorg när flera huvudmän är inblandade i vården och omsorgen om den
enskilde. Här mäts antal genomförda planer. Antalet genomförda planer mäter indirekt samverkan med andra huvudmän. Under
perioden januari - april 2022 har 49 samordnade individuella planeringar genomförts. Vi använder oss av olika digitala sätt att
kommunicera i flerpartssamtal, både via våra egna program och även via de digitala lösningar som våra samverkansparter har.

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

4.2: Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska

Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd. (mäts varje månad) 321.0

Målet är nytt för 2022. Förvaltningen följer varje månad den statistik över ekonomisk bistånd som skickas till Socialstyrelsen. Fokus i
arbetet med självförsörjning ligger särskilt på hushåll med barn. I den utsträckning det går, prioriteras dessa hushåll avseende
arbetsmarknadspolitiska anställningar och praktikplatser. I april 2022 var det totalt 321 barn berörda, varav 236 varit aktuella längre
än 10 månader.

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

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

5.1: Punktprevalensmätning av följsamhet: Andel med korrekt efterlevnad av samtliga hygienrutiner och samtliga
klädregler ska vara 100 %

Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: Andelen med korrekt efterlevnad (%) (mätning görs minst 2 ggr/år) 85.30% 69.50% 100.00%

Förvaltningens senaste punktprevalensmätning genomfördes under veckorna 11-12 2022. Korrekt följsamhet av hygienrutiner och
klädregler är av yttersta vikt för brukares säkerhet, speciellt i en pandemitid. Mått är viktiga för förvaltningen och ger även en
jämförelse på nationell nivå.

Punktprevalensmätningen genomförs i tre olika segment: 1) Samtliga åtta steg; 2) Samtliga fyra hygiensteg; 3) Samtliga 4
klädregler. Resultat av vårens mätning i Säffle visar ett lägre utfall av korrekta steg i två av områdena medan mätningen av samtliga
fyra klädsteg ligger högre jämfört med mätningen som gjordes under 2021. Resultat 2022 1) samtliga åtta steg; 69,5 % 2) samtliga
fyra hygiensteg; 69,5 % 3) samtliga fyra klädregler 94,7 %. Konstateras kan att flera enheter ligger mellan 83-100 % när det gäller
korrekt i samtliga åtta steg. Dock bör man arbeta mer med området för att öka medvetenheten om att hygienrutiner och klädregler är
av yttersta vikt för brukarnas säkerhet.

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

6.1: Att nettokostnadsavvikelse ej överstiger 0 inom individ och familjeomsorgen, funktionshinderomsorgen och
äldreomsorgen
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Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: Nettokostnadsavvikelse (mäts 1 ggr/år) -40 430.00 0.00

Sett till parametrarna i KOLADA har förvaltningen hög verksamhetskvalitet till en låg kostnad. Ett ständigt pågående
effektiviseringsarbete ger resultat. Det aktuella angivna värdet gäller för 2020. Nytt värde för 2021 presenteras i juni 2022 då detta
är en nationellt sammanställd mätning.

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (statistiskt förväntat kostnad) med jämförbara kommuner
som har liknande geografiska, demografiska och socioekonomiska förutsättningar. Resultat under 0 indikerar lågt kostnadsläge,
antingen på grund av låg ambitionsnivå och/eller hög effektivitet.

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål

Nämndmål Status Trend

7.1: Indikatorn ledarskap i medarbetarenkät (NMI) ska öka från 3,5 till minst 3,7 på förvaltningsnivå

Utfall före

gående år

Aktuellt

utfall

Mål innev

arande år

SN22: MMI (mäts 1 ggr/år) 3.3 3.7

Förvaltningen genomförde inte någon medarbetarenkät under 2021 av ekonomiska skäl, utan valde att följa de andra
förvaltningarna i kommunen och genomföra den vartannat år. Ny medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten
2022. Inget aktuellt resultat kan därför redovisas.

Resultatet av medarbetarenkäten 2020 för socialförvaltningen visade ett sammanvägt medarbetarindex (MMI) är 3,3 av en skala på
1-5 jämfört med 3,4 2019. Indikatorn för hur ledarskapet på förvaltningen upplevdes 2020 var 3,5 på samma skala, vilket är ett
oförändrat resultat i jämförelse med 2019. Ett kompetent, nyfiket, närvarande, empatiskt och modigt ledarskap är nyckeln till ökad
upplevelse av motivation och delaktighet hos medarbetarna. Genom att satsa på ledarskapet och ge chefer på samtliga nivåer de
verktyg och fortbildning som behövs i rollen, säkerställer vi ökade möjligheter för att bedriva det goda ledarskapet. Samtliga chefer
på socialförvaltningen genomgår en gemensam ledarutbildning med fokus på det goda, modiga och inkluderande ledarskapet. Detta
för att säkerställa en gemensam ledargrund och efterlevnad av denna utifrån kommunens riktlinjer och ett tillitsperspektiv där vi ska
våga ge varandra handlingsutrymme men även våga ställa krav på varandra.

Utöver gemensam ledarutbildning pågår arbete med det proaktivt ledarskap i flera områden där cheferna och medarbetare jobbar
med delaktighet, arbetstakt, samarbete och ledarskap. Handlingsplaner upprättas för att minska den höga arbetsbelastningen som
många medarbetare upplever och kartläggning av förbättringsområden genomförs.

Inom "Heltid som norm" pågår arbete för att säkerställa hållbar övergång från projekt till färdig implementering. Från juni 2021 har
systemet anpassats utifrån de erfarenheter och synpunkter som kommit in från medarbetarna via enkäter och samtal. Både antalet
schematurer och möjligheten att välja sysselsättningsgrader och årsarbetstid har justerats, vilket gjort personalen nöjdare.

Inom IFO bedömer man att man nått ett bättre resultat gällande arbetstakt det senaste året beroende på tillräckligt med
personalresurser, bra arbetsstruktur och metoder samt en hållbar organisation.
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Driftsredovisning (tkr)

Utfall Jan -

Apr 2022

Budget

Jan - Apr

2022

Avvikelse

ack

Budget

helår 2022

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 12 952 22 963 -10 011 68 889 -28 272

Kommunbidrag 132 324 132 324 0 396 971 0

Kostnader -150 550 -154 681 4 130 -465 832 -814

Räntekostnader -11 -9 -1 -28 0

Resultat -5 286 597 -5 882 0 -29 086

UTFALL

Efter april ligger förvaltningen i linje med förväntat resultat. Det som påverkar utfallet är att fakturering av avgifter till brukare sker
månaden efter, vilket förklarar att intäkterna är lägre än budget för perioden. Utfallet varierar mellan avdelningarna där de
gemensamma funktionerna på förvaltningen visar underskott utifrån den för socialnämnden tilldelade ramen, medan flera
avdelningar har positiva utfall, vilket främst beror på eftersläpningar på intäkter samt att alla fakturor inte kommer regelbundet.
Socialförvaltningen redovisar ett negativt utfall på 5 286 tkr efter april, vilket kommer att regleras när vårdavgifterna och
hyresintäkterna kommit in. För de gemensamma funktionerna, förvaltningsledning och administration, visas ett negativt utfall på 8
865 tkr. Minusresultatet ligger i linje med den beräkning som förvaltningen gjorde i samband med budgeteringen där det förväntade
minusresultatet beräknades utifrån den tilldelade ramen. De kostnadsdrivande faktorerna är fortsatt volymökningar, främst inom
äldreomsorgen, men även inom individ- och familjeomsorgen. Inom funktionshinderomsorgen redovisas ett positivt utfall på 5 523
tkr vilket främst beror på eftersläpningar på fakturor för personlig assistans, både från Försäkringskassan och privata bolag, men
även för placeringar inom socialpsykiatri, elevboende och boende barn. Utfallet påverkas även positivt av ersättning från staten på
283 tkr för sjuklöner i samband med pandemin. Även äldreomsorgen redovisar ett positivt utfall efter april på 887 tkr, vilket till stor
del beror på att fakturor inte kommit in ännu från Vardaga och Attendo. Fakturering av avgifter till brukare sker månaden efter, vilket
förklarar att intäkterna är lägre än budget för perioden. Utfallet på personalkostnader i äldreomsorgen visar dock ett negativt
resultat, vilket beror på hög frånvaro och ökat vård och omsorgsbehov, som i sin tur ger behov av extra personal samt att ordinarie
personal har fått jobba mycket övertid. I januari och februari var det extrem hög frånvaro till följd av Covid19 samt av Calicivirus,
vilket har gjort att vissa enheter redan förbrukat en stor del av årsbudgeten för timvikarier och den personal som kunnat arbeta har
fått jobba mer än 100 %. Hittills i år har äldreomsorgen erhållit 1 100 tkr i ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan.
Individ- och familjeomsorg totalt visar ett underskott med 1 627 tkr jämfört med budget. Vad gäller placeringar barn och vuxna så
släpar de flesta fakturor, här prognostiseras i nuläget ett överskott jämfört med budget. Placeringar vuxna missbruk har ett positivt
utfall på 87 tkr efter april och HVB barn och familjehem barn, både i egen regi och externa, visar ett positivt utfall på 40 tkr
tillsammans. Övriga insatser vuxna och kvinnojour visar positivt utfall på 959 tkr. Fortsatt få kvinnofridsplaceringar. Ekonomiskt
bistånd har ett negativt utfall på 3 460 tkr medan ekonomiskt bistånd flykting redovisar ett positivt utfall på 1 309 tkr. Kostnader för
före detta flyktingar redovisas nu på ekonomiskt bistånd då de inte ska gå på ekonomiskt bistånd flykting längre. Kostnaderna för
ekonomiskt bistånd har inte ökat ytterligare efter mars. Kostnader för ekonomiskt bistånd beror liksom tidigare i huvudsak på att
nyanlända, ungdomar och personer med psykisk ohälsa har svårigheter att långsiktigt finna försörjning. En inflyttning av personer
från andra kommuner utan egen försörjning kan ses och arbetslösheten i kommunen är fortsatt hög. Dock har några fler de senaste
månaderna kommit ut i arbete och studier. Barnfamiljer har flyttat från kommunen. Sjukskrivna med läkarintyg ökat något då många
inte mår bra långa tider utan arbete och gruppen ökar. Viktigt med AME projektet. Hemsjukvården visar ett negativt utfall på 1 203
tkr efter april på grund av ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor och minskad försäljning av hemsjukvård till Nytida. Utfallet
påverkas också av vakanser inom kommunrehabiliteringen och för sjuksköterskorna samt av en vakant enhetschefstjänst för
sjuksköterskorna. Ökad kostnad för städning och släpande fakturor påverkar utfallet negativt. Många tjänster är tillsatta jämfört med
i höstas men fortfarande krävs köp från bemanningsföretag för att klara pandemisituationen, sjukskrivningar och kommande
semesterperiod. Utfallet påverkas positivt av ersättning från staten på 174 tkr för sjuklöner i samband med pandemin.

PROGNOS

Vid årets slut prognostiseras ett underskott på 29 086 tkr. Socialförvaltningen tilldelades av kommunfullmäktige en utökning av
budgetramen med 13 579 tkr för 2022. Efter löneuppräkning, årlig kostnadsuppräkning och beräknade merkostnader för Covid
återstod 179 tkr att fördela till verksamheterna. Förvaltningen är därmed underfinansierad då ingen budget finns för de kraftiga
volymökningarna inom verksamheterna. Förvaltningen har för 2022 fördelat budget till verksamheterna utifrån deras behov och
istället lagt ett beräknat underskott centralt i förvaltningen på 29 149 tkr. Funktionshinderomsorgen prognostiserar ett överskott på 1
168 tkr vid årets slut, vilket beror på minskade kostnader för personlig assistans 413 tkr och minskade personalkostnader på grund
av föräldraledighet och viss vakanshållning i verksamheten i en omfattning av 534 tkr. Ökade intäkter för vårdavgifter på 39 tkr och
ersättning för sjuklönekostnader kopplade till pandemin på 283 tkr påverkar prognosen positivt. Negativt för prognosen är ökade
kostnader för larm ca 60 tkr och i viss utsträckning även för nya placeringar samt en högre hyreskostnad än beräknat ca 177 tkr.
Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 5 937 tkr vid årets slut. Volymökningarna inom äldreomsorgen medför stora
kostnadsökningar som fortsatt förväntas öka främst inom hemtjänsten, vilka förvaltningen inte har kostnadstäckning för. Antalet
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timmar för perioden januari-april 2022 visar en ökning jämfört med både 2020 och 2021. Jämfört med samma period 2021 är det en
ökning med 12 % som motsvarar 6 239 timmar. Ökade kostnader för tjänsteköp till Attendo för fler beviljade hemtjänsttimmar ger ett
underskott samt att intäkter för vårdavgiften är lägre än budgeterat, totalt 3 214 tkr. Ökade dygnskostnader och kostnader för
sjuksköterska till Vardaga uppgår till ca 1 465 tkr jämfört med budgeterat. En tjänst som samordnare i hemtjänsten är felbudgeterad,
vilket ger ett underskott på ca 500 tkr. Budget för ob-ersättning på 1 044 tkr saknas för den extra nattpatrullen som är insatt. För att
kunna bedriva en väl fungerande växelvård så har en tillfällig korttidsvistelse startat på före detta avdelningen Ljungen på
Björkbacken i avvaktan på att sjuksköterskorna som i dag har sina kontor på Korttiden flyttar till andra lokaler. Individ- och
familjeomsorg totalt förväntas göra ett överskott på helåret på 4 843 tkr. Överskottet beror framförallt på beräknat minskade
kostnader för placeringar vuxna. Dock finns det många ärenden under utredning vilket gör att prognosen snabbt kan ändras.
Prognosen för placeringar och egna familjehem utifrån dagsläget är ett överskott för vuxenplaceringar på 5 120 tkr medan
placeringar och egna familjehem barn prognostiseras ett underskott 3 114 tkr vid årets slut. Risk finns dock för fortsatt högre
kostnader än budgeterat för placeringar av barn/unga med anledning av missbruk/kriminalitet. Kostnader för ekonomiskt bistånd
kommer endast att kunna minskas om personer kommer ut i egen försörjning via Arbetsmarknadsenheten eller Arbetsförmedlingen.
De flesta flyktingar har varit här i över tre år och räknas därmed inte längre till flyktinggruppen. Ekonomiskt bistånd flykting
prognostiserar därför ett överskott på 2 000 tkr. En stor del av flyktinggruppen (de som kom 2017 och tidigare) redovisas från och
med 2022 på det ordinära kontot för ekonomiskt bistånd. Flyktingströmmen från Ukraina kan komma att påverka kostnaderna, både
för ekonomiskt bistånd och barn som behöver bo i familjehem eller eventuellt på HVB-hem. Vi följer utvecklingen noga. För
hemsjukvården med kommunrehabilitering och sjuksköterskor prognostiseras ett underskott på 1 589 tkr vid årets slut. Men det
finns en osäkerhet kring hur mycket hyrpersonal från bemanningsföretag som kommer att användas och när vi får full bemanning på
vakanta tjänster.

ÅTGÄRDER

Funktionshinderomsorgen kommer fortsätta arbeta aktivt med bemanningen på alla verksamheter, utan att kvalitén påverkas. Viktigt
att följa både kostnader och intäkter. Arbetet med att handlägga sjuklöner inom personlig assistans går vidare, så att kommunen
betalar för rätt kostnader. Inom äldreomsorgen är åtgärderna täta uppföljningar av brukare, insatser och tid samt att ständigt jobba
för att kunna ställa om snabbare med personal och scheman när behoven ändras. Samarbete mellan samtliga områden i planering
och vikarierekrytering. En extern bemanningsenhet är på gång i kommunen där äldreomsorgen planeras ingå efter sommaren. Det
innebär att all korttidsrekrytering ska skötas av bemanningsenheten. Motsvarande kostnader för rekryteringssystem samt
samordnare 2,0 årsarbetare kommer att flyttas från äldreomsorgen till bemanningsenheten. Konverteringen av särskilda
boendeplatser till biståndsbedömda trygghetsboenden fortgår på Kaptensgården där ändringen av avdelningen Masten till
biståndsbedömt trygghetsboende redan är genomfört. Det är nu intagningsstopp på avdelningen Lanternan för att kunna verkställa
beslutet fullt ut under året. Konverteringen har berört 7,5 årsarbetare som har eller ska placeras på vakanta tjänster på
Kaptensgården. Även reduceringen av korttiden är klar och har nu gått ner till 12 platser. Arbetsmetoden trygg hemgång har startat i
Östra området och därmed förväntas behovet av korttidsplatser kunna minska. Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter
samverkan med AME, utvecklingen av e-ansökan ansökan, där nu 80 % av återansökningarna är digitala, och Leantavlor i syfte att
ha en bra bild av brukargrupper och hur de förändras över tid, Instrument X, ordning och reda i handläggningen genom arbete med
rutiner och struktur, brukarmedverkan. Genom behandlingsgruppens arbete förväntas behovet av att placera barn minska eller
befinna sig på nuvarande nivå. Fortsatt förebyggande arbete avseende familjevåldsärenden och personer i behov av skydd och/eller
placering, genom behandlingsgruppens arbete. Familjecentralen, förebyggarteam och barnhälsoteam är viktiga för att möta familjers
behov så tidigt som möjligt och därmed större möjligheter till förändring samt även lägre kostnader. Samverkan med polisen kring
unga med missbruk/kriminalitet har återupptagits och kommer fortsatt att vara i regelbunden form. Utveckling av samverkan pågår
med regionen i syfte att kunna ha en lokal beroendemottagning där individ- och familjeomsorgens verksamhet för vuxna med risk-
/missbruk, regionens öppenpsykiatri samt vårdcentralerna ingår.
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Driftsredovisning (tkr)

Socialförvaltning gem

Utfall Jan -

Apr 2022

Budget

Jan - Apr

2022

Avvikelse

ack

Budget

helår 2022

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 29 9 770 -9 741 29 309 -29 132

Kommunbidrag -3 335 -3 335 0 -10 006 0

Kostnader -5 557 -6 404 847 -19 298 1 561

Räntekostnader -2 -2 -0 -5 0

Resultat -8 865 29 -8 894 0 -27 571

UTFALL

Efter april visas ett negativt utfall på 8 865 tkr. Minusresultatet ligger i linje med den beräkning som förvaltningen gjorde i samband
med budgeteringen och där vi beräknade det förväntade minusresultatet utifrån den tilldelade ramen. De kostnadsdrivande
faktorerna är fortsatt volymökningar, främst inom äldreomsorgen, och även inom individ- och familjeomsorgen. Förutom de
övergripande faktorerna som påverkar förvaltningsledningens utfall, är det föräldraledighet och införandekostnader för
verksamhetssystemet LifeCare som påverkar utfallet.

PROGNOS

Socialförvaltningen tilldelades av kommunfullmäktige en utökning av budgetramen med 13 579 tkr för 2022. Efter löneuppräkning,
årlig kostnadsuppräkning och beräknade merkostnader för Covid återstår 179 tkr att fördela till verksamheterna. Förvaltningen är
därmed kraftigt underfinansierad då ingen budget finns för de kraftiga volymökningarna inom verksamheterna. Förvaltningen har för
2022 fördelat budget till verksamheterna utifrån deras behov och istället lagt ett beräknat underskott centralt i förvaltningen på 29
149 tkr. Förutom de övergripande faktorerna som påverkar prognosen för administration och förvaltningsledning är det
föräldraledighet, vakanser och införandekostnader för verksamhetssystemet LifeCare som påverkar prognosen.

Äldreomsorg

Utfall Jan -

Apr 2022

Budget

Jan - Apr

2022

Avvikelse

ack

Budget

helår 2022

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 8 822 9 818 -996 29 454 430

Kommunbidrag 66 263 66 263 -0 198 790 0

Kostnader -74 194 -75 819 1 625 -228 233 -6 367

Räntekostnader -4 -4 -0 -11 0

Resultat 887 259 628 -0 -5 937

UTFALL

Utfallet efter april visar överskott på 887 tkr som till största delen beror på fakturor som släpar från Vardaga och Attendo.
Fakturering av avgifter till brukare sker månaden efter, vilket förklarar att intäkterna är lägre än budget för perioden.

Utfallet efter april visar ett underskott på personalkostnader vilket beror på hög frånvaro och ökat vård- och omsorgsbehov som i sin
tur ger ett behov av extra personal samt att ordinarie personal har jobbat mycket övertid.

Under januari och februari månad var det extrem hög frånvaro till följd av omikron samt av Calici-virus vilket har gjort att vissa
enheter redan förbrukat en stor del av budgeten för timvikarier.

PROGNOS

Prognosen visar ett underskott på -5937 tkr. De största prognosjusteringarna kan hänföras till nedanstående:

Fortsatt ökade kostnader för Attendo på grund av fler hemtjänsttimmar -2691 tkr. Kostnader för sjuksköterska Vardaga -850 tkr.
Kostnaderna per belagda dygn på Vardaga totalt -615 tkr mot budget. Intäkter från brukare är mindre än budgeterat på -523 tkr.
Stora kostnader för sjuklöner -591 tkr. Övertidskostnader -383 tkr. Större kostnader än budgeterat för måltider -358 tkr. Stora
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kostnader för reparationer, däck och ökade kostnader för drivmedel -591 tkr. Hittills i år så har vi erhållit +1100 tkr i ersättning för
sjuklönekostnader från Försäkringskassan.

Positiv prognos gällande personalkostnader hemtjänst Norra och Svanskog samt på chefskontot på Svanen eftersom tjänsten inte
är tillsatt.

Två samordnare motsvarande 1,0 i tjänst är inte budgeterade efter fel i uträkningsmodellen i Excel, vilket från årets början ger ett
minusresultat med 500 tkr. Budget saknas också för OB-ersättning för den extra nattpatrullen på Natt city motsvarande 1044 tkr.

COVID19 har påverkat Säffle på flera sätt även in på år 2022, då vi har haft ett mycket pressat läge i främst hemtjänsten. Den
personal som har kunnat arbeta har fått jobba mer än 100 %.

Volymökningarna inom äldreomsorgen medför stora kostnadsökningar som fortsatt förväntas öka och som förvaltningen inte har
kostnadstäckning för. Det totala antalet hemtjänsttimmar för årets fyra första månader 2022 visar en kraftig ökning jämfört med både
år 2020 och 2021. Jämfört med samma period 2021 är det en ökning med 12 % som motsvarar 6 239 timmar.

Antal hemtjänsttimmar i privat regi för januari och februari har också ökat jämfört med både år 2020 och 2021. Jämfört med samma
period 2021 är det en ökning med 47 % som motsvarar 5 621 timmar.

ÅTGÄRDER

Återkommande gå igenom brukare och besök - insatser/tid inklusive HSL - samt att ständigt jobba för att kunna ställa om snabbare
med personal och scheman när behoven i områdena ändras. Samordnarna samarbetar i rekrytering av timvikarier och planering
inom samtliga områden. En extern bemanningsenhet är på gång och som vi planeras ingå i efter sommarsemestern. Detta innebär
att all korttidsrekrytering upp till 14 dagar, timtidsanställningar osv. ska skötas via bemanningsenheten. Motsvarande kostnader för
rekryteringssystem samt samordnare 2,0 årsarbetare ( till att börja med) flyttas från äldreomsorgen till bemanningsenheten.

Verksamheterna fortsätter att göra en så kvalitativ bra omsorg och omvårdnad som möjligt utifrån de ramar som tilldelats.

Enhetscheferna följer kontinuerligt upp planerad tid, utförd tid, personal kostnader och schemaplanering i eget framtaget material
som varje månad redovisas för avdelningschef.

Enhetscheferna inom hemtjänsten bedriver sina enheter efter intäkter utifrån avgifter från våra brukare samt kommunbidrag och
ekonomin följs noggrant upp varje månad med förvaltningsekonom och avdelningschef.

Avdelningen Masten på Kaptensgården är en av de två avdelningar som efter beslut konverteras om från särskilt boende till
biståndsbedömt trygghetsboende, vilket verkställdes under 2021. Det råder nu intagningsstopp på Lanternan vilket betyder att
denna avdelning under året planeras bli trygghetsboende fullt ut. Denna omorganisation berör 7,5 årsarbetare som har eller ska
placeras på vakanta tjänster på Kaptensgården.

Korttiden har nu efter beslut har reducerat från 20 till 12 platser. De 6,5 tjänster som berördes av omorganisationen är i stort sett
placerade på tidigare vakanta tjänster eller efter pensionsavgångar på Björkbacken. För att kunna bedriva en väl fungerande
korttidsvistelse med ändamålsenliga lägenheter och allmänna utrymmen så har vi nu startat upp en tillfällig korttidsvistelse på f.d
avd. Ljungen på Björkbacken i avvaktan på att sjuksköterskorna som i dag har sina kontor på Korttiden flyttar till andra lokaler i
kommunen.

På plan ett, före detta korttiden, är det nu särskilda boendeplatser, då avd. Ljungen flyttad dit, efter beslut. I nästa etapp så flyttar
avdelning Kaprifolen upp dit. Beslut finns att bygga om befintliga lägenheter på Ljungen och Kaprifolen till trygghetsboendeplatser.

Det finns nu beslut om trygg hemgång. Vi har i ett första skede startat i Östra området. Det är många faktorer som ska stämma
överens från beslut till verkställighet, planering och logistik mellan alla professioner. Brukare och anhöriga är väldigt nöjda, vilket
känns positivt i dessa tider med den omsättning av personal som råder.

Funktionshinderomsorg

Utfall Jan -

Apr 2022

Budget

Jan - Apr

2022

Avvikelse

ack

Budget

helår 2022

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 2 559 2 002 558 6 005 396

Kommunbidrag 32 497 32 497 0 97 490 0

Kostnader -29 531 -34 359 4 828 -103 488 772

Räntekostnader -1 -2 1 -7 0

Resultat 5 523 137 5 387 0 1 168

UTFALL

Utfallet visar på ett överskott på 5535 tkr vilket främst beror på att vi har eftersläpningar på fakturor inom personlig assistans, både
från försäkringskassan och privata bolag men även för de placeringar som vi har inom socialpsykiatrin, elevboende och boende
barn. Utfallet påverkas positivt av att vi har fått ersättning från staten på 283 tkr för sjuklöner i samband med pandemin. Utfallet
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påverkas positivt av att vi har lagt 400 tkr som en intäkt kopplade till priopengar. Utfallet påverkas även av att vi har fått intäkter för
habiliteringsersättningen på 493 tkr.

PROGNOS

Prognosen visar på ett överskott på 1168 tkr vid årets slut vilket beror på minskade kostnader för personlig assistans då en brukare
avlidit på 300 tkr samt 113 för minskade kostnader till Försäkringskassan, minskade personalkostnader då en enhetschef som är
föräldraledighet samt att en enhetschef avslutar sin tjänst och det blir ett glapp innan nästa chef kommer i juli månad samt minskade
personalkostnader av andra slag på våra enheter i en omfattning av 648 tkr, dock påverkas de negativt av ökade sjuklöner på 114
tkr. Ökade intäkter i form av vårdavgifter på 39 tkr. Justeringar är gjorda då vi fått ersättning för sjuklönekostnader kopplade till
pandemin på 283 tkr. Minskade kostnader för vatten och el med 21 tkr Prognosen påverkas negativt av ökade kostnader för
placeringar där vi kommer gå utöver budget med 17 tkr då vi har ytterligare en placering inom socialpsykiatrin samt att vi har
förlängt en placering ytterligare tre månader, kostnader för larm i en omfattning av 60 tkr. Vi har även högre hyreskostnader för flera
enheter i en omfattning av 177 tkr och ökade kostnader för måltider på Nytorgets särskilda boende med 46 tkr.

ÅTGÄRD

Att fortsätta arbeta aktivet med bemanningen på våra verksamheter utan att kvalitén påverkas. Följa kostnader och intäkter. Arbeta
vidare med sjuklöner inom assistansen så att kommunen betalar för rätt kostnader.

Individ- o familjeomsorg

Utfall Jan -

Apr 2022

Budget

Jan - Apr

2022

Avvikelse

ack

Budget

helår 2022

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 1 132 892 240 2 677 11

Kommunbidrag 23 729 23 729 0 71 186 0

Kostnader -26 487 -24 497 -1 990 -73 860 4 832

Räntekostnader -1 -1 -0 -3 0

Resultat -1 627 123 -1 751 0 4 843

UTFALL

Individ- och familjeomsorg totalt visar ett underskott med -1627 tkr jämfört med budget. Vad gäller placeringar barn och vuxna så
släpar de flesta fakturor, här prognostiseras i nuläget ett överskott jämfört med budget. Placeringar missbruk vuxna utfall; +87 tkr.
Familjehem vuxna utfall; +461 tkr. Stödboende vuxna utfall; +60 tkr. Övriga insatser vuxna och våld i nära relation utfall; +438 tkr.
Fortsatt få kvinnofridsplaceringar. HVB barn utfall; -277 tkr. Externa familjehem barn och unga utfall; +435 tkr. Stödboende barn och
unga utfall; +67 tkr. Barn i egna familjehem utfall; - 185 tkr.

Ekonomiskt bistånd utfall; -3460 tkr. Flykting utfall; +1309 tkr. Kostnader för fd. flyktingar kommer nu på ekonomiskt bistånd då de
inte ska gå på flyktingkontot längre. Höga kostnader för ekonomiskt bistånd beror liksom tidigare i huvudsak på att nyanlända,
ungdomar och personer med psykisk ohälsa har svårigheter att långsiktigt finna försörjning. Arbetslösheten i kommunen fortsatt
hög. Inflyttning av personer från andra kommuner utan egen försörjning. Dock några fler sedan september som kommit ut i arbete
och studier. Barnfamiljer flyttat från kommunen. Det tillfälliga bostadsbidraget är borta. Unga vuxna har flyttat och är troligen i arbete
eller studier. Sjukskrivna med läkarintyg ökat något, många mår inte bra långa tider utan arbete. Gruppen ökar. Viktigt med
AME-projektet. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har inte ytterligare ökat efter mars.

PROGNOS

Individ- och familjeomsorg totalt prognostiseras göra ett överskott på helåret, +4843 tkr. Överskottet beror framförallt på beräknat
minskade kostnader för placeringar för vuxna samt ekonomiskt bistånd flykting.

Det finns många ärenden under utredning vilket gör att prognosen snabbt kan ändras. Prognos för placeringar i dagsläget; +3815
tkr; missbruk vuxna +1600 tkr, familjehem vuxna +1810 tkr, övriga insatser vuxna +470 tkr, våld i nära relation +1240 tkr, HVB barn
-2100 tkr, externa familjehem barn och unga +1000 tkr, stödboende barn och unga -205 tkr. Prognos för barn i egna familjehem
-701 tkr. Ensamkommande barn familjehem är avslutat och inga kostnader finns. Risk finns för fortsatt högre kostnader än
budgeterat för placeringar av barn och unga med anledning av missbruk/kriminalitet.

Kostnader för ekonomiskt bistånd kommer endast att kunna minskas om personer kommer ut i egen försörjning via
arbetsmarknadsenheten eller Arbetsförmedlingen. De flesta flyktingar har varit här i över tre år och räknas därmed inte längre till
flyktinggruppen. Ekonomiskt bistånd flykting prognostiserar därför ett överskott på +2000 tkr. En stor del av flyktinggruppen (de som
kom 2017 och tidigare) redovisas från och med 2022 på det ordinära kontot för ekonomiskt bistånd.

Flyktingströmmen från Ukraina kan komma att påverka kostnaderna, både för ekonomiskt bistånd och barn som behöver bo i
familjehem eller ev. på HVB-hem. Vi följer utvecklingen noga.

ÅTGÄRDER
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SKR-projektet vid ekonomiskt bistånd är nu avslutat men utvecklingsarbete pågår ändå fortsatt med att; utveckla samverkan med
AME, e-ansökan - här är nu 80 % av återansökningarna digitala, så kallade Leantavlor i syfte att ha en bra bild av brukargrupper
och hur de förändras över tid, Instrument X, ordning och reda i handläggningen genom arbete med rutiner och struktur,
brukarmedverkan.

Behandlingsgrupp förväntas fortsatt göra att behovet av att placera barn minskar eller befinner sig på nuvarande nivå. Antalet
personer som får hjälp vid behandlingsgrupp utan föregående biståndsbedömning förväntas öka. Förebyggarteam och
barnhälsoteam är viktig samverkan för att kunna möta familjers behov så tidigt som möjligt och därmed större möjligheter till
förändring samt även lägre kostnader. Samverkan med polisen kring unga med missbruk/kriminalitet har återupptagits och kommer
fortsatt att vara i regelbunden form.

Fortsatt förebyggande arbete avseende familjevåldsärenden och personer i behov av skydd och/eller placering, genom
behandlingsgruppens arbete.

Familjecentralen är nu sedan januari igång med sitt arbete, vilket är en viktig förebyggande resurs för barnfamiljer.

Utveckling av samverkan pågår med Regionen i syfte att kunna ha en Lokal beroendemottagning där individ- och familjeomsorgens
verksamhet för vuxna med risk- /missbruk, Regionens öppenpsykiatri samt vårdcentralerna ingår. Regelbundna möten finns varje
vecka för att samordna sig kring enskilda patienter/klienter. Före detta Livsstilsmottagningens två tjänster är integrerade i barn- och
familjegrupp samt behandlingsgrupp för en bättre arbetsmiljö för personalen, samt ett stabilare arbete med vuxna med
risk-/missbruk.

Hälso- och sjukvård

Utfall Jan -

Apr 2022

Budget

Jan - Apr

2022

Avvikelse

ack

Budget

helår 2022

Avvikelse

prognos

Prognos-

indikator

Övriga Intäkter 410 481 -71 1 444 23

Kommunbidrag 13 170 13 170 0 39 511 0

Kostnader -14 781 -13 602 -1 179 -40 953 -1 611

Räntekostnader -2 -1 -2 -2 0

Resultat -1 203 49 -1 252 0 -1 589

UTFALL

Efter April månad visas ett negativt utfall på 1 203 tkr pga ökade kostnader för bemannings sjuksköterskor och minskad försäljning
av hemsjukvård till Nytida samt släpande fakturor. Ökad kostnad för renhållning och tekniska hjälpmedel påverkar utfallet negativt
samt att vi ej fått ersättning från god och nära vård. Ersättning för sjuklönekostnader från staten och vakanta tjänster inom
kommunrehabiliteringen samt vakant enhetschefstjänst påverkar utfallet positivt.

PROGNOS

Vid årets slut prognostiseras ett underskott på 1589 tkr, Det finns en osäkerhet hur mycket hyrpersonal som kommer att användas
och när vi får full bemanning på vakanta tjänster. Högre sjuklönekostnader på - 32 tkr och kostnad för renhållning med -41 tkr samt
ökade kostnader för tekniska hjälpmedel med -242 tkr påverkar resultatet negativt. Ersättning av sjuklönekostnader har erhållits från
staten vilket påverkar utfallet positivt med 174 tkr.

ÅTGÄRD

Följa kostnaderna.

**UTFALL** Ett positivt utfall i investeringsbudgeten redovisas. Förvaltningen har hittills inte haft några investeringskostnader. Till socialnämndens
årliga investeringsbudget på 630 tkr har tillförts överskottet från föregående år och budget uppgår nu till 2 282 tkr för 2022. *PROGNOS** Budget i
balans prognostiseras vid årets slut. Budgeten kommer att användas för utrustning i nya lokaler för sjuksköterskor som är inflyttningsklara i
september 2022. Möbelinköp kommer att göras till trygghetsboende på Kaptensgatan och Björkbacken. Delfinansiering av möbler och annan
utrustning i gemensamma lokaler i den nya Familjecentralen. Reinvesteringar på särskilda boenden både inom äldreomsorgen och inom
funktionshinderomsorgen samt för ökande behov av medicinteknisk utrustning och tekniska hjälpmedel. **ÄTGÄRD** Följa vilka investeringar vi
kommer kunna genomföra.
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 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ekonomisk och verksamhetsuppföljning för Miljö- och 
byggnadsnämnden avseende T1 2022  
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att nå målen under 2022. 
Verksamhetens måluppfyllelse efter april månad följer plan. Vissa mål kan 
mätas enbart på årsbasis. 
Miljö- och byggnadsnämnden har visar ett underskott om 42 tkr efter april 
månad. Intäkterna hamnade på 1 710 tkr, vilket är 512 tkr högre än budget 
för perioden. Kostnaderna inkl. räntor hamnade på 5 082 tkr, vilket är 554 
tkr högre än budget för perioden.  
Bostadsanpassningen har gått bra, men svårt att sia hur utvecklingen blir 
under året, kan snabbt vända om många eller stora anpassningar beviljas. 
Fysisk planering har inte fakturerat internt alla kostnader för detaljplaner än 
så där ligger vi bra till. 
Intäkterna för miljökontroll på Miljöenheten ligger lite förskjutet på året men 
räknar med att komma i fas med budget innan året är slut. 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas gå jämnt med budget i slutet på 
2022. Det är fortfarande tidigt på året och det är för tidigt att fastställa en 
annan prognos tills mer kostnader och intäkter har bokförts. 

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 
Uppföljning T1 för Miljö- och byggnadsnämnden 2022.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas gå jämnt med budget i slutet på 
2022. Det är fortfarande tidigt på året och det är för tidigt att fastställa en 
annan prognos tills mer kostnader och intäkter har bokförts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk och 
verksamhetsuppföljning för Miljö- och byggnadsnämnden avseende T1 2022 
och vidarebefordrar den till kommunstyrelsen.  

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 

Anna-Lena Andersson 
Ekonom 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Koncernkontroller
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Uppföljning T1 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 (%)  30.00% 100.00% 

MBN22: Ny detaljplan för bostads- och verksamhetsändamål, antagna. (%)  30.00% 100.00% 

 
Nämnden arbetar kontinuerligt för att intentionerna i FÖP Säffle stad ska följas upp vid bygglovsprövningar, investeringsåtgärder 
och vid det löpande arbetet med den fysiska miljön i Säffle stad. Arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) för Säffle kommun har startat 
under våren och planeras vara klart vid årsskiftet 2023-24. Arbete med att ta fram kulturmiljöprogram för tätorterna Svaneholm, 
Nysäter och Värmlandsbro har påbörjats. En detaljplan för bostadsändamål har vunnit laga kraft under våren. I övrigt pågår arbete 
med 3-4 detaljplaner för verksamhetsmark. Bygglovverksamheten har varit i normal omfattning. 

 
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 %)  50.00% 100.00% 

MBN22: Inspektioner rökfri skola (andel i %)  50.00% 100.00% 

 
För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen så förutsätter det att miljö de arbetar i är så hälsofrämjande som möjligt. 
Det säkras genom att lokalerna inspekteras kontinuerligt, och när brister konstateras att de åtgärdas och följs upp. 

 
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 %)  30.00% 100.00% 

MBN22: Vidareutbildning personal och samverkan (andel i %)  30.00% 100.00% 

 
En ny detaljplan har påbörjats och inom rätt tid. 
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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)  15.0 60.0 

MBN22: Tjänliga badvattenprover (andel i %)   100.00% 

MBN22: Beviljade tillstånd för jord-/vatten-/bergvärme (antal)  10.0 80.0 
 

En god folkhälsa bidrar miljökontoret med genom att på ett tidigt stadium se till att sjukdom inte uppstår genom att minska risken för 
att kommuninnevånarna inte utsätts för osund luft, föroreningar i vatten, att kemikalier läcker ut eller för smitta i livsmedel. 

 
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 %)  44.00% 100.00% 

MBN22: Granskning B-objekt (andel i %)  0.00% 100.00% 

 
Miljömässiga hänsyn säkras genom en effektiv och god miljömålstillsyn 

 
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% 100.00% 

MBN22: Nöjda kunder inom bygglov (andel i %) 95.00% 92.00% 94.00% 

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

 
Handläggningstiderna för bygglov är f n korta, 3-5 veckor. Kundenkäten visar att 92 % bygglovskunderna och 94 % av 
miljötillsynskunderna är mycket nöjda med förvaltningens handläggning och service. 
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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% 100.00% 
 

Verksamhetens budget följ kontinuerligt upp på nämndsammanträden. 2022 års verksamhet visar hittills på ett överskott. 
 
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 0.0 2.0 

MBN22: Uppföljning på arbetsplatsträffar (antal) 5.0 3.0 6.0 

 
Arbetsplatsträffar och förvaltningsråd genomförs kontinuerligt, där bl a arbetsmiljöfrågor tas upp. Ett antal friskvårdsaktiviteter 
anordnas också under året. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 1 710 1 198 512 3 594 0 
 

 

Kommunbidrag 3 362 3 362 -0 10 085 0 
 

 

Kostnader -5 071 -4 515 -555 -13 643 0 
 

 

Räntekostnader -11 -12 1 -36 0 
 

 

Resultat -10 32 -42 -0 0 
 

 

 
SAMMANFATTNING  
 
Positiv avvikelse: 
Bostadsanpassning 
 
Negativ avvikelse: 
Miljöenheten – miljökontroll  

    
Miljö- och byggnadsnämnden har ett underskott om 42 tkr efter april månad. Intäkterna (exkl kommunbidrag) hamnade på 1 710 tkr, 
vilket är 512 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 5 082 tkr, vilket är 554 tkr högre än budget för perioden. Den totala kostnadsbudgeten är om 13 
679 tkr. 
Bostadsanpassningen har gått bra, men svårt att sia hur utvecklingen blir under året, kan snabbt vända om många eller stora 
anpassningar beviljas. 
Fysisk planering har inte fakturerat internt alla kostnader för detaljplaner än så där ligger vi bra till. 
Intäkterna för miljökontroll på Miljöenheten ligger lite förskjutet på året men räknar med att komma i fas med budget innan året är slut. 
 
PROGNOS 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2022. Det är fortfarande tidigt på året och det är för tidigt att 
fastställa en annan prognos tills mer kostnader och intäkter har bokförts. 
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Driftsredovisning (tkr) 
 
Miljö- o bygg.nämnd 

 
  

Utfall Jan - 
Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Kommunbidrag 140 140 0 420 0 
 

 

Kostnader -124 -140 16 -420 0 
 

 

Resultat 16 0 16 -0 0 
 

 

 
UTFALL 
Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 16 tkr efter april månad. Kostnadsbudgeten är om 420 tkr för att täcka arvoden 
och övriga kostnader knutna till nämndens sammanträden. 124 tkr i kostnader har förbrukats, vilket är 16 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 - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 7  7    

Kommunbidrag 417 417 0 1 251 0 
 

 

Kostnader -472 -414 -58 -1 250 0 
 

 

Räntekostnader -0 -0 0 -1 0 
 

 

Resultat -48 3 -51 -0 0 
 

 

 
UTFALL 
Miljö- och byggnadsnämnden gemensamt har en negativ avvikelse mot budget med 31 tkr efter april. 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 april har kostnader på 446 tkr bokförts, 
vilket är 33 tkr högre än förväntade kostnader. Denna avvikelse består främst av kostnader för semester och för leasingbil. 
 
PROGNOS 
 Miljö- och bygg gemensamt förväntas gå jämnt med budget i slutet på 2022. Det är ännu tidigt på året och vi kan förvänta oss att 
både intäkter och kostnader rullar in i större utsträckning senare på året, tills dess så görs ingen avvikande prognos mot budget. 
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Miljöenhet 
 
  

Utfall Jan - 
Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 461 590 -129 1 769 0 
 

 

Kommunbidrag 1 076 1 076 0 3 227 0 
 

 

Kostnader -1 660 -1 650 -10 -4 995 0 
 

 

Räntekostnader -0 -0 0 -1 0 
 

 

Resultat -123 15 -138 -0 0 
 

 

 
 

UTFALL  

Miljöenhetens utfall avviker negativt mot budget med 138 tkr efter april. 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 1 660 tkr vilket är 10 tkr mer än budget. Intäkterna 
hamnade på 462 tkr vilket är 128 tkr lägre än budget för perioden. Det är främst intäkten för miljökontroll som är lägre än budget. 
Den beräknas komma upp till budgeterad nivå för helåret men normalt är att den ligger lägre i början av året. Dessutom påverkas 
intäkten av en kreditfaktura på avgifter som skickades ut 2022 men felfaktureringen gjordes 2021. Alltså redovisades en för hög 
intäkt 2021 med 90 tkr, vilket har korrigeras mot kund 2022 och därmed påverkar 2022 negativt. De årliga avgifterna för livsmedel 
och    miljöskydd är nu periodiserade på hela året. Lönekostnaderna håller budget. 
 
PROGNOS  
Miljöenheten beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2022. 

 
 

Fysisk planering 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Övriga Intäkter 1 242 608 634 1 825 0 
 

 

Kommunbidrag 976 976 -0 2 929 0 
 

 

Kostnader -2 198 -1 560 -637 -4 720 0 
 

 

Räntekostnader -11 -11 1 -34 0 
 

 

Resultat 10 13 -3 -0 0 
 

 

 
UTFALL  
Den fysiska planeringen har en negativ avvikelse mot budget om 3 tkr efter april. 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 april har kostnader och räntor om 2 209 tkr 
bokförts, vilket är 638 tkr högre än periodens budget. Intäkterna för taxor och avgifter uppgår till 1 231 tkr, vilket är 622 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  
Fysisk planering beräknas gå jämnt med budget vid årets slut. 
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Bostadsanpassning 
 

  
Utfall Jan - 

Apr 2022 

Budget 
Jan - Apr 

2022 

 
Avvikelse 

ack 

 
Budget 

helår 2022 

 
Avvikelse 

prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Kommunbidrag 753 753 -0 2 258 0 
 

 

Kostnader -618 -751 134 -2 258 0 
 

 

Resultat 135 1 134 0 0 
 

 

 
UTFALL  
Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 16 tkr efter april månad. Kostnadsbudgeten är om 420 tkr för att täcka arvoden 
och övriga kostnader knutna till nämndens sammanträden. 124 tkr i kostnader har förbrukats, vilket är 16 tkr lägre än budget för 
perioden. 
 
PROGNOS  
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

Investeringsuppföljning (tkr) 
 

 Utfall Jan - 
Apr 

Budget - 
2022 

Avvikelse 
ack 

Avvikelse 
Prognos 

 
Prognos- 
indikator 

Ram nämndsbeslut mob  -360 -360 0 
 

 

Summa Miljö- och byggnadsnämnd 0 -360 -360 0 
 

 

Summa 4 Miljö- och byggnadsnämnd 0 -360 -360 0 
 

 

 
Årets investeringsbudget ligger på 360 tkr och beräknas bli helt förbrukad innan årets slut. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
 

 

Forskningen i Säffle AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 17 Dnr SÄBO/2022:63 

Tertialuppföljning 
Ärendebeskrivning 
Nettoomsättningen var under perioden 4 244 tkr. Resultatet blev ett överskott på 1 
381 tkr. Prognosen för bokslutet 2022 är ett överskott på 1 380 tkr, vilket är 380 tkr 
över budget. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande Tertialrapport FOAB, 2022-05-09. 
Fullmäktigemål FOAB, 2201-2204, 2022-05-09. 
Delårsbokslut 2201-2204, Foab, 2022-05-09. 
Resultat 2201-2204, FOAB, 2022-05-11. 
Skattekonto, 2201-2204, 2022-05-09. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Edvardsson Kyrk (C): Styrelsen beslutar att: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning 2022 godkänns. 
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB. 
3. Investeringsuppföljning 2022 godkänns och överlämnas till Kommunföretag 

i Säffle AB.  
Beslut 
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning 2022 godkänns.    
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.  
3. Investeringsuppföljning 2022 godkänns och överlämnas till Kommunföretag i 
Säffle AB.  
 
________________ 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-09 

Referens 
SÄBO/2022:63 

 
 
Pernilla Kyrk Grimberg, /RedigerareTelefon/ 
pernilla.grimberg@saffle.se 

  

 
 /Adressat/ 

 

Tertialrapport för Forskningen i Säffle AB 2022 
Sammanfattning 
Nettoomsättningen var under perioden 4 244 tkr. Resultatet blev ett 
överskott på 1 381 tkr. Prognosen för bokslutet 2022 är ett överskott på 
1 380 tkr, vilket är 380 tkr över budget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av VD och ekonom. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport Forskningen i Säffle AB 
Skattekonto 

Bolagets förslag till beslut 
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning 2022 godkänns.    
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.  
3. Investeringsuppföljning 2022 godkänns och överlämnas till 
Kommunföretag i Säffle AB.  
  
 

Carl-Gustav Eriksson 
VD 

Pernilla Kyrk Grimberg 
Ekonom 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
 

 

Säffle Kedjan 2 AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 17 Dnr SÄBO/2022:62 

Tertialuppföljning 
Ärendebeskrivning 
Nettoomsättningen var under perioden 4 144 tkr. Resultatet blev ett överskott på 
195 tkr. Prognosen för bokslutet 2022 är ett nollresultat i enlighet med budget. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande Tertialrapport SKAB, 2022-05-09. 
Delårsbokslut 2201-2204, Kedjan 2, 2022-05-11. 
Resultat 2201-2204, Kedjan, 2022-05-11. 
Fullmäktigemål Kedjan,  2201-2204, 2022-05-11. 
Skattekonto, 2201-2204, 2022-05-09. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Edvardsson Kyrk (C): Styrelsen beslutar att: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning 2022 godkänns. 
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB. 
3. Investeringsuppföljning 2022 godkänns och överlämnas till Kommunföretag 

i Säffle AB.  
Beslut 
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning 2022 godkänns.    
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.  
3. Investeringsuppföljning 2022 godkänns och överlämnas till Kommunföretag i 
Säffle AB.  
 
__________________________ 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-09 

Referens 
SÄBO/2022:62 

 
 
Pernilla Kyrk Grimberg, 
pernilla.grimberg@saffle.se 

  

 
  

 

Tertialrapport för Säffle Kedjan 2 2022 
Sammanfattning 
Nettoomsättningen var under perioden 4 144 tkr. Resultatet blev ett 
överskott på 195 tkr. Prognosen för bokslutet 2022 är ett nollresultat i 
enlighet med budget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av VD och ekonom. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport Säffle Kedjan 2 AB 
Skattekonto 

Bolagets förslag till beslut 
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning 2022 godkänns.    
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.  
3. Investeringsuppföljning 2022 godkänns och överlämnas till 
Kommunföretag i Säffle AB.  
 
 

Carl-Gustav Eriksson 
VD 

Pernilla Kyrk Grimberg 
Ekonom 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]" 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
 

 

Säffle Kommunikation AB   
 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 16 Dnr SÄKOM/2022:13 

Tertialuppföljning 
Ärendebeskrivning 
Efter april månad görs en första uppföljning av verksamhetsmål, aktiviteter och 
ekonomi från verksamheten till moderbolaget Kommunföretag i Säffle AB. 
Redovisningen visar utfall enligt den modell som infördes 2019 med sju 
fullmäktigemål och separata mål för varje bolag och nämn. Bolagsmålen bedöms 
utifrån skalan uppfyllt/ej uppfyllt. 
VD Margareta Grahn har i samråd med redovisningsbyrån Aspia upprättat 
tertialuppföljning efter april 2022 för bolagets verksamhet. 
Säffle Kommunikation AB har en omsättning på 3 722 tkr för perioden 2201-2204. 
Kostnaderna för perioden uppgår till 3 730 tkr och räntekostnader på 84 tkr. Utfallet 
för perioden blir ett underskott på -91 tkr. Intäkterna är 724 tkr lägre jämfört med 
föregående års period och beror främst på lägre andel anslutningsintäkter.  
Driftkostnaderna är lägre än jämfört med föregående period medan 
personalkostnaderna har ökat med nästan 300 tkr för perioden. Prognosen för 
helåret visar efter april på ett resultat enligt budget.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande 2022-05-13 Tertialuppföljning SäKom, 2022-05-23. 
Måluppföljning SäKom 2022-04-30, 2022-05-13. 
TERTIAL 2201-2204 Säkom, 2022-05-13. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Evestam (C): Styrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen efter april 
månad 2022.  
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen efter april månad 2022.  
__________________ 
Utdrag till Kommunföretag i Säffle AB 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-06-10 

Referens 
 

 
 
 

  

 
 Styrelsen Säffle Kommunikation AB 

 

Tjänsteyttrande Tertialuppföljning 2201-2204 Säffle 
Kommunikation AB 
Sammanfattning 
Efter april månad görs en första uppföljning av verksamhetsmål, aktiviteter 
och ekonomi från verksamheten till moderbolaget Kommunföretag i Säffle 
AB. Redovisningen visar utfall enligt den modell som infördes 2019 med sju 
fullmäktigemål och separata mål för varje bolag och nämn. Bolagsmålen 
bedöms utifrån skalan uppfyllt/ej uppfyllt. 

Bakgrund 
VD Margareta Grahn har i samråd med redovisningsbyrån Aspia upprättat 
tertialuppföljning efter april 2022 för bolagets verksamhet.  

Ärendets beredning 
VD Margareta Grahn har i samarbete med redovisningsbyrån Aspia upprättat 
ekonomisk uppföljning för perioden 2201-2204. 
Säffle Kommunikation AB har en omsättning på 3 722 tkr för perioden 
2201-2204. Kostnaderna för perioden uppgår till 3 730 tkr och 
räntekostnader på 84 tkr. Utfallet för perioden blir ett underskott på -91 tkr. 
Intäkterna är 724 tkr lägre jämfört med föregående års period och beror 
främst på lägre andel anslutningsintäkter. Driftkostnaderna är lägre än 
jämfört med föregående period medan personalkostnaderna har ökat med 
nästan 300 tkr för perioden. Prognosen för helåret visar efter april på ett 
resultat enligt budget.  

Beslutsunderlag 
Tertialuppföljning 2201-2204 Säffle Kommunikation AB   

Förslag till beslut 
1. Styrelsen beslutar att godkänna tertialuppföljningen efter april månad 

2022.  

Margareta Grahn 
VD Säffle Kommunikation AB 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunföretag i Säffle AB



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-19 

 
 

 

Säfflebostäder AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 28 Dnr SÄBO/2022:51 

Tertialuppföljning 
Ärendebeskrivning 
Nettoomsättningen var under perioden 56 586 tkr. Resultatet blev ett underskott på 
1 670 tkr. Prognosen för bokslutet 2022 är ett överskott på 3 200 tkr i enlighet med 
budget. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande Tertialbokslut 2022, 2022-05-07. 
Fullmäktigemål Säbo 2201-2204, 2022-05-12. 
Resultat 2201-2204, förvaltade, 2022-05-12. 
Resultat 2201-2204, ägda, 2022-05-12. 
Delår 2201-2204, Säbo, 202205-12. 
Tertialrapport Säfflebostäder AB 
Skattekonto 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Sahlin (M): Styrelsen beslutar enligt bolagets förslag. 
Beslut 
Styrelsen beslutar följande: 
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning 2022 godkänns.    
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.  
3. Investeringsuppföljning 2022 godkänns och överlämnas till Kommunföretag i 
Säffle AB.  
 
__________________ 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-07 

Referens 
SÄBO/2022:51 

 
 
Pernilla Kyrk Grimberg, /RedigerareTelefon/ 
pernilla.grimberg@saffle.se 

  

 
 /Adressat/ 

 

Tertialrapport för Säfflebostäder AB 
Sammanfattning 
Nettoomsättningen var under perioden 56 586 tkr. Resultatet blev ett 
underskott på 1 670 tkr. Prognosen för bokslutet 2022 är ett överskott på      
3 200 tkr i enlighet med budget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av VD och ekonomichef. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport Säfflebostäder AB 
Skattekonto 

Bolagets förslag till beslut 
1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning 2022 godkänns.    
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.  
3. Investeringsuppföljning 2022 godkänns och överlämnas till 
Kommunföretag i Säffle AB.  
 

Carl-Gustav Eriksson 
VD 

Pernilla Kyrk Grimberg 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]" 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-05-03 

Referens 
KS 2022:100 

 
 
 
Maria Söderquist, 0533-681579 
maria.soderquist@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
februari 2022 
Sammanfattning 
Efter februari prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 32 Mnkr vid 
årets utgång, vilket innebär ett faktiskt resultat på -17 Mnkr. Den allra största 
delen av den negativa budgetavvikelsen beror på den negativa prognos som 
Socialnämnden förutspår vid årets slut, -29 Mnkr. Planerade åtgärder för en 
ekonomi i bättre balans finns men har bland annat stannat av som en följd av 
Covid-pandemi. 
 
För de kommunala bolagen beräknas ingen avvikelse mot budget efter 
februari, vilket innebär ett sammanlagt resultat för bolagen på 4,2 Mnkr vid 
årets utgång och -13,3 Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen. 
 
Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 67 Mnkr för 
2022. Efter februari är 3 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och 
prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 4 Mnkr. Över- 
och underskottshanteringen från år 2021 är ännu inte beslutad i 
Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till 
respektive nämnd, varannan månad rapporterar nämnderna till 
kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter 
april (tertialrapport), augusti (delårsrapport) och december (årsredovisning).  
 
Avvikelserapportering av aktiviteter för ökad måluppfyllelse görs i april. 
Verksamhetsmålen följs upp i delårsrapport och årsredovisning.  
 
Här redovisas uppföljning och prognos efter februari månad 2022.   
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter februari 2022.    



Säffle kommun 
Datum 
2022-05-03 

 
KS 2022:100 

Sida 
2(3) 

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun har ett budgeterat resultat om 14,5 Mnkr för 2022. Resultatet 
till och med februari är 4,8 Mnkr. Intäkterna har ett utfall om 51 Mnkr, vilket 
är 30 Mnkr lägre än budget för perioden. Kostnaderna har ett utfall om 224 
Mnkr, vilket även det är 30 Mnkr lägre än budgeterat för perioden. De 
finansiella posterna, inklusive skatter, har ett utfall om 4 Mnkr, vilket är i 
nivå med budget för årets första två månader.  
 
Efter februari 2022 är prognosen för helåret ett resultat för Säffle kommun 
på v-17 Mnkr vid årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr 
innebär prognosen en negativ avvikelse mot budget med 32 Mnkr. 
Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 29,1Mnkr 
till följd av höga kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och 
unga på institution och ökade kostnader inom äldreomsorgen. Barn- och 
utbildningsnämnden beräknar ett minusresultat motsvarande 2,5 Mnkr vid 
årets slut bland annat till följd av ökade personalkostnader inom nämnden 
som helhet samt förväntat minskade intäkter inom kostenheten.  
    
 
  

Resultat Jan – 
feb 2022 

 
Avvikelse 
prognos 
helår 

Finansförvaltningen 1 0 

Kommunfullmäktige 0 0 

Kommunstyrelsen 3   0 

Barn- o utbildningsnämnden 1 -3 

Miljö- o byggnadsnämnden 1   0 

Socialnämnden              0  -29 

Kulturnämnden  2   0 

Överförmyndarnämnden              0 0 

Teknik- o fritidsnämnden -3 0 

Resultat (efter avrundning)  5 -32 

 
I uppföljningen efter februari i år visar prognosen på en samlad 
budgetavvikelse om minus 32 Mnkr som innebär att kommunen landar på ett 
resultat på -17 Mnkr vid årets slut. Störst avvikelse visar socialnämnden med 
minus 29 Mnkr. Kommunstyrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt över den 
samlade verksamheten och ska därför - på samma sätt som tidigare år när 
stora avvikelser skett – ha en särskild uppföljning av nämndens arbete med 
att minska den negativa budgetavvikelsen under året. Särskild dialog ska ske 
mellan nämndens presidie och kommunstyrelsens arbetsutskott vid den 
ekonomiska uppföljningen i samband med tertialuppföljningen samt vid 
delårsuppföljning och uppföljningen efter oktober. 
Kommuner med negativa resultat måste besluta om en plan för att inom tre 
år återställa resultatet. Det är av yttersta vikt att nämnderna fortsätter sina 
ansträngningar att under året vända den ekonomiska utvecklingen.  



Säffle kommun 
Datum 
2022-05-03 

 
KS 2022:100 

Sida 
3(3) 

De kommunala bolagen har efter februari prognostiserat resultat som är i 
nivå med budget vid årets utgång och räknar då med ett sammanlagt resultat 
av 4,2 Mnkr. Totalt beräknas efter februari månad ett negativt resultat om 
13,3 Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen.  
Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 67 Mnkr för 
2022. Efter februari är 3 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och 
prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 4 Mnkr. Över- 
och underskottshanteringen från år 2021 är ännu inte beslutad i 
Kommunfullmäktige. 
För närmare beskrivning av den ekonomiska uppföljningen hänvisas till 
bifogad ekonomisk uppföljning för nämnderna samt respektive bolag. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Efter februari beräknas en negativ budgetavvikelse med 32 Mnkr jämfört 
med budget vid årets slut. Tillsammans med budgeterat resultat om 15 Mnkr 
innebär det ett beräknat resultat om -17 Mnkr vid årets utgång 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter februari 
månad 2022 godkänns. 

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

  

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Nämnder och styrelser 
Kommunledningskontoret
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1 Sammanfattning 

Överförmyndarnämnden redovisar ingen avvikelse mot budget i sin helårsprognos efter april. 

Överförmyndarenhetens administration redovisade kostnader för perioden januari - april 2022 uppgår till 

1 756 tusen kronor (tkr) att jämföras med periodens budget på 1 766 tkr. 

Ett underskott prognostiseras för gode män Åmål med - 200 tkr på grund av fler ärenden med 

yrkesmässiga gode män. 

 

2 Överförmyndarenheten 

2.1 Specifikation 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 22-

04-30 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

81 Överförmyndarkontor 1 756 5 295                   0                5 295 

81 Gode män Bengtsfors kommun 331                      841 

81 Gode män Dals-Eds kommun 307                      411 

81 Gode män Säffle kommun 846               1 700  

81 Gode män Åmåls kommun 752              1 306 -200                                    1 506 

81 Gode män Årjängs kommun 366                                         901 

Summa 2 970 6 601 -200 10 649 

 

 

2.1.1 Upparbetade kostnader per kommun 

 

Bengtsfors kommun Redovisat 22-04-30 Varav fakturerat Beräknat utfall 

Arvoden -ideella gode män 299  0 610 

Arvoden - yrkesmässiga 31 0 210 

Arvoden ideella gode män 
- ensamkommande 

  20 

Övriga kostnader 1 0 1 

Summa, tkr 331 0 841 

 

Bengtsfors kommun har 150 ärenden varv 4 ärenden med yrkesmässiga gode män. 
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Säffle Kommun Redovisat 22-04-30 Varav fakturerat Beräknat utfall 

Arvoden -ideella gode män 761 0 1 390 

Arvoden - yrkesmässiga 75 0 300 

Arvoden ideella gode män 
- ensamkommande 

9 0 9 

Övrigt 1 0 1 

Summa, tkr 846 0 1 700 

Säffle kommun har 263 ärenden varav 7 ärenden med yrkesmässiga gode män. 

 

Åmåls kommun Redovisat 22-04-30 Budget Beräknat utfall 

Arvoden -ideella gode män  691 1 156 1266 

Arvoden - yrkesmässiga 52 150 210 

Arvoden ideella gode män 
- ensamkommande 

8  28 

Övrigt 1  2 

Summa, tkr 752 1 306 1 506 

Åmåls kommun har 203 ärenden varav 8 ärenden med yrkesmässiga gode män. 

 

Årjängs kommun Redovisat 22-04-30 Varav fakturerat Beräknat utfall 

Arvoden -ideella gode män 246 0 465 

Arvoden - yrkesmässiga 119 0 435 

Övrigt 1 0 1 

Summa, tkr 366 0 901 

Årjängs kommun har 139 ärenden varav 13 ärenden med yrkesmässiga gode män. 

  

 

Dals-Eds kommun har 76 ärenden varav 0 ärenden med yrkesmässiga gode män. 

Dals-Eds kommun Redovisat 22-04-30 Varav fakturerat Beräknat utfall 

Arvoden -ideella gode män 296 0 410 

Arvoden - yrkesmässiga 0 0 0 

Arvoden ideella gode män 
- ensamkommande 

10   

Övrigt 1 0 1 

Summa, tkr 307 0 411 
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3 Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningens ståndpunkt är att balans föreligger mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den 

verksamhet som bedrivs av överförmyndarenheten. 

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs till stor del av lagar och nämndens primära uppgift är att se till 

att de personer som har ställföreträdare (god man/förvaltare) inte lider några ekonomiska- eller juridiska 

förluster. Överförmyndarverksamheten utgör därför en del av det grundläggande rättsskyddet i samhället 

för främst barn, människor med fysiska eller psykiska funktionshinder och äldre med nedsatt 

beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom. 

Enhetens ambition är att arbeta mot ett nollresultat för 2022. Långsiktigt finns det dock olika externa 

faktorer som starkt påverkar kostnadsutvecklingen för enheten, såsom mängden ansökningsärenden, 

arvodesnivåer för ställföreträdare samt utbildnings- och rekryteringskostnader av gode män/förvaltare. 

Det har varit en kontinuerlig ökning av antalet komplicerade ärenden hos överförmyndarnämnden under 

de senaste åren. Denna utveckling innebär höga krav på flexibilitet inom organisationen och hög 

kompetens hos personalen för att kunna hantera denna typ av ärenden. 

Med hänsyn till problematiken med allt fler komplicerade ärenden kommer utveckling sammantaget att 

innebära högre arvodeskostnader för kommunerna.  
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§ 81 Dnr KS/2022:101 

Skadeförebyggande handlingsprogram för 
räddningstjänsten 2022-2024 
Ärendebeskrivning 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för skadeförebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Föregående handlingsprogram är antaget 2016. Att ingen revidering skett sedan 
dess beror på att lagstiftningen har reviderats samt att MSB har tagit fram en ny 
föreskrift för handlingsprogrammets utformning (MSBFS 2021:1). 
Det nu framtagna förslaget på handlingsprogram är utformat utifrån MSBs 
föreskrift samt är reviderat utifrån att kommunen nu är en del av Räddningsregion 
Bergslagen. I övrigt innebär förslaget på handlingsprogram en bibehållen 
ambitionsnivå. 
Fortsättningsvis kommer handlingsprogrammet revideras en gång per 
mandatperiod. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 70, 2022-05-09.  
Tjänsteyttrande om skadeförebyggande handlingsprogram för räddningstjänsten 
2022-2024, 2022-03-30. 
Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i Säffle 
kommun 2022-2024. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar förslaget på 
handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst. 
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Handlingsprogram skadeförebyggande och 
räddningstjänst 2022-2024 
Sammanfattning 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för skadeförebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Föregående handlingsprogram är antaget 2016. Att ingen revidering skett 
sedan dess beror på att lagstiftningen har reviderats samt att MSB har tagit 
fram en ny föreskrift för handlingsprogrammets utformning (MSBFS 
2021:1). 
Det nu framtagna förslaget på handlingsprogram är utformat utifrån MSBs 
föreskrift samt är reviderat utifrån att kommunen nu är en del av 
Räddningsregion Bergslagen. I övrigt innebär förslaget på handlingsprogram 
en bibehållen ambitionsnivå. 
Fortsättningsvis kommer handlingsprogrammet revideras en gång per 
mandatperiod. 

Bakgrund 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för skadeförebyggande verksamhet och räddningstjänst. 
Föregående handlingsprogram är antaget 2016. Att ingen revidering skett 
sedan dess beror på att lagstiftningen har reviderats samt att MSB har tagit 
fram en ny föreskrift för handlingsprogrammets utformning (MSBFS 
2021:1). 

Ärendets beredning 
Räddningstjänsten har utarbetat nytt förslag på handlingsprogram för 
skadeförebyggande insatser och räddningstjänst för perioden 2022-2024 med 
utgångspunkt i tidigare beslutat handlingsprogram. 
Det nu framtagna förslaget på handlingsprogram är utformat utifrån MSBs 
föreskrift samt är reviderat utifrån att kommunen nu är en del av 
Räddningsregion Bergslagen. I övrigt innebär förslaget på handlingsprogram 
en bibehållen ambitionsnivå. 
Eftersom MSBs föreskrift bland annat reglerar utformningen av 
handlingsprogrammet ned på rubriknivå så är upplägget på det reviderade 
handlingsprogrammet väsentligt ändrat jämfört med tidigare. 
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Datum 
2019-10-31 

 
KS 2019-000251 

Sida 
2(2) 

Beslutsunderlag 
Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och 
räddningstjänst i Säffle kommun 2022 – 2024 
Räddningstjänstens tjänsteyttrande daterat 2022-03-30 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att det reviderade handlingsprogrammet styr 
mot fortsatt hög ambitionsnivå på sådant sätt att krav i lagstiftning och 
föreskrifter uppfylls.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen bibehållen ambitionsnivå ryms inom befintliga ekonomiska 
ramar för räddningstjänsten. 

Måluppfyllelse 
Handlingsprogrammets ambitionsnivå är satt utifrån hur räddningstjänsten 
ska bidra till de av kommunfullmäktige fastställda målen för kommunen. 

Övriga riktlinjer, policies och planer 
Handlingsprogrammet harmoniserar med övriga riktlinjer, policies och 
planer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget på handlingsprogram för 
skadeförebyggande insatser och räddningstjänst 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Larsson 
Räddningschef 
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1 Inledning  

Detta dokument utgör handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet enligt 3 kap. 3 § LSO1 och för räddningstjänst enligt 3 
kap. 8 § LSO för Säffle kommun. 

Innehållet i handlingsprogrammet i form av dess struktur styrs av 
MSB2 föreskrifter och allmänna råd3.   

Underlaget till handlingsprogrammet är bland annat kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys, statistik från räddningstjänstens insatser samt 
statistik från räddningstjänstens förebyggande arbete.  

 
1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 
2021:1) om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst 
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2 Beskrivning av kommunen 

Säffle kommun ligger i Värmlands län, vid Vänerns strand. 
Kommunen har 15 395 invånare4. Av invånarna bor 65 % i någon av 
kommunens tätorter. 

Tätorterna i kommunen utgörs av5: 

Säffle 9419 invånare 

Svanskog 487 invånare 

Värmlands bro 278 invånare 

 

Kommunen kategoriseras av SKR6 som en lågpendlingskommun 
nära större stad.7 

Säffle har ett differentierat näringsliv. Här finns både större 
multinationella företag och små- och medelstora företag inom olika 
verksamhetsområden såsom process- och verkstadsindustri, styr- 
och reglerteknik, elektronik och data/kommunikation.  

Både E45, E18 och järnvägen korsar kommunen. Avstånden till såväl 
Oslo som Göteborg är 20 mil. Till Stockholm är det 35 mil, medan 
Karlstad och dess flygplats endast är sex mil bort. Inom en 
fyratimmarradie bor uppemot fem miljoner människor. Genom 
Byälven och Vänern går det att färdas via Vikingaleden ända till 
västerhavet. Allt detta sammantaget innebär att trafikströmmarna 
genom kommunen, såväl som till och från, är relativt omfattande. Inga 
större förändringar i trafikvolymerna kan förväntas framöver. 

Kommunen täcker ett område på 2 497 kvadratkilometer. Av ytan är 
76 % skog och 16 % jordbruksmark. 

Historiskt sett har kommunen en något minskande befolkning. Det är 
ett pågående arbete att möjliggöra ytterligare näringslivsetableringar 
och det finns en efterfrågan på detta. Historiskt sett har utvecklingen 
gått mot sammanslagningar inom agrara näringar vilket, om det 
fortsätter, ger upphov till större men färre verksamheter utanför 
tätorten. Andelen äldre invånare förväntas öka procentuellt sett mer 
än andelen yngre. 

 

 

 

 

 

 

 
4 SCB maj 2021 
5 SCB 2018 
6 Sveriges kommuner och regioner 
7https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungrupp
sindelning.2051.html, hämtad juni 2021 
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3 Styrning av skydd mot olyckor 

Här beskrivs hur kommunen har valt att ordna ansvaret för 
kommunens uppgifter enligt LSO. 

Kommunstyrelsen utgör räddningsnämnd. Myndighetsutövningen 
fullgörs av miljö- och byggnadsnämnden för att en jävssituation inte 
ska uppkomma i samband med myndighetsutövning gentemot objekt 
där kommunen är fastighetsägare eller verksamhetsutövare. 

Genom verksamhetsplaner och budget för varje år så styr 
kommunstyrelsen räddningstjänsten. Verksamhetsplaner och budget 
ska dock alltid föreskriva en verksamhet som motsvarar den 
ambitionsnivå som föreskrivits i detta handlingsprogram.  

Detta handlingsprogram beslutas av kommunfullmäktige för 
respektive mandatperiod. Vid förändringar av verksamheten som inte 
är förenliga med ambitionsnivån i handlingsprogrammet krävs beslut 
av kommunfullmäktige. 

Räddningstjänsten ansvarar för kommunens skyldigheter enlig lag om 
skydd mot olyckor, både förebyggande åtgärder och 
skadeavhjälpande insatser. Vidare ansvarar Räddningstjänsten för 
tillsyn och tillståndsgivning enlig lag om brandfarliga och explosiva 
varor. Räddningstjänsten har också uppdraget att arbeta med 
kommunens skyldigheter enligt lag om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Detta görs genom säkerhetssamordningen. 

Genom avtal är ledning av räddningstjänsten gemensam för 
kommunerna Arvika, Eda och Säffle. Genom avtal bedriver 
kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng en gemensam 
säkerhetssamordning. 
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4 Risker 

4.1 Övergripande beskrivning 

Riskbilden inom kommunens geografiska ansvarsområde är komplex, 
varierande och förändrar sig ständigt. Inom kommunens geografiska 
område finns skog, jordbruksmark, flertalet sjöar och vattendrag, en 
lång kuststräcka mot Vänern men också tätortsbebyggelse, stora 
industrier och stora publika anläggningar. Detta medför en 
differentierad och komplex riskbild. Det finns en hög andel äldre 
invånare, vilka är högt representerade av de som skadas eller avlider 
till följd av bränder. Några av de mest framträdande förhållandena 
som identifierats kunna leda till stora eller komplexa olyckor är:  

 Industrier, varav en klassas som farlig verksamhet, och omfattande 
mängder av transporter till dessa varav vissa består av farligt gods. 
Verksamheterna bedrivs i flera fall i eller i närheten av tätbebyggda 
områden. Detta ställer krav på balans mellan planerade 
exploateringar och ett ökat riskmedvetande i form av säkerhet i den 
fysiska planeringen.  

 Antalet olyckor och andra händelser till följd av extrema 
väderhändelser ökar. Inom kommunens geografiska område finns 
skredkänsliga och översvämningskänsliga områden. Historiskt sett 
finns frekvent erfarenhet av när stigande vatten i Byälven medför 
skadeverkningar på omgivningen. Även större skogsbränder kan 
medföra skador på egendom och störningar i samhällsviktig 
verksamhet. 

 Inom kommunens geografiska område finns ett antal anläggningar 
där det tidvis vistas många människor där en brand kan få stora 
konsekvenser för människors liv och hälsa.  

Under den senaste tioårsperioden inträffade årligen i snitt över 200 
olyckor per år som föranledde räddningsinsatser. Vanligt 
förekommande olyckor är trafikolyckor, bränder utomhus och bränder 
i byggnader. Flertalet insatser vid bränder och trafikolyckor 
genomförs på eftermiddagar och kvällar Vi ser inga skäl till att denna 
trend skulle förändras framöver. Räddningstjänsten larmas på ett 
femtiotal trafikolyckor och något fler bränder. Av dessa bränder är 
något fler utomhus än i byggnader. Vid jämförelse med 
riksgenomsnittet och per tusen invånare ligger kommunen något 
högre för bränder i byggnader. Antalet bränder i byggnader har legat 
på en relativt konstant nivå under de senaste åren. Flertalet av 
bränderna har inträffat i bostäder och den vanligaste orsaken till 
bostadsbränder har varit spis- eller eldstadsrelaterad. I snitt skadas 
någon person per år i bränder och enstaka personer under en 10-
årsperiod omkommer i brand.  

I trafikolyckor skadas flera personer årligen och i snitt avlider enstaka 
personer årligen till följd av trafikolyckor. 

Vid risk för krig eller krigsliknande tillstånd förändras riskbilden 
markant. Riskbilden inom kommunens geografiska område för höjd 
beredskap utgår från länsstyrelsens beskrivning av aktuell hotbild. 
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Inom kommunens geografiska område finns det flera samhällsviktiga 
verksamheter, som vid ett bortfall, kan påverka befolkningens 
överlevnad men som också på sikt kan påverka landets 
försvarsförmåga. De samhällsviktiga verksamheter som identifierats 
som prioriterade bedöms också kunna vara sannolika mål vid ett 
väpnat angrepp. De verksamheter som för närvarande bedömts ha 
störst hotbild tillhör samhällsfunktioner som berör transporter, 
drivmedel, elförsörjning samt telekommunikationer. Skador kan 
orsakas genom användning av fjärrstridsmedel, sabotage, 
markstrider, cyberangrepp eller andra antagonistiska handlingar. 

4.2 Brand i byggnad  

Brand i byggnad är en olyckstyp som kan delas in i flera olika 
undertyper av olyckor som, inom kommunens geografiska område, 
varierar stort avseende hur ofta de sker och med vilka konsekvenser 
till följd. Under den senaste tioårsperioden har det inträffat i 
storleksordningen drygt 30-talet bränder i byggnader per år, vilket är 
något högre än riksgenomsnittet vid jämförelse per tusen invånare. 
Antalet bränder i byggnader ligger relativt konstant senaste perioden. 
Flertalet av bränderna sker i bostäder och den vanligaste orsaken till 
bostadsbränder är spis eller eldstadsrelaterad. Andra byggnadstyper 
som är frekvent drabbade av brand inom kommunens geografiska 
område är industrier och trygghets- och seniorboenden. De flesta 
bränder i byggnader inom kommunens geografiska område inträffar 
under eftermiddagar och kvällar då de flesta är hemma i sina 
bostäder. Bränder med dödlig utgång inträffar oftast i lägenheter 
(flerbostadshus). En stor andel av de som skadas eller avlider 
nationellt till följd av bränder är äldre eller har någon form av fysisk 
eller kognitiv funktionsnedsättning. Vidare är män kraftigt 
överrepresenterade bland de som omkommit i bränder i kommunen 
senaste 10-tal åren. 

Det finns en efterfrågan på ytterligare industrimark, vilket kan påverka 
den framtida risken för olyckor med bränder i byggnad.  

På de objekt där räddningstjänsten gör tillsyn över brandskyddet är 
räddningstjänstens bedömning att det i 85 % finns ett brandskydd 
som i stort motsvarar kraven i lagstiftningen. Detta innebär att trots att 
brandskyddet är bra i de flesta lokaler, industrier och andra 
verksamheter i kommunen så finns det fortfarande ett behov av 
tillsyn, stöd och utbildning för att brandskyddet ska bli 
tillfredsställande i kommunen. 

4.3 Brand utomhus 

Den vanligaste formen av brand utomhus är brand i skog och mark. 

Bland bränder i skog och mark är majoriteten bedömda att ha startat 
på grund av någon form av mänsklig handling.  

En annan mycket frekvent olycksform är bränder i fordon. Orsaken till 
dessa bränder är oftare tekniska fel än att branden är anlagd även 
om det också förekommer. 
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4.4 Trafikolycka  

Trafikolyckor är en vanligt förekommande olyckstyp och det inträffar 
regelbundet olyckor med svåra personskador och dödsfall inom 
kommunen. De senaste åren har antalet trafikolyckor sjunkit något. I 
majoriteten av trafikolyckorna är en personbil inblandad. Viltolyckor är 
relativt frekventa. Olyckor med motorcyklar och tyngre lastbilar är inte 
vanliga men förekommer. 

Genom kommunen passerar ett stort antal tyngre fordon såsom 
lastbilar. Årligen inträffar olyckor med dessa inblandande. 

Järnvägsförbindelsen mellan Karlstad och Göteborg passerar genom 
kommunen. Olyckor på järnvägen rör främst påkörda eller misstänkt 
påkörda personer. 

 

4.5 Olycka med farligt ämne 

Olycka med farliga ämnen innefattar främst utsläpp av farliga ämnen, 
såsom brandfarliga, explosiva, giftiga, frätande eller radioaktiva, som 
kan ske i anslutning till byggnader/verksamheter eller vid transporter, 
s.k. farligt gods-olyckor, men kan också härledas till andra händelser 
med farliga ämnen såsom värmepåverkad acetylenflaska, 
temperaturstegring i tank med farligt ämne, radioaktiv strålning etc. 
eller till området CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear 
and Explosive). 

Inom Säffle kommuns geografiska område har ett fåtal farliga 
verksamheter identifierats. Verksamheterna kan medföra negativ 
påverkan för människors liv och hälsa samt miljön i händelse av 
brand eller utsläpp av kemiska ämnen. Nordic Paper är en sådan 
industri. Detta objekt har Länsstyrelsen beslutat är farlig verksamhet 
enligt 2 kap 4 § Lag om skydd mot olyckor. Det är också en industri 
som faller under den lägre kravnivån i Seveso III direktivet som syftar 
till att undvika eller minska konsekvenserna av en allvarlig 
kemikalieolycka. Därav följer särskilda krav på företaget. Bland annat 
att ha en organisation för att hantera olyckor och en förmåga att 
informera och varna allmänheten. 

Närheten till vatten (Byälven och Vänern) samt beroendet av Vänern 
som råvattentäkt gör Säffle kommun känslig för miljöpåverkan i form 
av utsläpp från sjötransporter (diesel, olja, metanol, övriga kemikalier 
till Grums och Skoghall). Farleden mellan Dalbosjön och 
Värmlandsjön i Vänern går delvis genom kommunen och all 
fartygstrafik till och från Värmlandsjön passerar här igenom vilket ger 
en förhöjd risk med avseende på den trånga passagen igenom8. 

Den vanligaste olyckan med farliga ämnen involverad är utsläpp av 
drivmedel. I de flesta fall kan miljöskada undvikas vid dessa 
händelser. 

 

 
8 Remissvar från Kustbevakningen tidigare handlingsprogram, 2015-09-18 
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4.6 Naturolyckor  

Med naturolycka avses i detta sammanhang natur- och 
klimatrelaterade olyckor i form av exempelvis översvämning, ras, 
slamströmmar, skred, storm, extrema temperaturer samt extrem 
nederbörd.  

Antalsmässigt är stormskador den mest frekventa skadehändelsen i 
Säffle kommun. Ras, slamströmar, skred och extrema temperaturer 
har inte föranlett räddningsinsatser senaste tre åren. 

Utifrån tidigare erfarenheter av händelser är översvämning av 
Byälven en stor risk för Säffle tätort och samhällsviktig verksamhet 
som är belägen där. Även en översvämning av Vänern riskerar att 
drabba kommunen allvarligt. I antal händelse, är de lokala 
översvämningar som uppkommer i samband med skyfall den 
vanligaste skadetypen av översvämning. Kommunen bedriver ett 
aktivt arbete för att med tekniska lösningar utifrån tidigare 
erfarenheter minimera risken och konsekvenserna för sådana 
översvämningar. 

4.7 Drunkning 

Olyckor i form av drunkning eller drunkningstillbud där personer 
hamnat i vatten förekommer både på öppet vatten och på isbelagda 
vattendrag. Orsakerna är både olyckshändelser och avsiktliga 
handlingar. Olyckorna inträffar både på Vänern och i mindre 
vattendrag. 
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5 Värdering 

Skyddet inom kommunen för de risker som orsakar flest olyckor har 
värderats och bedöms i stort sett uppfylla målet om ett 
tillfredsställande och likvärdigt skydd. Kommunen bedömer att de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra brand gett effekt inom 
allmänna byggnader som är föremål för räddningstjänstens tillsyn där 
riskerna för dessa typer av olyckor bedöms ligga på acceptabla 
nivåer. Det har inträffat ett antal tillbud som stannat i tidigt skede 
beroende på begränsande förebyggande åtgärder. Verksamheten 
med att minska risker för bränder i skolor behöver ständigt fortgå med 
anledning av de stora konsekvenser sådana olyckor kan leda till. 
Bostadsbränder har kommunen ett fortsatt något högre utfall på 
skador än riksgenomsnittet och bedöms i riskvärderingen inte vara på 
en acceptabel nivå. Här behöver kommunen genom 
räddningstjänsten fortsätta med pågående förebyggande åtgärder. 
Bedömningen är att andelen äldre i befolkningen kommer att öka 
under de kommande åren och ser därför ett behov av olika åtgärder 
för att säkerställa ett skäligt brandskydd i såväl äldreboenden som 
bostäder för denna grupp. Kommunen har historiskt sett kunnat 
hantera alla de olyckor som hänt genom kommunala 
räddningsinsatser utan någon brist på resurser tack vare samarbete 
med närliggande räddningstjänster. Även inom området trafikolyckor 
klarar kommunens räddningstjänst historiskt sett de olyckor som 
inträffar, i vissa fall genom samarbete med närliggande 
räddningstjänster såsom Åmål och Grums gällande E45. 
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6 Mål 

I ”portalparagrafen” 1 kap. 1 § i LSO framgår att det i kommunen ska 
finnas ett tillfredsställande och likvärdigt skydd som ska beakta lokala 
förhållanden som finns i kommunen. 

Det nationella målet för den förebyggande verksamheten i 1 kap. 3 § 
LSO innebär att verksamheten ska planeras, organiseras och utföras 
så att den effektivt bidrar till att förhindra eller begränsa skador till 
följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att 
förhindra dödsfall och allvarliga skador. Kommunens förebyggande 
arbete bör ge god effekt och vara kostnadseffektivt. 

År 2010 antog MSB på regeringens uppdrag en nationell strategi för 
hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda. Den vision 
som formulerades innebar att ”Ingen ska omkomma eller skadas 
allvarligt till följd av brand.”  

Det nationella målet för räddningstjänst som finns i 1 kap. 3§ LSO 
innebär att de räddningsinsatser kommunen ska genomföra ska 
organiseras och planeras på sådant sätt att insatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Snabbhet har 
betydelse för en effektiv räddningstjänst och bör därför betonas, vilket 
fångas i föreskrifternas del om förmåga till räddningsinsats. 

Utifrån de nationella målen ska kommunerna i sina handlingsprogram 
ange de lokala målen (så kallade ”verksamhetsmål”) som bedöms 
nödvändiga för att nå de nationella målen utifrån den lokala 
riskbilden. De lokala målen bör formuleras som övergripande mål och 
ska ange vilken effekt kommunen vill uppnå med sin verksamhet. 
Målen formuleras utifrån slutsatserna i värderingen som har gjorts i 
ett tidigare steg. Det här är ett viktigt steg i att åstadkomma den röda 
tråden mellan risker – värdering - mål – förmåga och verksamhet i 
kommunen, så att de lokala förhållandena får genomslag i 
kommunens arbete med att sträva mot de nationella målen. 

Det har tidigare konstaterats att skyddet mot olyckor i kommunen 
ligger på en i mestadels god och acceptabel nivå. Den största 
utmaningen i verksamheten är att upprätthålla nuvarande nivå på 
verksamheten samtidigt som vi hela tiden måste vara vaksamma på 
att gradvis anpassa verksamheten efter nya förutsättningar och 
risker. För att klara detta behöver fortsatt personal- och 
kompetensförsörjning säkerställas genom satsningar på kontinuerlig 
fortbildning av vår personal samt en väl fungerande 
övningsverksamhet som utgår från de behov som finns. Ett viktigt 
ingångsvärde i strävan mot gradvis utveckling och anpassning är att 
lära från de räddningsinsatser som genomförs framförallt från 
kommunens egna olycksundersökningar men även genom att ta del 
av erfarenheter från insatser på andra håll i landet.  

Det finns ett behov av särskilt riktade målsättningar där skyddet för de 
som lever och vistas i kommunen behöver öka. De särskilda 
målsättningar, verksamhetsmål, kommunen beslutat om är att:  
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1. Ingen ska omkomma till följd av brand i Säffle kommun 

2. Minska antalet räddningsinsatser genom att ge den enskilde 
bättre förutsättningar att själv kunna undvika eller hantera 
tillbud och olyckor 

3. Den enskilde fastighetsägarens förmåga och vilja att ta eget 
ansvar för sitt brandskydd ska öka. För att minska antalet 
bränder och konsekvenserna av desamma i villor och fritidshus 
är den enskilde fastighetsägarens kunskap och förmåga 
central. Räddningstjänsten ska arbeta aktivt för att stödja och 
hjälpa den enskilde att öka sin kunskap och förmåga att 
förebygga bränder och hantera eventuellt uppkomna bränder. 

 

Utöver ovanstående mål gäller följande generella inriktningar för 
arbetet 

Räddningstjänstens arbete ska syfta till att Säffle ska vara en 
kommun med stor faktisk och upplevd trygghet där företagandet 
främjas genom en professionell myndighetsutövning som leder till 
säkra företag och arbetsplatser.  

Räddningstjänsten ska vara generös med sitt kunnande att agera i 
krisartade situationer vilket tillsammans med erfarenheter från tidigare 
kriser medför att kommunen är förberedd för att hantera kommande 
kriser.  

Räddningstjänsten utvecklas ständigt för att hela tiden ligga i takt 
med den omvärld vi är satta att skydda och vi blir ständigt bättre 
genom att vi lär oss av de olyckor och kriser som, trots ett kraftfullt 
förebyggande arbete, ändå inträffar. 

För att kunna rekrytera tillräckligt med kompetent personal, vara en 
effektiv och välfungerande organisation samt ha en bredd i vår 
kompetens ska räddningstjänsten i sin personalsammansättning 
spegla mångfalden i det samhälle vi är satta att skydda. 
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet  

Av LSO 1 kap. 3 § sätts målet för den förebyggande verksamheten. 
Kommunens förebyggande verksamhet ska planeras och organiseras 
så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor 
samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra 
olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och 
andra allvarliga skador.  

Av förarbetena till förändringarna i lagstiftningen framgår att avsikten 
med att införa ett nationellt mål även för den förebyggande 
verksamheten var dels att likställa den med 
räddningstjänstverksamheten, dels att ge en tydligare nationell 
inriktning för den förebyggande verksamheten. 

Hela räddningstjänstens organisation är resurser i det förebyggande 
arbetet. Den som leder den förebyggande verksamheten är Platschef 
Räddningstjänsten Säffle. Platschefen är utbildad i tillsyn och har till 
sitt stöd brandingenjörskompetens tillgänglig via avtal om samverkan 
mellan Arvika, Eda och Säffle. 

 

7.1 Tillsyn 

I handlingsprogrammen ska kommunens övergripande planering och 
inriktning för de uppgifter som avser kommunens tillsyn över den 
enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 och 4 §§ beskrivas. 
Kontrollen av att den enskilde uppfyller sina skyldigheter är en viktig 
del av räddningstjänstens förebyggande arbete. ”Den enskilde” kan 
vara både en juridisk och en fysisk person och syfta på en ägare, 
nyttjare, verksamhetsutövare eller privatperson.  

Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att kontrollera att 
byggnader och anläggningar lever upp till kraven i regelverken, både 
avseende byggnadstekniskt brandskydd och organisatoriskt 
brandskydd. Om brister upptäcks kan krav ställas på att dessa ska 
åtgärdas. Verktyget tillsyn ska framförallt användas för att säkerställa 
brandskyddet på sådana byggnader och anläggningar där en 
eventuell brand kan få stora konsekvenser avseende människors liv, 
hälsa, egendom och miljö. Utöver de byggnader och anläggningar 
som återfinns i MSB:s föreskrifter ska tillsyn göras där stora risker 
föreligger. Industrier är ett exempel på objekt som behöver bedömas 
utifrån den verksamhet som bedrivs och vilka konsekvenser en brand 
eller annan olycka i den aktuella byggnaden eller anläggningen skulle 
kunna medföra. Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2§ görs utifrån behovsatta 
frister och räddningstjänstens tillsynsplan. 

Ägare eller de som nyttjar vissa byggnader eller anläggningar ska i 
skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för 
livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa 
skador till följd av brand. Det kan avse skyldigheter att hålla 
livräddningsutrustning vid hamnar, kajer och badplatser samt 
utrustning för evakuering av människor från liftar vid 
skidanläggningar.  
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Vid anläggningar där själva verksamheten innebär en risk för skador 
på människor och miljö finns en skyldighet enligt 2 kap. 4§ LSO för 
verksamhetsutövaren att i skälig omfattning hålla eller bekosta 
beredskap med personal eller egendom och i övrigt vidta nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Nordic paper är 
det enda objektet i Säffle som faller in under detta. 

Tillsyn av anläggningar som beslutats omfattas av skyldigheterna i 
LSO 2 kap. 4 § ska genomföras utifrån behovssatta frister. 
Erfarenheter från räddningsinsatser är också ett viktigt urvalskriterium 
för tillsyn och det ska läggas ett särskilt fokus på att få denna 
erfarenhetsåterföring mellan den operativa verksamheten och den 
förebyggande för att öka skyddet i vår kommun. 

Samordning som behövs för att hålla förteckningen av byggnader och 
anläggningar aktuell kan tas med, exempelvis Miljö och Bygg och 
Räddningstjänsten. I MSB:s föreskrifter om kommunal tillsyn finns 
närmare reglering för hur tillsynsverksamheten ska planeras och 
utföras. 

Räddningstjänsten ansvarar för kommunens tillsyn av den enskildes 
skyldigheter i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Behörig att 
utföra tillsyn är räddningschef eller dennes delegerade utsedda 
medarbetare (tillsyneförrättare). Myndighetsbeslut får fattas av 
räddningschef eller tillsyneförrättare. Kommunen ställer höga krav på 
att de som arbetar som tillsynsförrättare har kompetens kring 
byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd, farlig verksamhet 
och relevant lagstiftning för att denne ska kunna motivera och förklara 
upptäckta brister och beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt för den 
enskilde som blir föremål för en tillsyn. Närmare beskrivning av hur 
tillsyn utförs framgår av särskild tillsynsplan och utförlig beskrivning 
av hur beslutsfattandet sker återfinns i räddningstjänstens 
delegationsordning.  

Tillsynen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett skäligt 
brandskydd och för att säkerställa att de verksamheter som klassas 
som farlig verksamhet har en tillräcklig förmåga att göra effektiva 
inledande åtgärder när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid 
anläggningen.  

 

7.2 Stöd till den enskilde 

Grundläggande i lagstiftningen är att det är den enskilde som själv 
har det primära ansvaret för att skydda sitt liv, hälsa och sin egendom 
samt att inte orsaka olyckor. Således är det i första hand den enskilde 
som själv ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra olyckor och 
begränsa konsekvenserna av de olyckor som inträffar. 
Räddningstjänsten i kommunen har endast skyldighet att ingripa när 
den enskilde inte kan hantera den uppkomna situationen. Den 
enskilde utgör därför grunden för samhällets förmåga att förebygga 
olyckor och minska konsekvensen av de olyckor som ändå inträffar.  

För att den enskilde ska förstå och ta sitt egenansvar har kommunen 
genom LSO 3 kap. 2 § en skyldighet att genom rådgivning, 
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information och utbildning underlätta för den enskilde att fullgöra 
denna skyldighet. Det kan innebära att kommunen genom olika 
insatser stärker den enskilde att förebygga olyckor eller bistå vid 
inträffade olyckor. Det kan exempelvis innebära att utbilda den 
enskilde i brandsäkerhet och vattensäkerhet eller informera om vad 
den kan göra för att stödja och påkalla hjälp. Rådgivning och 
information till den enskilde ska dessutom utgöra ett viktigt 
komplement till den tillsyn kommunen genomför. Detta görs genom 
att informera och utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande 
åtgärder samt att medvetandegöra riskerna. Viktiga målgrupper för 
det arbetet är fastighetsägare, barn- och skolungdomar samt 
kommunens anställda. Dessa förebyggandeinsatser är viktiga för att 
nå målet att ge den enskilde bättre förutsättningar att själv kunna 
undvika eller hantera tillbud och olyckor (Mål 2). 

 

7.3 Rengöring och sotning 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är en del av 
kommunens brandförebyggande verksamhet. I LSO 3 kap. 4 § 
framgår att kommunen har ansvar för att fasta 
förbränningsanordningar samt imkanaler i storkök och restauranger 
rengörs och kontrolleras från brandskyddssynpunkt. 

 

I Säffle kommun görs detta genom upphandlad entreprenör. 

Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildning som krävs för att 
ha behörighet att utföra dessa har beslutats och meddelats genom 
MSBFS 2014:6. Kommunen har beslutat om frister för rengöring med 
stöd av MSBFS 2014:6. Räddningstjänsten följer årligen upp att 
sotning och brandskyddskontroll sker i enlighet med de beslutade 
fristerna. 

Kommunen har möjlighet att medge att en fastighetsägare själv får 
utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. 
Ett krav för att kommunen ska medge s.k. egensotning är att 
uppgiften kan utföras på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande 
sätt. För att säkerställa detta behöver den som ansöker om detta 
intyga att det finns förutsättningar att utföra detta på ett 
tillfredsställande sätt samt att ett yttrande inhämtas från 
skorstensfejarmästaren angående den anläggning som ska rengöras. 
Räddningstjänsten strävar efter att underlätta egensotning för den 
enskilde genom att på kommunens hemsida ge information och 
vägledning. Blankett för ansökan om egensotning finns tillgänglig på 
kommunens webbplats, via e-tjänst samt på den brandstationen 
Säffle. 

7.4 Övriga förebyggande åtgärder 

Ett verktyg för att undvika onödiga bränder i skog och mark är 
möjligheten för länsstyrelser och kommuner att utfärda föreskrifter om 
eldningsförbud. Föreskriftsrätten är kopplad till en straffrättslig påföljd 
varför det är särskilt viktigt att föreskrifter från länsstyrelser och 
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kommuner är tydligt utformade och att eldningsförbud endast 
meddelas då det är absolut nödvändigt och förbudet innehåller 
åtgärder som verkligen har effekt. 

Räddningstjänstens olycksförebyggande kompetens tas omhand och 
nyttjas i den fysiska planeringen, såsom kommunens arbete med 
översiktsplaner och detaljplaner. Bland annat beaktas risker som ras- 
och skred, översvämning och avstånd till olika former av riskfylld 
verksamhet samt sådant som kan ha betydelse för kommunens 
förmåga att genomföra insatser som behov av fordon för livräddning 
på hög höjd, brandposter och framkomlighet för 
räddningstjänstfordon. 

Brandsäkerhetsfrågor beaktas redan i byggstadiet. 
Räddningstjänsten är ett stöd för Miljö och Bygg i frågor om 
brandsäkerhet i bygglovsprocessen och liknande. 

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår 
räddningstjänsten i frågor om lokalerna är anpassade för det 
personantal samt verksamhet som anges i ansökan. 

Räddningstjänsten är även remissinstans till Polismyndigheten i 
frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, 
användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, 
scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen 
(1993:1617) samt tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet enligt 
lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.  

Räddningstjänsten bistår också Trafikverket i trafikplanering vid ny- 
eller ombyggnation av vägar, järnvägar där man beaktar saker som:  

 Insatstider  

  Risk för ras och skred  

 Översvämningsrisk  

 Avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till 
vattenskyddsområde  

Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen i frågor om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. Miljöbalken. 
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet  

Räddningstjänsten i kommunen ska planeras och organiseras så att 
det finns förmåga att hantera de olyckor som finns inom kommunens 
geografiska område. Varje år inträffar i snitt över 200 olyckor eller 
tillbud som föranleder en insats från räddningstjänsten i Säffle 
kommun. 

Räddningstjänstens verksamhet behöver vara anpassad till 
variationen i riskbilden. Långa insatstider, stor andel människor med 
vårdbehov, industri med farlig verksamhet är variationer som kan 
behöva beaktas för ett likvärdigt skydd. Den röda tråden mellan risker 
– värdering – mål – förmåga och verksamhet behöver vara tydlig. 

8.1 Övergripande beskrivning 

I LSO 1. kap. 2 § framgår att en räddningsinsats ska genomföras vid 
olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa 
skador på människor, egendom eller miljön. 12 § i föreskriften 
MSBFS 2021:1 inleds med en definition av förmåga för de insatser 
som kommunen har skyldighet att ingripa vid där effekterna som kan 
åstadkommas är centrala. Beskrivningen vilka effekter som ska 
uppnås tar sin utgångspunkt i de nationella mål som kan tydliggöras i 
lokala mål utifrån 10 §. Effekterna gäller således effekter på liv och 
hälsa, egendom och miljö. 

8.1.1 Tillgång till egna resurser 

Följande styrkor ska ständigt kunna rycka ut inom de tider som anges 
nedan. 

 
Styrka från Minsta styrka Längsta 

anspänningstid 
Anmärkning 

Säffle 1 befäl + 3 
brandmän  
 

1,5 min 
 

Befälet lägst utbildad 
styrkeledare eller 
motsvarande  

1 Brandman i 
beredskap 

5 min  

Svanskog  2 Brandmän i 
beredskap 

5 min  

Nysäter Räddningsvärn 5 min  Senast efter fem minuter 
lämnar de brandmän som 
då svarat på larmet 

 

Utöver utryckningsstyrkorna finns en Platschef utsedd för 
Räddningstjänsten Säffle. Platschefen är utbildad insatsledare eller 
motsvarande och ansvarar för chefskap i vardagen. 

Station Säffle organiseras i fyra grupper där varje grupp har en 
ansvarig arbetsledare, för närvarande benämnd brandmästare, och 
en ersättare, för närvarande benämnd brandförman. Personalen på 
station Säffle är, genom att stationen är ständigt bemannad, en 
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mycket viktig resurs även i det skadeförebyggande arbetet. Härtill 
bidrar att brandmän är utbildade SMO9 eller motsvarande. 

För att skapa förutsättningar att över tid resursförsörja egen 
insatsledarfunktion ska de som anställs som brandmästare genomgå 
MSBs insatsledarutbildning så snart detta bedöms lämpligt. 

I kommunen finns en POSOM-grupp som resurs för psykiskt och 
socialt omhändertagande av oskadade vid krissituationer. 

 

 

8.1.2 Tillgång till resurser i samverkan med andra kommuner 

Räddningstjänsten Säffle, såväl som närliggande räddningstjänster, 
är en del av samarbetet i Räddningsregion Bergslagen. Det innebär 
att räddningsregionens samlade resurser finns tillgängliga för insatser 
i Säffle såväl som att resurser från Säffle räddningstjänst är 
tillgängliga för insatser inom övriga räddningsregionen. Bland de 
specialresurser som finns att tillgå genom räddningsregionen kan 
nämnas ytterligare ledningsresurser, tung räddning, utökad förmåga 
farliga ämnen samt förstärkningsresurser generellt. 

8.1.3 Alarmering av räddningstjänsten 

Räddningstjänsten Säffle är en del av Räddningsregion Bergslagen 
som genom den gemensamma ledningscentralen styr alarmering av 
räddningsresurser. Räddningsregion Bergslagen har i sin tur avtal 
med SOS Alarm AB. När 112-samtal inkommer larmar 
räddningsåtgörare hos SOS räddningsresurser enligt larmplan 
beslutad av räddningschefen samt samråd med räddningstjänstens 
befäl. Utlarmning sker på två av varandra oberoende vägar, IP och 
Rakel. Räddningsstyrkan i Säffle larmas via högtalarsystem på 
brandstationen eller trådlös personmottagarutrustning. 
Räddningsstyrkorna i Nysäter och Svanskog larmas via trådlös 
personmottagarutrustning 

Räddningstjänsten ansvarar för drift och underhåll av in- och 
utgående alarmeringsutrustning. 

Vid avbrott eller störningar i telenäten då det inte går att ringa 112 ska 
allmänheten ges möjlighet att larma kommunen genom att bege sig 
till någon av räddningsstationerna, samt om ytterligare platser utses 
och bemannas. Från dessa platser ska även övriga 
räddningsresurser i kommunen samt övriga räddningsorgan kunna 
larmas. Information om eventuellt övriga platser ska meddelas som 
”Viktigt meddelande till allmänheten”. Systemet Rakel används i 
huvudsak för kommunikation. 

8.1.4 Brandvattenförsörjning 

För vattenförsörjning och räddningsinsatser ska räddningstjänsten ha 
egna tankfordon i Säffle med en kapacitet av c:a 10 kubikmeter samt 

 
9 Tvåårig utbildning Skydd mot olyckor som ges av MSB.  
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tillgång till brandposter, branddammar och vattenreservoarer som 
exempelvis förberedda platser vid sjöar och vattendrag. 

Brandposter med kapacitet och tillgänglighet enligt svenska vatten- 
och avloppsverksföreningens anvisningar ska finnas i tätorterna 
Säffle, Svanskog, Nysäter och Värmlands Bro. Vid behov krävs 
komplettering med tankfordon. Teknik och fritidsförvaltningen svarar 
för att räddningstjänsten har aktuella kartor som tydligt anger 
brandposternas läge. 

Utifrån att räddningstjänsten har utrustning och bemanning att 
vattenförsörja genom tankbil så ska räddningstjänsten vara delaktiga i 
att brandpostnätet områdesvis behovsdimensioneras. 

Där det behövs ska branddammar eller andra vattentag anordnas. 
Vattentagen ska vara tydligt utmärkta.  

8.1.5 Responstid 

Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala 
räddningsresurs når olika delar av kommunen, inklusive 
larmhanteringen (responstid). 

Tiden har en stor påverkan på vilken effekt som kan åstadkommas 
vid en räddningsinsats och hur stora konsekvenserna blir. Enskilda 
har enligt 2 kap. 1 § LSO en skyldighet att varna och tillkalla hjälp. 
Tidpunkten för ”att larmet inkommer” är tidpunkten för när den 
hjälpsökande påbörjar tillkallandet av hjälp. I normalfallet utgörs det 
av när ett 112-samtal inkommer till SOS Alarm AB. I undantagsfall 
kan det vara ett samtal direkt till en räddningsresurs eller att någon 
söker hjälp på en räddningsstation. Sluttidpunkten är när första 
kommunala räddningsresurs är framme på plats hos den 
hjälpsökande och kan påbörja åtgärder. Det anges inte vilka (eller hur 
många) personella eller materiella resurser som behöver vara 
framme på plats. I nästa delkapitel, utifrån MSBFS 2021:1 13 §, 
beskriver kommunen sedan vilka effekter som åstadkoms per 
olyckstyp. 

Inom Säffle kommun är körtiden inom tätorterna mindre än 10 minuter 
och responstiden i snitt understiger också 10 minuter för kommunen 
som helhet. I snitt larmas en första resurs på under 1,5 min. 
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Inga större förändringar i infrastrukturen inom kommunen kommer att 
ske i närtid varav det är troligt att uppgifterna ovan kommer att 
kvarstå. 

8.1.6 Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade 
åtgärder 

Det är av stor vikt att en räddningsinsats inleds inom godtagbar tid. I 
de flesta fall är det inte kommunens räddningstjänstresurser som 
befinner sig närmast olycksplatsen utan enskilda och andra aktörer. 
För att sträva mot en utveckling där hela samhällets resurser 
tillvaratas i högre grad kan kommunen överlåta åt någon annan, som 
inte är kommunalt anställd, att genomföra vissa inledande, 
begränsade åtgärder vid en räddningsinsats. Detta görs till förmån för 
snabbare hjälp till den drabbade och för att ha effekt för att positivt 
påverka skadeutfallet. Denna möjlighet bedöms ha särskild effekt i 
glesbygden där tiden innan en räddningsinsats kan påbörjas är längre 
på grund av stora avstånd till närmaste räddningsresurs. 

Möjligheten att överlåta åtgärder till annan aktör är på intet sätt avsett 
att ersätta kommunens räddningsinsats. Den kommunala 
räddningstjänstorganisationen ansvarar ändå för räddningsinsatsen 
och åtgärderna ska vara ett komplement till ordinarie 
räddningsenheters åtgärder. Uppgifterna behöver vara av enklare art. 

För närvarande finns inget formaliserad och avtalsreglerad resurs för 
begränsade inledande åtgärder i kommunen men arbete pågår inom 
området. 

 

8.1.7 Samverkan med andra aktörer 

Som tidigare nämnts är räddningstjänsten Säffle en del av 
Räddningsregion Bergslagen. Samtliga intilliggande räddningstjänster 

Figur 1. Räddningstjänstens insatstider  
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är en del av samma samarbete varför de samlade resurserna kan 
hanteras gemensamt utifrån de gemensamma prioriteringarna. 

Kommunen har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera 
aktörer, såsom länsstyrelsen, region Värmland, Trafikverket, 
Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Polisen och 
Försvarsmakten. I övrigt har kommunen en etablerad samverkan med 
Frivilliga resursgruppen vid behov av frivillig personal vid 
räddningsinsatser. Med de statliga myndigheter finns en fördjupad 
samverkan angående vattenrelaterade olyckor på Vänern, där 
samverkansövningar och samverkansutbildningar hålls regelbundet 
för att samordna åtgärder vid kommunala och statliga 
räddningsinsatser. JRCC är också en del av denna samverkan. 

Utsläpp av farliga ämnen på Vänern är statlig räddningstjänst. När 
dessa utsläpp når stränder i kommunen ska räddningstjänsten ha en 
förmåga att inleda en skadebegränsande insats samt initiera 
samverkan utifrån behov.  

Samverkan med statlig räddningstjänst kan komma att ske i form av 
parallella statliga och kommunala räddningsinsatser samt att den 
kommunala räddningstjänsten kan komma att bistå statliga 
räddningsinsatser. 

För gränsen mellan kommunalt och statligt vatten, se bilaga C. 

 

8.1.8 Varning och information till allmänheten 

Kommunens innevånare ska kunna varnas och alarmeras vid 
allvarliga olyckshändelser. Detta gäller även vid olyckor som inträffat 
utanför kommunen, men som kan påverka kommunens innevånare. 

Vid behov av snabb information ska kommuninnevånarna varnas 
efter räddningsledarens beslut via Sveriges Radio i riks- och 
lokalradio direkt åtföljt av aktuell information, råd och anvisningar.  

Inom Säffle tätort ska signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” 
(VMA) kunna ges via tyfoner utefter transportlederna för farligt gods 
och i anslutning till vissa andra riskobjekt. Signalen ska kunna utlösas 
genom SOS Alarm AB brandstationen i Säffle efter begäran från 
räddningsledaren. Signalen ska kunna utlösas inom 3 minuter efter 
order. 

Signalen ”viktigt meddelande” består av upprepade 7 sekunder långa 
ljudstötar med 14 sekunders paus emellan under tre minuter. När 
signalen hörs ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, 
dörrar och ventiler samt lyssna på riks- eller lokalradio. 

 

Vid olyckor och samhällsstörningar där allmänheten kan förväntas 
söka information i stor omfattning har räddningstjänsten möjlighet att 
nå ut med information via 113 13, Sveriges nationella nummer för 
information vid allvarliga olyckor och kriser. Detta är ett 
telefonnummer som hanteras av SOS Alarm AB. 
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8.2 Beskrivning per olyckstyp 

 

Brand i byggnad 

Effekt som 
ska uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser/förmåga 

Ingen ska dö 

Färre ska 
skadas 

Mindre ska 
förstöras 
(egendom 
och miljö) 

 

Livräddning  

Utrymning 

Invändig släckinsats 

Utvändig släckinsats 

Begränsa 
brandspridning  

Rädda egendom 

Akut 
omhändertagande 
(psykiskt och fysiskt) 

Vattenförsörjning 

Ledning och 
samordning 

Samverkan med 
olycksdrabbad 

Säkra arbetsmiljön 

Hantera släckvatten 

Restvärdesräddning 

Skydda 
samhällsviktiga 
funktioner och 
verksamheter 

 

Skyddsnivå rökdykning  

Höjdfordon/bärbar 
stegutrustning 

Fordon med 
släckutrustning  

Släckutrustning 

Tankfordon 

Motorsprutor 

UAS 

Insatskort/planer 

Verksamhetskännedom 

 

 
Brand utomhus 

Effekt som 
ska uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser/förmåga 

Ingen ska dö 

Färre ska 
skadas 

Mindre ska 
förstöras 
(egendom och 
miljö) 

Brandsläckning 

Begränsa 
brandspridning  

Rädda egendom 

Vattenförsörjning 

Utrymning 

Eftersläckning 

Fordon med 
släckutrustning  

Tankfordon  

Terrängfordon  

Skogsbrandsutrustad 
lastväxlartank 

Motorsprutor 

UAS 
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Ledning och 
samordning 

Samverkan med 
andra aktörer 

Skapa lägesbild 

Logistik 

Skydda 
samhällsviktiga 
funktioner och 
verksamheter 

 

Lokalkännedom 

Kommunikationsutrustning 

Förstärkningsresurser – 
via MSB 

Brandflyg – via 
Länsstyrelsen 

Samordning av frivilliga  

Flygande resurser – via 
MSB 

 
Trafikolycka 

Effekt som 
ska uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser/förmåga 

Ingen ska dö 

Färre ska 
skadas 

Mindre ska 
förstöras 
(egendom och 
miljö) 

Avspärrning 

Säkra olycksplatsen 
mot påkörning 

Akut 
omhändertagande 
(psykiskt och fysiskt) 

Säkra mot brand 

Losstagning 

Hantera utsläpp 

Ledning och 
samordning 

Samverkan med 
andra aktörer 

Minska 
samhällspåverkan 

Buffert/barriärfordon 

Varningsutrustning 

Losstagningsutrustning 

Utrustning tung räddning – 
via RRB 

Grundläggande kunskap 
om farligt gods 

 
Olycka med farliga ämnen 

Effekt som 
ska uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser/förmåga 

Ingen ska dö 

Färre ska 
skadas 

Mindre ska 
förstöras 
(egendom och 
miljö) 

Riskidentifiering och 
bedömning 

Livräddning 

Akut 
omhändertagande 
(psykiskt och fysiskt) 

Kemutrustning 

Saneringsutrustning 

Tankfordon 

Kemdykningsförmåga 

Grundläggande kunskap 
om farliga ämnen (CBRNE) 



 
 

 
 

 
 

24(32) 
 

 

Utrymma eller 
inrymma 

Avspärra och varna 

Zonindelning 

Säkra arbetsmiljön 

Hantera utsläpp 

Ledning och 
samordning 

Samverkan med 
andra aktörer 

Skydda 
samhällsviktiga 
funktioner och 
verksamheter 

 

Grundläggande 
indikeringsutrustning för 
brand och 
radioaktivstrålning 

Varningsutrustning 
(avspärrningsband, VMA) 

Verksamhetskännedom 

Kvalificerad kemresurs - 
via RRB 

Avancerad indikering – via 
MSB 

UAS 

 

 

 
Naturolycka 

Effekt som ska 
uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser/förmåga 

Ingen ska dö 

Färre ska 
skadas 

Mindre ska 
förstöras 
(egendom och 
miljö) 

Samhällsviktig 
verksamhet ska 
kunna 
upprätthållas 

 

Livräddning 

Förhindra 
följdolyckor 

Säkra arbetsmiljön 

Akut 
omhändertagande 
(psykiskt och 
fysiskt) 

Avspärra 

Utrymma 

Skapa lägesbild 

Logistik 

Ledning och 
samordning 

Samverkan med 
andra aktörer 

Skydda 
samhällsviktiga 
funktioner och 
verksamheter 

Losstagningsutrustning vid 
ras 

Översvämningsresurs 

Invallningsutrustning 

Pumpar 

Terrängfordon 

Motorsprutor 

Samordning av frivilliga  

Tung räddning – via MSB 

UAS 
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Drunkning 

Effekt som 
ska uppnås 

Nyckeluppgifter Nyckelresurser/förmåga 

Ingen ska dö 

Färre ska 
skadas 

Livräddning 

Akut 
omhändertagande 
(psykiskt och fysiskt) 

Transport på vatten 

Skapa lägesbild 

Ledning och 
samordning 

Samverkan med 
andra aktörer 

Ytlivräddningsresurs 

Hansabräda 

Båt 

UAS 

Flygande resurser – via 
Region Värmland och 
JRCC 
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8.3 Ledning i räddningstjänsten  

Ledning av insatser är en viktig del av förmågan att genomföra 
effektiva räddningsinsatser. 

Räddningstjänsten Säffle är en del av Räddningsregion Bergslagen. 
Räddningsregionen är ett samarbete med gemensam övergripande 
ledning och där de samlade resurserna disponeras gemensamt.  

Styrkeledare finns ständigt tillgänglig på brandstationen i Säffle 

Insatsledare finns tillgänglig i kommunen eller från närliggande 
kommuner. 

Regional insatsledare finns tillgänglig i Värmland. 

Övergripande ledning utövas gemensamt genom Vakthavande 
räddningschef, Vakthavande befäl och Larm- och ledningsbefäl. 
Personal i den övergripande ledningen är samlokaliserade med SOS 
Alarm AB i Räddningsregionens ledningscentral i Örebro. De 
kommande åren kommer ledningscentralen flyttas till den 

Uppgifter Räddningsstation 
 Säffle Svanskog 

 
Nysäter – om minst två 
brandmän finns 
tillgängliga 

Första omhändertagande av 
skadade människor 

 
X 

 
X 

 
X 

Livräddning eller släckinsats 
utan rökdykning 

 
X 

 
X 

 
X 

Livräddningsinsats med 
rökdykning  

 
X 

  

Livräddning från byggnad upp 
till 8 våningar 

 
X 

  

Invändig brandsläckning  X   
Losstagning av skadade vid 
trafikolycka 

 
X 

 
X 

 
X 

Större bränder i brännbara 
vätskor  

 
X 

  

Livräddande insats vid Farligt  
Gods olycka 

 
X 

  

Kemdykarinsats av en grupp X   
Skogsbrandssläckning X X X 
Ytvattenlivräddning med båt 
eller räddningsbräda 

 
X 

 
X 

 
X 

Oljeskadebekämpning på 
vatten 

 
X 

  

IVPA (I väntan på ambulans-
larm) 

X X X 

Bärhjälp till ambulans X X X 
Terrängtransport med fordon av 
skadade till farbar väg 

 
X 

  

Länspumpning i enstaka 
fastighet 

 
X 

 
X 

 
X 
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samhällsgemensamma ledningscentralen, SLC, i Örebro vilket 
innebär samlokalisering även med Polisen bland annat. 

Den övergripande ledningen i Räddningsregion Bergslagen bistår 
räddningschefen i omvärldsbevakning och att initiera 
beredskapsanpassningar utifrån förändringar i riskbilden. 

8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 

Inom Säffle kommun är det ovanligt men det förekommer att larm 
inträffar samtidigt. Oftast inträffade dessa vid en större långvarig 
händelse. Säffle kommun hanterar samtidiga larm på olika sätt utifrån 
olyckstyp men fortfarande utifrån riktlinjen att närmaste resurs ska 
larmas. Då resurserna placerade på närmaste brandstation redan är 
upptagna larmas resurser från näst närmaste station och så vidare.  

Vid omfattande händelser, exempelvis långvariga eller 
resurskrävande, samverkas med lämplig grannkommun samt kallas 
extrapersonal in för att upprätthålla beredskap. Ambitionsnivån för 
detta är att inom två timmar ska det finnas en styrka gripar antingen i 
Säffle eller från Åmål. För mindre olyckshändelser som inte kräver så 
stor mängd resurser men snabbhet kan en resurs avvika från den 
första olyckan för att kunna hantera den andra. 

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 

Under höjd beredskap ska kommunens organisation för 
räddningstjänst även ansvara för de uppgifter som tillkommer enligt 8 
kap. I LSO. 

I 8 kap. 2§ föreskrivs att räddningstjänsten vid höjd beredskap, utöver 
ordinarie uppgifter, ska ansvara för; 

1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 

2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen 
och kemiska stridsmedel 

De ingångsvärden som är nödvändiga för att mer detaljerat beskriva 
förmågan att utföra uppgifterna är under utveckling. Kommunen 
avvaktar mer detaljerade vägledningar vad gäller möjligheter att 
kunna utföra de uppgifter som anges i 8 kap. 2 § och har dialog med 
länsstyrelsen.  

Resurser och möjligheter för att kunna utföra indikering, sanering och 
andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel 
finns i den fredstida organisationen inom ramen för Räddningsregion 
Bergslagen.  

Räddningstjänstens organisation, metoder och arbetssätt vid höjd 
beredskap bör så långt det är möjligt bygga på motsvarande sätt att 
arbeta i fredstid 
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande 

De uppsatta målen för verksamheten i respektive handlingsprogram 
följs upp fortlöpande inom ramen för ordinarie 
verksamhetsuppföljning och internkontroll och i samband med att 
målen följs upp genererar avvikelser i tydliga åtgärder inom ramen för 
den årliga verksamhetsplaneringen. 

Resultatet av årlig verksamhet och måluppfyllelse följs upp i samband 
med bokslut. Resultat och måluppfyllelse dokumenteras löpande i 
dokumentet Verksamhetsplan och budget för respektive år. 
Verksamheten ska utvärderas under sista året av varje mandatperiod 
utifrån målen i handlingsprogrammen. Utvärderingen syftar till att dels 
kvantifiera effekterna av de egna verksamheterna, dels uppskatta hur 
utfallet har påverkats av samhällsutvecklingen i övrigt. I syfte att 
sträva mot de nationella målen följs då också handlingsprogrammen 
upp genom att göra jämförelser med andra kommuner som bedöms 
jämförbara.  

En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är 
olycksundersökningar. Syftet med kravet är att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 
genomförts. Dessa genomförs enligt särskild rutin och är bland annat 
en del av den interna kontrollen och kvalitetsarbetet. 
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10 Bilagor 

10.1 Dokumentförteckning                                             Bilaga 1 

 

Avtal: 

 Avtal gemensamt ledningssystem Räddningsregion 
Bergslagen 

 Samarbetsavtal Räddningsregion Bergslagen 

 Avtal mellan Säffle och Arvika kommuner om gemensam 
ledningsorganisation inklusive befälsberedskap. 

 

 

Andra styrande dokument: 

 Grundsyn ledning Räddningsregion Bergslagen 

 Tillsynsplan räddningstjänsten Säffle 

 Riktlinjer olycksundersökning räddningstjänsten Arvika, Eda, 
Säffle 

 Risk- och sårbarhetsanalys Säffle kommun 

 

Samtliga avtal finns tillgängliga via räddningstjänstens expedition. 
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10.2  Beskrivning av samråd                                    Bilaga 2 
   

Innan ett handlingsprogram antas, eller kommunen beslutar om 
betydande ändringar i ett befintligt handlingsprogram, ska kommunen 
samråda med de myndigheter som särskilt berörs. Med det avses 
enligt propositionen (2019/20:176) framför allt de myndigheter vars 
egen planering kan beröras av förändringen exempelvis 
samverkande kommuner. 

 

Handlingsprogrammet har innan det antagits varit på remiss till 
länsstyrelsen, Polismyndigheten Polisregion Bergslagen, Region 
Värmland, Kustbevakningen och Sjöfartsverket samt 
räddningstjänsterna inom Räddningsregion Bergslagen.  
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10.3  Hamnar och dess gränser i vattnet                        Bilaga 3 

 

 
 
Figur 2: Gränsen mellan statligt och kommunalt ansvar för räddningstjänst går vid 
Hösbacksholmen. 

I remissförfarandet för detta handlingsprogram har Kustbevakningen 
lyft ett behov av att se över gränser till eventuella ytterligare hamnar 
mot Vänern. Detta kommer att göras tillsammans med statliga aktörer 
i arbetet med kommande handlingsprogram för perioden 2025-2028 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 83 Dnr KS/2022:46 

God och nära vård i Värmland 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och 
Landsting angående God och nära vård 2022 – En omställning av hälso- och 
sjukvården med primärvården som nav. Utifrån överenskommelsen har en målbild 
för länets arbete tagits fram i samverkan mellan Region Värmland och 
representanter för kommunerna. Värmlandsrådets ordföranderåd uppmanar parterna 
att fastställa målbilden. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 71, 2022-05-09.  
Tjänsteyttrande om god och nära vård i Värmland, 2022-02-25. 
Missiv om målbild om Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god 
och nära vård, hälsa och omsorg, Värmlandsrådet, Region Värmland, 2022-02-07. 
Målbild om Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära 
vård, hälsa och omsorg, Värmlandsrådet, Region Värmland, 2022-02-07. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att fastställa målbild 
”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och 
omsorg” samt åtar sig att arbeta i enlighet med målbildens innehåll. 
 
_____________________ 
2022-05-25 Utdrag till 
Region Värmland 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret 
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 Kommunfullmäktige 

 

Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa och omsorg 
Sammanfattning 
Socialdepartementet har slutit en överenskommelse med Sveriges 
Kommuner och Landsting angående God och nära vård 2022 – En 
omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav. Utifrån 
överenskommelsen har en målbild för länets arbete tagits fram i samverkan 
mellan Region Värmland och representanter för kommunerna. 
Värmlandsrådets ordföranderåd uppmanar parterna att fastställa målbilden. 

Bakgrund 
Region Värmlands kansli för Värmlandsrådet har översänt en skrivelse 
daterad 2022-02- 07 angående Målbild ”Framtidens Värmland – 
Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg”. I 
skrivelsen uppmanar Värmlandsrådets ordföranderåd ”samtliga ingående 
parter (att) fatta beslut om fastställande och åtagande att arbeta i enlighet 
med målbildens innehåll”. Målbilden har tagits fram under 2021 i en process 
med tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. En 
politisk referensgrupp med deltagare från regionens Hälso- och 
sjukvårdsnämnd och från samtliga kommuner har stöttat arbetet.  
 
Staten har genom Socialdepartementet slutit en överenskommelse med 
Sveriges Kommuner och Landsting angående God och nära vård 2022 – En 
omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav. Enligt 
överenskommelsen är det fyra områden som det fokuseras på med särskild 
inriktning på den nära vården.  

- Utveckling av den nära vården med primärvården som nav 
- Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 
- Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 
- Förstärkning av ambulanssjukvården. 

 
Totalt uppgår överenskommelsen för 2022 till 6 373 Mnkr i bidrag till 
regioner, kommuner och SKR. För Värmlands del rör det sig om 25,5 Mnkr 
för ”Nära vård”, 5,1 Mnkr för ”Vårdens medarbetare” och 3,4 Mnkr för 
”Vidareutbildning” till Region och kommuner tillsammans. Medlen till 
kommunerna betalas ut via länets ”funktion inom samverkans- och 
stödstrukturer på regionala nivån” som administreras av Region Värmland. 
 
I överenskommelsen mellan staten och SKR lyfts fram att primärvården 
innefattar såväl den kommunala hälso- och sjukvården som den primärvård 
som utförs av regionerna eller drivs på deras uppdrag. Överenskommelsen 
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hänvisar till betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) som konstaterar att det 
”blir alltmer tydligt att primärvården har svårt att klara uppdraget som första 
linjens vård och det gör att det blir svårare att möta demografiska utmaningar 
i form av ökad multisjuklighet i takt med en åldrande befolkning”. Den 
kommunalt finansierade vård som utförs på särskilda boenden eller den 
enskildes ordinarie hem utgör tillsammans med vårdcentralerna basen för 
den nära vården i Sverige. 
 
I överenskommelsen konstateras även att primärvårdsnivån är delad mellan 
huvudmännen, vilket förutsätter en etablerad struktur för samverkan och att 
en central del i den samverkan är att regionen och kommunerna i länet har 
en gemensam målbild för omställningen samt en struktur för hur 
omställningen ska utvecklas och följas upp. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med 
socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Missiv om målbild om Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa och omsorg, Värmlandsrådet, Region Värmland, 
2022-02-07 
Målbild om Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och 
nära vård, hälsa och omsorg, Värmlandsrådet, Region Värmland, 2022-02-07 

Förvaltningens ståndpunkt 
Överenskommelsen mellan staten och SKR kring utvecklingsinsatser 2022 
för en God och nära vård betonar, som nämnts i avsnittet ovan, att regionen 
och kommunerna i länet ska ta fram en gemensam målbild för den aktuella 
omställningen. Målbilden för Värmland har tagits fram under 2021 i en 
process med deltagare från regionen och samtliga kommuner. Målbilden har 
också stämts av i Värmlandsrådet i november 2021 och i Ordföranderådet i 
januari 2022.  
En beslutad målbild är första etappen i arbetet att få till den önskade 
gemensamma förändringen i arbetssätt kring patienter och brukare. Enligt 
missivet till målbilden ska omställningsarbetet präglas av och leda till 

 Från fokus på organisation till Fokus på person och relation 

 Från invånare, brukare/patienter och närstående som passiva 
mottagare till Aktiva medskapare 

 Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till Samordning utifrån 
personens fokus 

 Från reaktiv till Proaktiv och hälsofrämjande 
Kommuninvånarna i Säffle möter länets vårdgivare vid olika skeden i livet. 
Ökat samarbete och samverkan med fokus på mötet och delaktighet från 
invånarna är viktigt för goda livsvillkor. Kommunen ansvarar för 
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skolhälsovård samt sjukvård inom särskilda boenden och hemtjänst, vilket  
innebär en betydande del av den faktiska primärvården. 
I ett separat ärende behandlas ett förslag till projekt i västra Värmland mellan 
kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng som tar sin utgångspunkt i den 
målbild som föreslås i det nu aktuella ärendet. 
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar fastställa 
målbild ”Framtidens Värmland - …” och att Säffle kommun åtar sig att 
arbeta i enlighet med målbildens innehåll. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Projekten kring God och nära vård ska mer leda till förändrade arbetssätt 
med ett något ändrat fokus än till utökad verksamhet. Som ett led i 
överenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och 
landsting lämnas det dock statsbidrag till förändringsarbetet. I dagsläget är 
det svårt att ge någon uppskattning av de samlade ekonomiska 
konsekvenserna. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision lyder: Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, 
vi vågar. Visionen bryts ned i fyra externa och tre interna övergripande mål. 
Det fjärde övergripande målet lyder: ”Säffle kommun möjliggör det goda 
livet” och förklaras med texten: ”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.” 
Samverkan som tar fasta på att utveckla en god och nära vård, hälsa och 
omsorg ligger helt i linje med Säffles vision och mål fyra. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Genom att Region Värmland och länets kommuner beslutar om en 
gemensam målbild för ”God och nära vård” uppfyller Värmland det första 
kriteriet utifrån överenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges 
Regioner och Landsting. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa målbild ”Framtidens Värmland – 
Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg” samt åtar 
sig att arbeta i enlighet med målbildens innehåll. 
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Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Region Värmland 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret
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Missiv 

Datum Vår beteckning 

Värmlandsrådet 2022-02-07 RS/220362 
Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning 

Linnea Grankvist, 010-833 11 32   

 

Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress 

Region Värmland 
651 82 Karlstad 
 
 

Rosenborgsgatan 50 010-831 50 00 mona.bjorn@regionvarmland.se 

Telefax Organisationsnummer 

 232100-0156 
 

 

Värmlandskommunerna 

 

Missiv om tjänsteskrivelse gällande målbild 
”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa & omsorg” 

 
Vid Ordföranderådets möte den 21 januari 2022 gjorde Ordföranderådet ett 

sk ställningstagande enligt följande: 

 

1. Ordföranderådet ställer sig bakom förslag till målbild "Framtidens 

Värmland -Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & 

omsorg" samt uppmanar samtliga ingående parter fatta beslut om 

fastställande och åtagande att arbeta i enlighet med målbildens innehåll.   

 

 2.  Ordföranderådet uppdrar till Direktörsberedningen att följa frågan om 

den fortsatta processen med färdplan mot målbilden "Framtidens Värmland 

-Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg"  

 

3. Region Värmland ansvarar för utskick av förslag till målbild med 

tillhörande missiv och förslag till tjänsteskrivelse till samtliga parter 

Punkt 1 innebär en uppmaning till alla kommuner och regionen att så snart 

som möjligt (helst våren 2022) fatta beslut om fastställande och åtagande att 

arbeta i enlighet med målbildens innehåll.  

Bakgrund 

Svensk välfärd står nu inför den stora utmaningen att fortsatt hantera den 

pågående pandemin samtidigt som det stora behov av rehabilitering och 

hantering av uppskjuten vård som pandemin medfört måste adresseras.  

 

Befolkningen lever allt längre vilket är en framgång för det svenska 

välfärdssamhället. Antalet gamla och unga ökar dock snabbare än 

befolkningen i arbetsför ålder och under den kommande 10-årsperioden 

prognostiseras gruppen i ålder 80 år och äldre att öka med närmare 50 

procent medan gruppen i arbetsför ålder bedöms öka med endast 5 procent. 

Den demografiska förändringen innebär stora utmaningar att finansiera och 

inte minst bemanna välfärdsverksamheter. 

 

Det finns skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor mellan såväl 

kvinnor och män, flickor och pojkar som mellan socioekonomiska grupper 
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och vissa andra utsatta grupper. Den självskattade psykiska ohälsan ökar 

bland barn och unga men även i den yrkesverksamma befolkningen och hos 

äldre. Samhället i stort, inte minst inom kommunernas och regionens 

verksamheter har en viktig roll både i det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet. Att ställa om till ett mer effektivt, främjande, förebyggande och 

proaktivt arbetssätt är en av de åtgärder som kan ge ett mer ändamålsenligt 

och effektivt resursutnyttjande och därmed bidra till att den demografiska 

utmaningen kan mötas. 

 

God och nära vård 

Nära vård inte en ny organisationsnivå. Det är snarare ett sätt att arbeta med 

hälsa, vård och omsorg som skapar förutsättningar för personcentrerad vård 

och omsorg över huvudmannagränser. Nära vård är en stor utveckling som 

sker inom hela välfärden just nu, runtom i hela landet för att skapa hållbara 

välfärdstjänster med hög kvalitet, där invånare, brukare/patienter och 

närstående känner delaktighet, trygghet och förtroende för och där 

medarbetare väljer att arbeta. 

 

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen ska 

vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet och kunna möta den demografiska 

utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i 

hela vårdkedjan. En hälso- och sjukvård och vård och omsorg med både 

hjärta och hjärna. 

 

En mer tillgänglig, närmare välfärd kan tillsammans med nya arbetssätt 

innebära att resurserna inom våra verksamheter kan användas bättre och 

därmed räcka till fler. Nära vård omfattar hela livet och utgår från 

individuella förutsättningar och behov där invånarna är aktiva medskapare 

 

Som en del av lösningen krävs att kommuner och regioner förändrar 

arbetssätt och utvecklar sina organisationer. Verksamheterna måste ställas 

om för att bättre kunna möta denna utmaning – en utmaning som redan är 

påtaglig i stora delar av landet. 

 

Regioner och kommuner ska arbeta för att utveckla samverkan mellan sig då 

detta är en förutsättning för att kunna ställa om till en nära vård. 

Primärvårdsnivån är delad mellan huvudmännen, vilket också förutsätter en 

etablerad struktur för samverkan.  

 

”Regionerna och kommunerna bör tillsammans upprätta gemensamma 

målbilder och en strukturerad samverkan för att driva omställningen med 

utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov.” (Från överenskommelse 

God och nära vård 2021). 
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Omställningsarbetet ska leda till: 

• Från fokus på organisation till Fokus på person och relation. 

• Från invånare, brukare/patienter och närstående som passiva 

mottagare till Aktiva medskapare. 

• Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till Samordning utifrån 

personens fokus. 

• Från reaktiv till Proaktiv och hälsofrämjande. 

 

 

 

Värmlands arbete med målbilden 

En central del i den samverkan är att regionen och kommunerna i länet har 

en gemensam målbild för omställningen.  

  

Målbildsprocessen i Värmland har letts av en samordningsgrupp bestående 

av tjänstepersoner från länets kommuner och Region Värmland. Processen 

har också stöttats av en politisk referensgrupp med tre politiker från hälso- 

och sjukvårdsnämnden i regionen och två politiker från respektive kommun. 

  

Målbilden har tagits fram under 2021. Grund för målbilden har varit 

Värmlandsstrategin, Folkhälsoplanen, Nya perspektivs politiska 

inriktningsdokument som alla har gemensamma målet om en god och jämlik 

hälsa i Värmland.  

Målbilden presenterades i Värmlandsrådet den 26 november 2021. 

Ordföranderådet ställde sig bakom målbilden den 21 januari 2022 och 

uppmanar samtliga parter att besluta om att arbeta i målbildens riktning. 

 

Samordningsgruppen har nu fortsatt uppdrag att arbeta fram en gemensam 

färdplan. Det handlar inte enbart om en färdplan utan att aktivt dra lärdom 

under processens gång kring hur kommuner och regionen arbetar för att 

åstadkomma de ovan nämnda förflyttningarna. Arbetet med gemensam 

färdplan kommer att påbörjas i början av 2022. 

 

”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära 

vård, hälsa & omsorg” 
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Målbilden är länets gemensamma riktning för omställningen till god och 

nära vård, hälsa och omsorg. Inriktningen är att länets huvudmän 

gemensamt arbetar för individen ska uppleva nedanstående värden: 

 

• Jag är en viktig och delaktig medskapare 

• Jag får rätt hjälp och stöd i rätt tid 

• Vi bemöter varandra med respekt 

• Vård och stöd utgår och samordnas utifrån mina behov och resurser 

• Jag har ett kontinuerligt och personligt tillitsfullt stöd 

  

En gemensam färdriktning med principer som guidar oss i arbetet: 

• Invånarna avgör om det vi gör är värdeskapande 

• Gemensamma beslut och aktiviteter ska leda i målbildens riktning 

och vi är gemensamt ansvariga för länts resultat 

• Vi skapar förutsättningar för hållbara arbetsplatser och tar tillvara 

medarbetarnas kompetens 

• Vi bygger relationer med, och har positiva förväntningar på varandra 

• Proaktivitet är i fokus för att öka hälsa och friskfaktorer. 

 

Processen framåt och beslut i era respektive organisationer 

Region Värmland har, för att underlätta tagit fram förslag till 

tjänsteskrivelse som kommuner och region kan använda som 

beslutsunderlag inför beslut i den egna organisationen.  

 

För att underlätta samordningen av den fortsatta processen vill vi be 

samtliga kommuner att, efter beslut om godkännande är fattat, skicka in era 

protokollsutdrag till region@regionvarmland.se. Ange Dnr RS/220362 i 

ämnesraden. 

Till detta missiv bifogas den framtagna tjänsteskrivelsen.  

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig. Jag nås 

på mail: linnea.grankvist@regionvarmland.se eller på telefon  

070 - 232 27 54 
 

 

Tack på förhand för att ni översänder era protokollsutdrag. 

 

Vänligen 

Linnea Grankvist 

Utvecklingsledare/samordnare 

Region Värmland 

mailto:region@regionvarmland.se
mailto:linnea.grankvist@regionvarmland.se


• Fokus på organisation 

• Isolerade vård- och omsorgsinsatser 

• Invånare och patienter som passiva 
mottagare 

• Reaktiva insatser

Från
• Fokus på person och relation 
• Samordning utifrån personens fokus 

• Invånare och patienter som är aktiva 
medskapare 

• Proaktivt och hälsofrämjande arbete

Till

Framtidens Värmland
Tillsammans utvecklar vi god och nära vård & omsorg

Principer som guidar oss i arbetet 

Invånarna avgör om det vi gör är värdeskapande.

Gemensamma beslut och aktiviteter ska leda i målbildens  
riktning och vi är gemensamt ansvariga för länets resultat.

Vi skapar förutsättningar för hållbara arbetsplatser och  
tar tillvara på medarbetarnas kompetens. 

Vi bygger relationer med, och har positiva förväntningar  
på varandra.

Proaktivitet är i fokus för att öka hälsa och friskfaktorer.

Gemensam färdriktning
”Vård och stöd utgår  

och samordnas från mina 
behov och resurser”

”Jag är en viktig och  
delaktig medskapare”

”Vi bemöter varandra  
med respekt”

”Jag har ett kontinuerligt,  
personligt och tillitsfullt stöd”

”Jag får rätt hjälp  
och stöd i rätt tid”

Vi startar alla från olika utgångspunkter Vi börjar med det enkla Vi har små utmaningar att tackla Vi har större hinder att bestiga Vi når vårt mål: God och jämlik hälsa

Kommunal omsorg

Ungdoms-
mottagning

Primärvård
kommun

Statliga myndigheter

Civilsamhälle

Sjukhus/
specialiserad vård

Socialtjänst

Skola

Företagshälsovård

Elevhälsa

Primärvård region

God och  
jämlik hälsa 
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§ 89 Dnr KS/2022:148 

Svar på motion om upprustning av grönområden 
Ärendebeskrivning 
Eva Harstad (C) inkom den 10 december 2018 med en motion om att rusta upp 
park- och grönområden i Säffle kommun. Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar 
löpande och strukturerat med upprustnings och underhållsåtgärder på kommunens 
grönområden, och ämnar ta motionärens och översiktsplanens synpunkter i 
beaktande i samband med planeringen av fortsatt arbete. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 81, 2022-05-09.  
Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden § 52, 2022-04-19. 
Svar på motion om upprustade grönområden i Säffle kommun, 2022-03-21.  
Motion från Eva Harstad (C) 2018-12-10.  
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 36, 2018-12-17.  
Delegationsbeslut remittering till teknik- och fritidsnämnden, 2019-01-25.  
Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott § 11, 2022-04-05. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
 
___________________ 
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§ 52 Dnr TFNSÅ/2019:67 

Svar på motion om upprustade grönområden i Säffle 
Ärendebeskrivning 
Eva Harstad (C) inkom den 10 december 2018 med en motion om att rusta upp 
park- och grönområden i Säffle kommun.  
Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar löpande och strukturerat med upprustnings- 
och underhållsåtgärder på kommunens grönområden, och ämnar ta motionärens och 
översiktsplanens synpunkter i beaktande i samband med planeringen av fortsatt 
arbete. 
Beslutsunderlag 
Motion från Eva Harstad (C) 2018-12-10 
Protokollsutdrag § 36, Kommunfullmäktige 2018-12-17 Dnr 2018/323 
Delegationsbeslut remittering till teknik- och fritidsnämnden, 2019-01-25  
Protokollsutdrag § 11 Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2022-04-05 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
_________________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Säffle 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
Linus Andersson, 0533-68 15 06 
linus.andersson@saffle.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Remittering av motion om upprustade grönområden i 
Säffle kommun 

Beskrivning av ärendet 

Eva Harstad (C) inkom den 10 december med en motion om att rusta upp park- 

och grönområden i Säffle kommun. Vidare yrkar motionären att kommunen 

ska utreda huruvida skötseln kan ske i samverkan med externa organisationer, 

samt att en utredning om finansiering med eventuella externa bidragsgivare, 

såsom Boverket, genomförs i anslutning till förslaget.   

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 4.1.8 

i delegeringsordningen för kommunstyrelsen, beslutanderätt kommundirektör.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att motion om upprustade grönområden i Säffle 

kommun remitteras till teknik- och fritidsnämnden för beredning.  

Ingemar Rosén 

Kommundirektör 

 

 

Bilagor 

Motion från Eva Harstad (C), 2018-12-10 

Delges 

Teknik- och fritidsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 228 Dnr 2018-000323  

Motion om upprustade grönområden i Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Eva Harstad (C) inkom den 10 december med en motion om att rusta upp park- 

och grönområden i Säffle kommun. Vidare yrkar motionären att kommunen ska 

utreda huruvida skötseln kan ske i samverkan med externa organisationer, samt 

att en utredning om finansiering med eventuella externa bidragsgivare, såsom 

Boverket, genomförs i anslutning till förslaget.  

Beslutsunderlag 

Motion från Eva Harstad (C), 2018-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

 

__________________ 
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Svar på motion om upprustade grönområden i Säffle 
kommun 

Sammanfattning 
Eva Harstad (C) inkom den 10 december 2018 med en motion om att rusta 
upp park- och grönområden i Säffle kommun.  
Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar löpande och strukturerat med 
upprustnings- och underhållsåtgärder på kommunens grönområden, och 
ämnar ta motionärens och översiktsplanens synpunkter i beaktande i 
samband med planeringen av fortsatt arbete. 
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Bakgrund 
Eva Harstad (C) inkom den 10 december 2018 med en motion om att rusta 
upp park- och grönområden i Säffle kommun.  
Motionären har i sin motion förslag på tre (3) utvecklingsområden: 

1) Upprustning av park- och grönområden i Säffle kommun. Förslag på 
områden är Rolfserudsholmen, Åsen mellan Tingsgatan och 
Kyrkogatan samt övriga ytterområden t.ex Värmlandsbro, vid E45 
och infarten till Södra Ny/Värmlandsbro skola.  
 
Motionären föreslår att dessa områden rensas upp, planteras med 
blommande perenner (fleråriga) och vackra hållbara buskar/träd och 
slingrande gångstigar i områdena.  
 
Motionären föreslår dessutom vackra sittplatser, förslagsvis gjorda i 
återvunnen ”järnskrotssmide” gärna med anknytning till vår 
industrihistoria.  
 
I områdena kan det även finnas innovativa solcellsbelysningar och 
konstinstallationer. 
 

2) Utreda huruvida skötseln kan ske i samverkan med externa 
organisationer.  
 

3) Utreda om eventuell finansiering med externa bidragsgivare, såsom 
Boverket genomförs i anslutning till förslaget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Harstad (C) 2018-12-10 
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Protokollsutdrag § 36, Kommunfullmäktige 2018-12-17 Dnr 2018/323 
Delegationsbeslut remittering till teknik- och fritidsnämnden, 2019-01-25  

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommuns översiktsplan (2017) överensstämmer väl med motionärens 
synpunkter. I planen fastslås att Säffle har gott om tätortsnära skogar och 
grönområden men att det idag finns vissa brister i skötseln.  
I den fördjupade översiktsplanen ges förslag angående riktlinjer, aktiviteter, 
ansvar och kostnadsform. För teknik- och fritidsförvaltningen berörs 
följande ansvar och insatser:  

 Arbeta efter gestaltningsprogrammets riktlinjer och utgå från 
helheten. 

 Lyft fram befintliga och skapa nya mötesplatser genom gestaltning 
och skyltning, evenemang för att skapa liv och rörelse. 

 Utveckla och göra grönstråkens funktion trivsamma och höja natur- 
och kulturvärden.  

 Upprätta en grönstrukturplan med riktlinjer för skötsel av park och 
tätortsnära skog. 

 Främja stadsodling genom att skapa utrymme för odling i parkmiljö. 
 

Flera av åtgärderna kan göras inom befintlig driftsram.  
Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar löpande och strukturerat med 
upprustnings- och underhållsåtgärder på kommunens grönområden, och 
ämnar ta motionärens och översiktsplanens synpunkter i beaktande i 
samband med planeringen av fortsatt arbete. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna åtgärder bedöms inrymmas inom befintlig budgetram.  

Måluppfyllelse 
Ett av teknik- och fritidsnämndens mål är ”…att verka för att kommunens 
parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som 
attraktiva att vistas i för alla”. 
Motionen bedöms ligga väl i linje med nämndmålet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden anser motionen besvarad. 

Helen Halvardsson  
Förvaltningschef 

Christer Andersson 
Driftledare 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Säffle 
Fritidschef
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§ 103 Dnr KS/2022:156 

Åtgärder inför försäljning av bostadsmark Ladugårdsparken 
Ärendebeskrivning 
I stadsdelen Tuvan har Säffle kommun, inom del av fastigheterna Säffle Säffle 7:13 
och Säffle Säffle 7:14, uppdaterat befintlig detaljplan. Uppdaterad detaljplan är 
”Detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken”. Denna detaljplan 
innehåller bland annat bostadsmark, och vann laga kraft 13/4 2022. Den 
uppdaterade planen medger uppförande av fristående villor och radhus, till skillnad 
mot ursprunglig detaljplan, som enbart medgav parhus, radhus och flerbostadshus. 
Innan markområdet kan exploateras behöver försäljningsbara fastigheter skapas, 
och prisnivå för dessa försäljningsbara fastigheter bestämmas. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 95, 2022-05-23. 
Tjänsteyttrande om Ladugårdsparken åtgärder inför försäljning av bostadsmark, 
2022-05-06.  
Tomtindelning kommunala fastigheter Ladugårdsparken 
Sammanställning kostnader Ladugårdsparken 
Avstämning med mäklare 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C) tillstyrkt av Ann Mlakar (S) och Ola Johansson (M): 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.  
Stellan Herbertsson (SD): Yrkar att prisnivån enligt punkt 5 höjs till 300 kronor per 
kvadratmeter.  
Beslutsgång 

Ordföranden ställer protokosition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Dag Rognes (C) förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anslå 4 890 000 kronor för arbetet med att skapa försäljningsbara fastigheter 
inom detaljplanelagt område 

2. Finansiera anslaget för hela projektperioden med anslag ur KS reserv för 
oförutsedda behov under finansförvaltningen.  

3. Uppdra KS förvaltning att skapa försäljningsbara fastigheter inom 
Ladugårdsparken enligt till ärendet bilagd handling 
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4. Uppdra KS förvaltning att stycka av en fastighet till byggnaden på Tuvagatan 
22 A, i syfte att göra denna byggnad, med tillhörande ny fastighet, 
försäljningsbar 

5. Sätta prisnivån vid försäljning av de 9 stycken avstyckade och obebyggda 
fastigheterna i Ladugårdsparken, till 150 kronor per kvadratmeter 

 
_____________________ 
____________________ 
Reservation 
Stellan Herbertsson (SD) och Stefan Byqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Carl-Henrik Johansson, 0533-681703 
carl-henrik.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ladugårdsparken, åtgärder inför försäljning av 
bostadsmark 
Sammanfattning 
 

Bakgrund 
I stadsdelen Tuvan har Säffle kommun, inom del av fastigheterna Säffle 
Säffle 7:13 och Säffle Säffle 7:14, uppdaterat befintlig detaljplan. 
Uppdaterad detaljplan är ”Detaljplan för Knusesunds herrgård och 
Ladugårdsparken”. Denna detaljplan innehåller bland annat bostadsmark, 
och vann laga kraft 13/4 2022. Den uppdaterade planen medger uppförande 
av fristående villor och radhus, till skillnad mot ursprunglig detaljplan, som 
enbart medgav parhus, radhus och flerbostadshus. 
Innan markområdet kan exploateras behöver försäljningsbara fastigheter 
skapas, och prisnivå för dessa försäljningsbara fastigheter bestämmas. 
Försäljningsbara fastigheter erhålls genom bildandet av nya fastigheter. Nya 
fastigheter skapas via avstyckning av i en lantmäteriförrättning. Dessa nya 
fastigheter ansluts sedan till vatten och avlopp. 
Inom detaljplanelagt område är det lämpligt att, via fastighetsreglering, 
avstyckning, skapa fastigheter enligt till ärendet bilagd handling 
”Tomtindelning kommunala fastigheter Ladugårdsparken”. Denna 
tomtindelning skapar totalt 9 försäljningsbara fastigheter för olika typer av 
småhus. 
De försäljningsbara fastigheterna har den bilagda handlingen en total yta om 
14 375 kvadratmeter.  
KS förvaltning föreslår att avstyckning av fastigheter inom detaljplanelagt 
område sker i enlighet med bilagd handling. 
Inom detaljplanelagt markområde finns en byggnad som Säffle kommun 
äger. Byggnaden är belägen på adressen Tuvagatan 22A. Denna byggnad 
står på en större kommunalt ägd fastighet, och saknar i dagsläget en logisk 
fastighetsbildning. 
Att via avstyckning skapa en för byggnaden logisk fastighet skulle 
möjliggöra försäljning av byggnaden. KS förvaltning föreslår att en 
avstyckning genomförs för denna byggnad, i syfte att ge byggnaden en 
logisk fastighet, som skapar möjlighet att försälja byggnad och nybildad 
fastighet. 
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Sammantaget skapas via lantmäteriförrättning: 
 

 7 nya fastigheter för fristående villor 

 2 nya fastigheter för sammanlagt 10 radhus 

 1 ny fastighet till befintlig byggnad på adressen Tuvagatan 22A 
 
Prisnivån för de försäljningsbara fastigheterna föreslås som ett 
kvadratmeterpris, då fastigheterna som föreslås styckas av är av olika 
storlek. 
Säffle kommuns totala kostnad för uppdaterad detaljplan, utbyggnad av 
infrastruktur inom detaljplanelagt område, samt skapandet och försäljning av 
fastigheter med en total yta om 14 375 kvadratmeter, uppgår till 13 992 000 
kronor. 
För att nå kostnadstäckning för nedlagda kostnader i syfte att skapad yta för 
bostadsändamål behöver prisnivån sättas till 974 kronor per kvadratmeter. 
Arbetet med att skapa försäljningsbara fastigheter inom detaljplanelagt 
område bedöms innebära en kostnad om 4 890 000 kronor, som uppstår på 
grund av: 
 

 Fastighetsregleringar 

 Anslutning av avstyckade fastigheter till vatten och avlopp 

 Mäklartjänster för försäljning av avstyckade fastigheter 
 
För att nå kostnadstäckning för kostnaderna förknippade med arbetet att 
skapa försäljningsbara fastigheter skulle prisnivån behöva sättas till 340 
kronor per kvadratmeter. 
KS förvaltning bedömer att båda ovan nämnda prisnivåer skulle anses som 
orimliga av marknaden. 
KS förvaltning vill som referens  hänvisa till försäljningen av fastigheter i 
området Brännsvall. 
Brännsvalls detaljplan vann laga kraft under 2010. Försäljning av fastigheter 
i området dröjde till efter det att fastigheternas yta reglerats upp, samt att 
prisnivån justerats ned till 140 kronor per kvadratmeter.  
En prisnivå om 140 kronor per kvadratmeter innebar att kostnadstäckning 
inte nåddes för Säffle kommuns nedlagda kostnader för att iordningställa 
infrastruktur och försäljningsbara fastigheter i Brännsvall. 
Avstämning med mäklare angående prisbild för fastigheterna i 
Ladugårdsparken ger att KS förvaltning bedömer marknaden beredd att 
acceptera ett pris om 150 kronor per kvadratmeter, och KS förvaltning 
föreslår därför detta som prisnivå. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av KS förvaltning, Miljö och byggförvaltningen samt 
Teknik- och fritidsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
Tomtindelning kommunala fastigheter Ladugårdsparken 
Sammanställning kostnader Ladugårdsparken 
Avstämning med mäklare 

Förvaltningens ståndpunkt 
Det är KS förvaltnings ståndpunkt att Säffle kommun har större nytta av att 
trygga en säker försäljning av fastigheterna inom planområdet, än att sörja 
för kostnadstäckning för nedlagda kostnader. En säker försäljning uppnås via 
en prisnivå som accepteras av marknaden. Med säker försäljning avses lägre 
risk att fastigheter förblir osålda. 
Prisnivån är en förutsättning som bidrar positivt till möjligheten att få en 
säker försäljning av de avstyckade fastigheterna. En säker försäljning leder 
även till en snabb exploatering av området, som också är positivt för Säffle 
kommun. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Den totala ekonomiska nettokonsekvensen, 4 890 tkr,  för hela 
exploateringsprojektet kommer att belasta resultatet under flera år. Delar av 
kostnaderna kommer att belasta 2022 års resultat. Men det kommer att bli 
delar av kostnaderna som belastar resultatet år 2023 och 2024. Uppkomna 
kostnader för respektive år finansieras via reserven för oförutsedda kostnader 
under finansförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anslå 4 890 000 kronor för arbetet med att skapa försäljningsbara 
fastigheter inom detaljplanelagt område 

2. Finansiera anslaget för hela projektperioden med anslag ur KS reserv 
för oförutsedda behov under finansförvaltningen. 

3. Uppdra KS förvaltning att skapa försäljningsbara fastigheter inom 
Ladugårdsparken enligt till ärendet bilagd handling 

4. Uppdra KS förvaltning att stycka av en fastighet till byggnaden på 
Tuvagatan 22 A, i syfte att göra denna byggnad, med tillhörande ny 
fastighet, försäljningsbar 

5. Sätta prisnivån vid försäljning av de 9 stycken avstyckade och 
obebyggda fastigheterna i Ladugårdsparken, till 150 kronor per 
kvadratmeter 

 



Säffle kommun 
Datum 
2022-05-06 

 
 

Sida 
4(4) 

 
   

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
 
KS förvaltning: 

 Kanslienheten 

 Ekonomienheten 

 Näringslivsenheten 

 Kommunikationsenheten 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen: 

 VA-enheten 

 Gatuenheten 
 
Miljö- och byggförvaltningen 



Upparbetade samt kommande 
budgeterade kostnader

9

8

Plankostnader: 00 121 000 kronor
(Bef. plan reviderades)

Infrastruktur:

Gata: 07 834 000 kronor
VA: 05 223 000 kronor

Förrättning: 00 675 000 kronor

Mäklare: 00 140 000 kronor

TOTALT: 13 992 000 kronor





EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
EXPLOATERING INOM LADUGÅRDSPARKEN



EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR EXPLOATERING INOM 
LADUGÅRDSPARKEN

Bakgrund

Området har en detaljplan från 2009 
som nu reviderats.

Detaljplan från 2009 medgav endast 
par/radhus och flerbostadshus.

Området har sedan 2009 förblivit 
oexploaterat.

Närliggande område Brännsvall 
detaljplanelades 2010, och förblev 
oexploaterat till dess att fastigheterna 
inom området reglerades.



Kommunala fastigheter till försäljning

9

8

1: 01 195 kvm
2: 01 285 kvm
3: 01 340 kvm
4: 01 305 kvm
5: 01 290 kvm
6: 01 660 kvm
7: 01 540 kvm

8: 02 760 kvm (6 radhus/3 villor)
9: 02 000 kvm (4 radhus/2 villor)

TOT: 14 375 kvm



EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR EXPLOATERING INOM 
LADUGÅRDSPARKEN

Upparbetade samt kommande 
budgeterade kostnader

9

8

Plankostnader: 00 121 000 kronor
(Bef. plan reviderades)

Infrastruktur:

Gata: 07 834 000 kronor
VA: 05 223 000 kronor

Förrättning: 00 675 000 kronor

Mäklare: 00 140 000 kronor

TOTALT: 13 992 000 kronor



EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR EXPLOATERING INOM 
LADUGÅRDSPARKEN

Nyckeltal försäljning

9

8

Kvmpris för kostnadstäckning:

964 kronor per kvm

Kvmpris vid senaste försäljning av 
kommunala tomter

Brännsvall: 140 kronor per kvm

Kvmpris för försäljning av kommunala 
tomter i Ladugårdsparken:

Förslag: 150 kronor per kvm
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Sammanträdesdatum 
2022-06-09 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 104 Dnr KS/2021:197 

Förslag att förvärva delar av Säffle Säffle 5:1 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret uppdrogs av Kommunstyrelsen att undersöka 
möjligheten till förvärv av hela eller delar av fastigheten Säffle Säffle 5:1, och att 
konkretisera eventuellt förvärv via ett köpekontrakt. 
Kommunledningskontoret och fastighetens ägare har kommit överens om ett 
köpekontrakt gällande de delar av fastigheten som Säffle kommun kan använda för 
att planlägga industri- och näringsverksamhet på. 
Total kostnad för fastighetsförvärvet uppgår till 3.957.825 kronor, där 3.800.000 
kronor är köpeskilling, 100.000 kronor är uppskattad förrättningskostnad och 
57 825 kronor är stämpelskatt för lagfart. 
Markförvärvet medför ingen driftskonsekvens för KS förvaltning då skogsmark inte 
är belagd med vare sig skatt eller avgift. 
KS förvaltning föreslår Kommunfullmäktige besluta signera köpekontraktet samt 
besluta finansiera kostnader relaterade till förvärvet av delar av fastigheten Säffle 
Säffle 5:1. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 96, 2022-05-23. 
Tjänsteyttrande om förslag att förvärva delar av Säffle Säffle 5:1, 2022-05-19.  
Köpekontrakt med fastighetsägare om ca 180.000 kvm av Säffle 5:1 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Förvärva delar av fastighet Säffle Säffle 5:1 
2. Finansiera köpeskilling, förrättningskostnader och stämpelskatt om totalt 

3.957.825 kronor via medel från KS investeringsram 
3. Utöka KS investeringsram med 3.957.825 kronor 

_________________________ 
Reservation 
Stellan Herbertsson (SD) och Stefan Byqvist (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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KS/2021:197 

 
 
Carl-Henrik Johansson, 0533-681703 
carl-henrik.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Mark- och planberedskap beträffande 
industrietableringar i nordöstra Säffle centralort 
Sammanfattning 
Kommunledningskontoret uppdrogs av Kommunstyrelsen att undersöka 
möjligheten till förvärv av hela eller delar av fastigheten Säffle Säffle 5:1, 
och att konkretisera eventuellt förvärv via ett köpekontrakt. 
Kommunledningskontoret och fastighetens ägare har kommit överens om ett 
köpekontrakt gällande de delar av fastigheten som Säffle kommun kan 
använda för att planlägga industri- och näringsverksamhet på. 
Total kostnad för fastighetsförvärvet uppgår till 3.957.825 kronor, där 
3.800.000 kronor är köpeskilling, 100.000 kronor är uppskattad 
förrättningskostnad och 57 825 kronor är stämpelskatt för lagfart. 
Markförvärvet medför ingen driftskonsekvens för KS förvaltning då 
skogsmark inte är belagd med vare sig skatt eller avgift. 
KS förvaltning föreslår Kommunfullmäktige besluta signera köpekontraktet 
samt besluta finansiera kostnader relaterade till förvärvet av delar av 
fastigheten Säffle Säffle 5:1. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret uppdrogs av Kommunstyrelsen 2021-11-29 att 
undersöka möjligheten till förvärv av fastigheten Säffle Säffle 5:1, och om 
sådan möjlighet förelåg, konkretisera detta i ett köpekontrakt. 
Fastigheten består av åker- och skogsmark, och är enligt dess taxering av 
typkod 110 lantbruksenhet, obebyggd. 
Kommunledningskontoret och fastighetens nuvarande ägare har kommit 
överens om ett köpekontrakt som berör aktuell fastighets skogsmark. 
Fastighetens skogsmark är den mark som lämpar sig att planlägga industri 
på. I övrigt består fastigheten av åkermark som i dagsläget brukas av 
nuvarande markägare. 
Förvärv av fastighetens skogsmark bidrar positivt till att åtgärda Säffle 
kommuns brist på mark som lämpar sig att planlägga industri- och 
näringsverksamhet på. 
De delar av Säffle Säffle 5:1 som ingår i förvärvet, föreslås regleras till, via 
lantmäteriförrättning, andra av Säffle kommun redan ägda fastigheter. 



Säffle kommun 
Datum 
2021-05-20 

 
 

Sida 
2(3) 

 
   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med 
Näringslivsenheten, Ekonomienheten och Miljö och Byggförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt med fastighetsägare om ca 180.000 kvm av Säffle 5:1 

Förvaltningens ståndpunkt 
Behovet av både planlagd mark för industri- och näringsverksamhet, och 
mark att planlägga industri- och näringsverksamhet på, är stort. 
Säffle kommun behöver bygga en markreserv för att kunna hantera detta 
behov på lång sikt. Detta då samtlig planlagd mark för industri- och 
näringsverksamhet i dagsläget är försåld. 
Kommunledningskontoret anser att Kommunfullmäktige bör förvärva delar 
av fastigheten Säffle Säffle 5:1, enligt av nuvarande fastighetsägare signerat 
köpekontrakt. 

Konsekvenser 
En konsekvens av att fastigheten Säffle Säffle 5:1, och skogsmarken inom 
fastigheten, är uppdelad i flera områden, är att ett mindre område om cirka 
2 200 kvadratmeter, i direkt angränsning till järnvägen, rimligtvis inte 
kommer kunna ingå i en detaljplan, och inte heller kunna exploateras. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det föreslagna inköpet av mark finansieras med egna medel och ryms inom 
den kassaflödesbudget som beslutades av kommunfullmäktige 8 november 
2021. 
Köpeskillingen uppgår till 3 800 tkr. Förrättningskostnader bedöms uppgå 
till 100 tkr kronor. Lagfartskostnader, 1,5% av köpeskilling, uppgår till 58 
tkr. Hela beloppet om 3 957 tkr hanteras som en investering och belastar 
investeringsbudgeten. 
I den beslutade investeringsbudgeten för 2022 finns inga medel avsatta för 
markinköp. För att kunna genomföra inköpet behöver 2022 års 
investeringsbudget tillföras 3 958 tkr. Ingen löpande avskrivning av den 
inköpta marken kommer att göras. 
Den enda löpande driftskostnad som uppstår är internräntekostnaden. 
Kostnaden för internräntan kommer att vara 59 tkr/år med aktuell internränta 
på 1,5%. 
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2021-05-20 

 
 

Sida 
3(3) 

 
   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsen tillförs 3 958 tkr i investeringsbudget 2022 med 
uppdrag att förvärva delar av fastighet Säffle 5:1. 

2. Finansiera köpeskilling, förrättningskostnader och stämpelskatt om 
totalt 3 958 tkr med egna medel. 

3. Ekonomisk kompensation till kommunstyrelsen för ökade 
driftskostnader till följd av investeringen hänskjuts till beslut om 
budget 2023 samt plan 2024-2025 för Säffle kommun. 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 

 Ekonomienheten 

 Näringslivsenheten 

 Kanslienheten 
Miljö- och byggförvaltningen 
Teknik- och Fritidsförvaltningen
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2021-11-29 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 161 Dnr KS/2021:197 

Förslag till att förhandla om förvärv av Säffle 5:1 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har en konstaterad brist på mark lämplig att detaljplanelägga 
industrimark på. 
I nordöstra delen av Säffle finns ett befintligt industriområde. I anslutning till detta 
industriområde finns en fastighet, Säffle Säffle 5:1, som innehåller mark lämpad att 
detaljplanelägga som industrimark. 
Fastigheten ligger invid områden i den fördjupade översiktsplanen för Säffle 
kommun, identifierade som lämpliga för industriverksamhet. 
Att förvärva denna fastighet ger Säffle kommun en strategisk markreserv, och även 
indirekt en planberedskap, via framtida detaljplaneläggning av lämpliga 
markområden inom fastigheten. 
Kommunledningskontoret bedömer att ett förvärv av fastigheten bidrar positivt till 
möjligheten att utveckla Säffle stad i området i den riktning som den fördjupade 
översiktsplanen för Säffle stad beskriver. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunledningskontoret att undersöka möjligheten till ett förvärv av fastigheten. 
Om möjligheten att förvärva fastigheten finns, önskar kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att förvärva fastigheten. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 135, 2021-11-15. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-29. 
Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad. 
Karta över föreslagen markanvändning. 
Säffle 5:1 flygbild med fastighetsgränser. 
Säffle 5:1 karta med fastighetsgränser. 
Säffle 5:1 och ägandeförhållanden. 
Pomonadalen skiss. 
Principskiss alternativ 1. 
Principskiss alternativ 3. 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Byqvist (SD) och Ola Johansson (M): Yrkar enligt arbetsutskottets förslag 
med tillägget att en redovisning av detaljplanelagd industrimark i hela kommunen 
ska ske på ett kommande möte med kommunstyrelsen. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att undersöka om 
möjligheten till förvärv av fastighet Säffle 5:1 finns. 

2. Under förutsättning att möjlighet till förvärv finns, uppdrar 
kommunstyrelsen kommunledningskontoret att konkretisera detta, 
tillsammans med nuvarande fastighetsägare, via ett köpeavtal. 

3. En redovisning av detaljplanelagd industrimark i hela kommunen ska ske på 
ett kommande möte med kommunstyrelsen. 
 

 
__________________ 
2021-12-03 Utdrag till 
Kommunledningskontoret, kanslienheten, näringslivsenheten och ekonomienheten 
Miljö- och byggförvaltningen 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
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§ 105 Dnr KS/2021:235 

Behov av samhällsekonomisk analys med anledning av, 
samt trafikutredning för, etablering vid Guttane handelsplats 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av en större potentiell etablering vid Guttane handelsplats, Biltema, 
föreslår kommunledningskontoret att Miljö- och Byggförvaltningen uppdras utföra, 
dels en trafikutredning och dels en samhällsekonomisk analys, och detta för att 
konkretisera etableringens påverkan på trafiksituationen i och omkring 
handelsområdet, samt samhället generellt. 
Den samhällsekonomiska analysen genomförs av extern resurs, och 
trafikutredningen genomförs i ett samarbete mellan Säffle kommun och 
Trafikverket. Total kostnad för utredning och analys bedöms till 435 000 kronor, 
som kan finansieras via finansiella reserver inom Kommunfullmäktige. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om behov av samhällsekonomisk analys med anledning av, samt 
trafikutredning för etablering vid Guttane handlingsplats, 2022-06-09. 
Plan-PM Detaljplan för Guttane Västra 
Offert Säffle 2022 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen förstår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Uppdra Miljö- och Byggförvaltningen genomföra trafikutredning och 
samhällsekonomisk analys. 

2. 435 000 kronor anslås till utredning och analys. Anslaget finansieras via 
medel ur Kommunfullmäktiges reserv 
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Behov av samhällsekonomisk analys med anledning 
av, samt trafikutredning för, etablering vid Guttane 
handelsplats 
Sammanfattning 
KS förvaltning föreslår att Miljö- och Byggförvaltningen uppdras genomföra 
en trafikutredning och en samhällsekonomisk analys, i syfte att klargöra 
påverkan på trafik och samhälle utav Biltemas kommande etablering vid 
Handelsplats Guttane. 
Total kostnad för utredning och analys bedöms till 435 000 kronor, som kan 
finansieras via finansiella reserver inom Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Med anledning av en större potentiell etablering vid Guttane handelsplats, 
Biltema, föreslår KS förvaltning att Miljö- och Byggförvaltningen uppdras 
utföra, dels en trafikutredning och dels en samhällsekonomisk analys, och 
detta för att konkretisera etableringens påverkan på trafiksituationen i och 
omkring handelsområdet, samt samhället generellt. 
Den samhällsekonomiska analysen genomförs av extern resurs, och 
trafikutredningen genomförs i ett samarbete mellan Säffle kommun och 
Trafikverket. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med och Miljö och 
Byggförvaltningen och Teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Plan-PM Detaljplan för Guttane Västra 
Offert Säffle 2022 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att genomföra trafikutredning och samhällsekonomisk analys är en 
grundförutsättning för etableringen. 
Etableringen bedöms vara positiv för handelsstrukturen och bibehållen 
köpkraft inom kommunen. Etableringen bidrar även med arbetstillfällen som 
passar den yngre befolkningen inom kommunen, och skulle därför ha en 
betydande positiv effekt när det kommer till att minska arbetslösheten, och 
behovet av försörjningsstöd, i Säffle kommun. 
Ur ovanstående perspektiv är det KS förvaltnings ståndpunkt att 
trafikutredning och den samhällsekonomisk analys behöver genomföras. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Säffle kommuns totalkostnad för att genomföra trafikutredning- och 
samhällsekonomisk analys bedöms till 435 000 kronor. Fördelning av 
kostnader mellan de båda utredningarna ser ut som följer: 
 
Trafikutredning:  300 000 kronor 
Samhällsekonomisk analys: 135 000 kronor 
 
Finansiering av utredning och analys kan ske via reservmedel inom 
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges reserv är en övergripande 
reserv, avsedd för hela kommunala organisationen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Uppdra Miljö- och Byggförvaltningen genomföra trafikutredning och 
samhällsekonomisk analys. 

2. 435 000 kronor anslås till utredning och analys. Anslaget finansieras 
via medel ur Kommunfullmäktiges reserv 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

 
Beslutet ska skickas till 
 

 KS förvaltning: 
o Kanslienheten 
o Näringslivsenheten 
o Ekonomienheten 

 

 Miljö- och Byggförvaltningen 
 

 Teknik- och Fritidsförvaltningen: 
o VA-enheten 
o Gatuenheten



Detaljplan för Guttane Västra
Del av Guttane 1:2 m.fl .

Säffl  e Kommun
Värmlands Län

Plan-PM
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BAKGRUND
En förfrågan har inkommit till Säffl e kommun 
från Biltema Sweden AB om att etablera ett 
Biltemavaruhus väster om Guttane handels-
område.  

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten för 
handelsändamål inom området.  

PLANDATA
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar del av fastigheterna 
Guttane 1:2, 1:5 och 1:14, samtliga är privat 
ägda. Del av Säffl e 6:18 (4) som ägs av Säffl e 
kommun kan också komma att påverkas. 

Föreslaget planområde omfattar omkring 3 
hektar. Diskussion har förts mellan fastighets-
ägare till Guttane 1:2 och Biltema om förvärv 
av mark. 

GÄLLANDE PLANER
För området fi nns det en gällande detaljplan 
som angränsar mot öster. Detaljplan för In-
dustriområde m m mellan Rv45 och Åmålsvä-
gen, laga kraft 1994-12-02. Denna detaljplan 
har ändrats inom kvartersmarken under 2015, 
men ändringen bedöms inte påverka nu före-
liggande detaljplan.

I kommunens översiktsplan från 2013 pekas 
området ut som utvecklingsområde för verk-
samheter.

I fördjupningen av översiktsplanen för Säffl e 
stad, laga kraft 2017-12-29, anges aktuellt 
område som utökning av verksamhetsområ-
det för externhandel, som ett komplement till 
centrumhandeln.  

Planförslaget är därmed förenligt med kom-
munens översiktsplan. 

PLANFÖRFARANDE
Då planförslaget i är förenligt med kommu-
nens översiktsplan, men samtidigt utgör ett 
stort allmänt intresse föreslås planen bedrivas 
med utökat förfarande enligt PBL (2010:900).

FÖRUTSÄTTNINGAR
NATUR OCH KULTUR
Mark, vegetation och landskapsbild
Vegetationen i området innehåller övervägan-
de barrträd med inslag av lövträd. Det fi nns 
inga kända och dokumenterade naturvärden 
inom området. 

Då marken i huvudsak utgörs av skogsmark 
och planförslaget innebär att marken kommer 
att  behöva iordningställas för att möjliggöra 
för industri-/verksamhetsandamål så föreslås 
att en inventering om förekomst av naturvär-
den görs.

Markens nivåer inom planområdet är varie-
rande. Enligt Lantmäteriets Kartsök uppgår 
högsta höjd till ca +75 möh (RH 2000) vil-
ken befi nner sig i områdets mittre del. Läg-
sta punkt ligger på ca +71 möh (RH 2000) i 
områdets sydöstra del vilket innebär att högsta 
marknivåskillnad inom tänkt planområde är 
cirka 4 meter.  

Fornlämningar och kulturminnen
Inga kända fornlämnignar eller kulturminnen 
fi nns registrerade enligt Riksantikvarieäm-
betets Forsök. En kulturmiljöutredning kan 
behöva utföras inom ramen för planarbetet.

Alla fornlämningar, kända som okända, om-
fattas av Kulturmiljölagen (1988:950). 

Geotekniska förhållanden
SGU jordartskarta (1:25000-1:100000) vi-
sar att områdets grundlager består av berg 
med tunt eller osammanhängande ytlager av 
oklassifi erad jordart. Det fi nns inga utpekade 
skredriskområden eller förekomst av kvick-
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lera. 

En enklare geoteknisk undersökning (PM) 
utgående ifrån kartstudier, tidigare geotek-
niska utredningar samt okulärbesiktning kan 
behövas göras med hänsyn till bedömning av 
jordlagrens sammansättning och dess kvalitet 
för bedömning av lämplighet och grundlägg-
ningsmetoder.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Området omfattar idag ingen bebyggelse. 
Området angränsar dock österut mot Guttane 
handelsområde.

Söder om planområdet fi nns ett knappt 10-tal 
bostäder, som närmast belägna ca 65 meter 
från planområdets sydöstra hörn.

Sydost om planområdet, drygt 400 meter 
fågelvägen, ligger bostadsområdet Norelund 
samt att mindre gårdsbildning (Rolfseruds-
torp) fi nns i nordväst.

Planförslaget föreslås möjliggöra för utveck-
ling av handel (dock ej detaljhandel) inom 
området. i syfte att möta aktuell förfrågan om 
etablering. Planförslaget bedöms preliminärt 
kunna skapa ca 7500 kvm kvartersmark för 
handelsändamål. 

Läget invid väg E45 gör området attraktivt 
för utveckling då goda kommunikationer och 
skyltägen fi nns i anslutning till planområdet.

Det är viktigt att i planarbetet säkerställa att 
gestaltningen av området mot väg E45 görs så att 
det pryder infarten till Säffl  e stad i enlighet med 
FÖP:ens riktlinjer. Av denna anledning ska inga 
synliga lastytor och upplag anläggas mot europa-
vägen, även inslag av vegetation kan bidra till att 
öka attraktiviteten och lyft a stadsbilden.

Vidare är det viktigt att mötet med bostads-
bebyggelsen söder om Åmålsvägen görs på ett 
medvetet och anpassat sätt, i syft e att begränsa 
olägenheter för boende i så hög utsträckning 
som möjligt.

Service och arbetsplatser
En etablering av Biltema inom planområdet 
bedöms som gynnsamt för handelsstrukturen 
och bibehållen köpkraft inom kommunen 
i stort. Det fi nns också mycket goda förut-
sättningar för ca 60 arbetstillfällen för butik-
tjänster, vilket är mycket positivt för Säffl e 
kommun, då kommunen har en betydande 
försörjningsstödsböra och en hög arbetslös-
het, i synnerhet bland yngre invånare.

En etablering av Biltema kan dock innebära 
att handelsstrukturen inom Säffl e stad som 
helhet kan påverkas. Det pågår ett systema-
tiskt arbete med centrumutveckling i samver-
kan med fastighetsägare, handlare med fl era. 
En handelsutredning bör tas fram i syfte att 
bedöma handelsunderlaget för föreslagen Bil-
temaetablering samt eventuella konsekvenser 
för centrumhandeln.  

GATOR OCH TRAFIK
Planområdet angränsar mot Åmålsvägen i 
söder, Guttanevägen i öster samt E45 i norr. 
E45 utgör riksintresse för kommunikationer.

Guttanevägen samt Åmålsvägen inklusive 
cirkulationsplatsen österut är inom kommunalt 
huvudmannaskap. E45 har statligt huvudman-
naskap och Åmålsvägen väster om cirkulations-
platsen utgörs av enskild väg. 

Hastigheten längs E45 vid Guttanekorset är 
70 km/h. För Guttanevägen samt Åmålsvägen 
österut är gränsen 50 km/h och för Åmålsvägen 
västerut är gränsen 70 km/h. 

En separat gång- och cykelväg fi nns längs med 
Åmålsvägen (runt omkring cirkulationsplatsen, 
in till Guttane handelsområde samt österut mot 
centrum). En utbyggnad till det utökade verksam-
hetsområdet ska planeras. 

Närmsta busshållplatser fi nns vid E45. Trafi ksä-
kerheten och tillgängligheten till dessa busshållpå-
latser är mindre god.
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Enligt mätningar gjorda i januari 2019 innehar 
E45 i aktuellt avsnitt en ÅDT (årsdygnstrafi k) 
om ca 4600 fordon enligt NVDB varav ca 11-
15% tung trafi k. 

Niklas - fi nns mätsiffror på kommunal och 
enskild väg? 

Tillfartsväg till planområdet ska studeras inom 
ramen för en trafi kutredning tillhörande plan-
arbetet. 

En tidig dialog med Trafi kverket har initie-
rats. I samband med tidigare planarbete för 
Guttane (planändring 2015) konstaterades att 
korsningspunkten mellan Guttanevägen och 
E45 bland annat har bristande kapacitet och 
trafi ksäkerhet. Säffl e kommun har följt upp 
trafi kalstringen inom området utifrån handels-
områdets successiva utvecklnig. 

Det är Säffl e kommuns bedömning att trafi k-
frågan är en viktig utrednings- och planfråga, 
vilket ställer krav på en trafi kutredning och en 
fortgående dialog med Trafi kverket under hela 
planprocessen. 

Det fi nns en mängd aspekter som behöver 
studeras vidare inom ramen för en sådan tra-
fi kutredning, exempelvis:

• Kapcitetsberäkningar i olika väg- och gatu-
avsnitt utifrån trafi kökning

• Svängande och genomgående rörelser, kö-
magasin - framkomlighet och tillgänglighet

• Flödesfördelningar, målpunkter utifrån olika 
trafi kantgrupper

• Oskyddade trafi kanters rörelser, tillgäng-
lighet och trafi ksäkerhet kopplat till håll-
platser

’Trafi kutredningens resultat ska sedan leda till 
åtgärdsförslag samt en skiss på hur korsnings-
punkten E45/Guttanevägen kan se ut samt 
hur angöring till Biltema kan se ut, kopplingen 
mellan Guttane västra och östra samt lösning-
ar för gång- och cykeltrafi k och kollektivtrafi k.

Efter att ovanstående är klarlagt kan ett avtal 

tecknas mellan Säffl e kommun och Trafi kver-
ket. Detaljplanen bedöms inte inrymma trafi k-
lösningen vid E45/Guttanevägen, utan detta 
görs inom ramen för Trafi kverkets planerings-
process (vägplan eller motsvarande). 

STÖRNINGAR OCH RISKER
Farligt gods
Området är närbeläget väg E45 vilken utgör 
primär väg för farligt gods. En riskbedömning 
i förhållanden till föreslagen markanvänd-
ning ska göras, med särskilt fokus på ytor 
och byggnader med hög personintensitet och 
stadigvarande vistelse. Riskutredningen ska 
fastställa hur marken kan användas inom fö-
reslaget planområde samt eventuella åtgärder 
eller begränsningar av markanvändningen.

Luftkvalitet
Då den föreslagna markanvändningen i all-
mänhet och etableringen av Biltema i synner-
het innebär en relativt omfattande besöks- och 
trafi kökning till Guttaneområdet kan också 
utsläpp av avgaser till luften antas att öka. Vis-
serligen kan denna ökning komma att minskas 
i takt med att fordonsfl ottan övergår mot 
elbilar i högre utsträckning. Men inte desto 
mindre behöver en beräkning av luftkvalite-
ten utifrån olika ämnen beräknas i relation till 
miljökvalitetsnormerna för luft. 

Buller
Området är utsatt från trafi kbuller från väg 
E45. Norelunds bostadsområde bedöms inte 
påverkas av ytterligare trafi k till-, från- och 
inom planområdet. Däremot behöver tillkom-
mande trafi k samt det trafi kbuller som alstras 
utredas i relation till de enskilda bostadsfastig-
heter som fi nns belägna söder och sydväst om 
planområdet. Eventuella åtgärder ska föreslås 
om riktvärde för buller överstigs. 

Skyfall
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Det fi nns en befi ntlig luft ledning väster om 
planområdet som dock preliminärt inte bedöms 
påverkas av planens genomförande.
En dialog med nätägaren är nödvändig inom 
ramen för planarbetet i syft e att tillse att erfor-
derlig kapacitet i elnätet fi nns för verksamhetens 
behov. Biltema har uppgett att behovet avseende 
el är 4-500 ampere.

KONSEKVENSER
En utökning av kvartermark för handelsän-
damål inom del av fastigheten Guttane 1:2 m 
fl  innebär att skogsmark övergår till kvarter-
smark, och att den natur som fi nns där idag 
kan kommas att tas ned. I området fi nns inga 
kända natur- eller kulturmiljövärden. 

Ett genomförande av planen innebär en för-
ändrad stadsbild då cirka 2-3 hektar skog kan 
komma att ersättas med byggrätt inrymmande 
byggnad och körytor. Större delen av kvarters-
markens ytor kommer att hårdgöras i och med 
planens genomförande. Utblickar från boende 
i söder och sydväst kommer att påverkas. Det 
är viktigt att i planarbetet arbeta för en så än-
damålsenligt och lämplig utformning av mötet 
mellan det planerade handelsområdet och 
miljön söder om Åmålsvägen. En förändrad 
landskapsbild kommer även att äga rum sett 
ifrån E45 vilket dock bidrar till tydliggörandet 
av entrén till Säffl e stad sett från väster. 

Området angränsar till handelsytor i öster 
(Guttane) vilket gör att en etablering av yt-
terligare verksamheter i området bedöms som 
lämpligt utifrån samolikaliseringssynergier och 
hushållning med resurser t.ex. teknisk infra-
struktur. 

En förutsättning för- samt en konsekvens av- de-
taljplanens genomförande är att trafi ksituationen 
vid korsningen Guttanevägen/E45 blir avsevärt 
förbättrad. 

Ett antagande av planen innebär även för Säff-
le kommun en etablering av en eftertraktad 
aktör inom sällanköpssegmentet, i ett mycket 

Området fi nns inte med i skyfallskarteringen 
för Säffl e stad. Områdets marknivåer samt 
höjdsättning av marken inom planområdet 
behöver dock studeras vidare. 

Erik - har du några medskick kring skyfall i 
detta skedet? 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Spill- och dricksvatten
Enligt kommunens fördjupade översiktsplan 
för Säffl e stad 2017 ska utvecklingsområden 
i tätortsnära lägen anslutas till kommunalt 
VA med hänsyn till MKN för recipienten. 
Bedömningen görs att infrastruktur för VA re-
dan fi nns på plats i närområdet i och med den 
omkringliggande bebyggelsen och befi ntliga 
verksamheter. Ledningarnas kapacitet samt 
nya ledningars placering undersöks vidare 
inom ramen för planarbetet med tillhörande 
utredningar. 

Dagvatten
Text

Erik - är recipienten här Byälven eller direkt 
mot Vänern? Idag sker markavvattning genom 
naturlig infi ltration. Närmaste recipient för 
dagvatten är xxx. 

Dagvattnet bör avledas mot xxx via en ut-
byggnad av dagvattenledningsnätet Ett för-
dröjningsmagasin för dagvatten inom kvarter-
smark kan komma att behövas innan vidare 
avledning mot recipient. Kvartersmarken för 
handelsändamål ska höjdsättas så att avrinning 
sker mot xxx. 

Anslutningspunkt och dagvattnets omhänder-
tagande, samt eventuell påverkan på MKN 
vatten i recipient, ska fortsatt utredas inom 
ramen för  planprocessen. 

Elnät
Planområdet är beläget inom koncessionsom-
råde tillhörande Vattenfall Eldistribution AB.



attraktivt läge längs med E45. Ett plangenom-
förande skulle således innebära ett stärkt 
näringliv och fl er arbetstillfällen för kommu-
nens invånare. Effekterna på centrumhandeln 
utreds inom ramen för en handelsutredning. 

PREL. BEDÖMNING OM 
BETYDANDE MILJÖPÅVER-
KAN
Preliminärt bedöms inte planförslaget innebä-
ra betydande miljöpåverkan och en strategisk 
miljöbedömning krävs inte.

TIDIGT IDENTIFIERADE 
VIKTIGA SAKFRÅGOR 
Följande bedöms komma att behöva utredas 
för fördjupat underlag:

- Trafi kutredning inklusive buller & MKN luft 
- VA- och dagvattenutredning inkl MKN för 
vatten
- Naturvärdesinventering (NVI)

- Kulturmiljöutredning (KMU)

- Bedömning risker farligt gods

- Geoteknisk undersökning (enklare PM)

- Handelsutredning?

PLANEKONOMI
Kostnader
- Detaljplan & utredningar (Säffl e kommun)

- Fastighetsbildningsåtgärder (Säffl e kommun 
och exploatör)

- Ev grovplanering av tomtmarken (Exploa-
tör)

- Utbyggnad av gatumark, gång- och cykelväg 
samt vatten-, avlopp- och dagvattenserviser 
(Säffl e kommun)

Kostnad för utbyggnad av gatumark, gång- 
och cykelväg samt vatten-, avlopp- och dag-
vatten har grovt kostnadskalkylerats av Tek-
nik- och fastighetsförvaltningen till ca X Mkr. 

Preliminära kostnader för utredningar:
Trafi kutredning/buller/MKN luft        500 tkr
VSD-utredning & MKN vatten X tkr  
Naturvärdesinventering (NVI) 50 tkr 
Kulturmiljöutredning (KMU)  50 tkr
Riskutredning farligt gods  75 tkr 
Geo-PM    50 tkr
Handelsutredning   100 tkr

Totalt     X tkr

Intäkter
- Planavgift  (avtal tecknas med exploatör - själv-
kostnadsprincipen enligt gällande taxa)
- Bygglovsavgift 
- Anläggningsavgift VSD

Tidsplan
Preliminär tidsplan för plan- och utredningsar-
bete.

Planuppdrag              Q4 2021
Beställning utredningar            Q4 2021
Trafi kutr. med Trafi kverket klar         Q2 2022
Plansamråd              Q2 2022
Granskning              Q3 2022
Antagande              Q4 2022 
Laga kraft                Q4 2022

Arbetet med detaljplanen och trafi kutredning 
samt samverkan med Trafi kverket rörande detta 
samt eventuell kommande vägplaneprocess 
förutsätts att ske parallellt och överlappande i så 
hög utsträckning som möjligt. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTE-
PERSONER 
Denna Plan-PM har upprättats av stadsarki-
tekt Daniel Nordholm i samverkan med Peter 
Pettersson, förvaltningschef  Miljö- och bygg-
förvaltningen, Carl-Henrik Johansson, fast-
ighetsstrateg, Erik Martinsson, VA-ingenjör 
samt Niklas Ekberg, gatuchef. 

Daniel Nordholm
Stadsarkitekt

Peter Pettersson
Förvaltningschef Miljö- och byggförvaltnig-
nen

Annika Sahlén
Planhandläggare































   

 
 

 

 

Motion till Kommunfullmäktige i Säffle 

Subventionerat körkort på Herrgårdsgymnasiet 
 

I inledningen till Läroplan för gymnasiet står följande: 

Det är skolans ansvar att varje elev på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges 
möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av 
branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet. 

Att vara väl förberedd för yrkeslivet innebär i de flesta fall att ha körkort. Skall du tex få en 
fast anställning hos hemtjänsten i Säffle så krävs det körkort för personbil. I en 
landsortskommun som Säffle, där kollektivtrafiken är begränsad är det ännu viktigare då 
många arbeten och arbetsgivare kräver körkort. 

Flexibilitet är viktigt , man ska som arbetstagare kunna förflytta sig mellan olika platser och 
kunna anpassa sig till olika arbetstider. 

Att ta körkort är dyrt. Detta medför att allt fler tvingas avstå körkort av ekonomiska skäl. 
Därmed skapas en social orättvisa redan när våra ungdomar ska söka sitt kanske första 
arbete. 

Många kommuner har redan nu hittat förutsättningar för att vid sidan av skolan kunna 
erbjuda olika former av subventionerade körkortsutbildningar.  
 

Att införa körkortsutbildning i anslutning till gymnasieskolan kostar naturligtvis en hel del, 
men kan också innebära stora fördelar för kommunen. Fler ungdomar får möjlighet att 
skaffa fast arbete och därmed stanna kvar i kommunen. Kommunen kan därmed lättare 
erbjuda ung utbildad, anställningsbar arbetskraft.  

Herrgårdsgymnasiet skulle få en ökad attraktionskraft. 

Mot denna bakgrund föreslår Centerpartiet i Säffle: 

Att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag åt BUN att utreda och komma med förslag 
på hur en subventionerad körkortsutbildning i Säffle skulle kunna vara utformad och 
finansierad.  

För Centerpartiet i Säffle       

Putte Grötting 

Lars Pettersson      
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 102 Dnr KS/2022:205 

Avfallstaxa för Säffle och Åmåls kommun 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår en helt ny avfallstaxa med tillhörande taxedokument för 
Säffle-Åmål. Bakgrunden är att tidigare taxor inte längre speglar fördelningen av 
renhållningsverksamhetens kostnader på lämpligt sätt, samt att Sveriges kommuner 
fått i uppdrag från staten att samla in och behandla matavfall (en helt ny 
tjänst/fraktion).  
Därtill ger en ny taxa möjligheter för kommunerna att göra taxemodellen 
”miljömotiverande”, dvs taxans konstruktion bidrar till att uppfylla kommunernas 
antagna miljömål på ett bättre sätt än innan. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 86, 2022-05-23.  
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-12 
Förslag till avfallstaxa Säffle-Åmål, 2022-05-13 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen avfallstaxa 
med tillhörande taxedokument att gälla från och med 2022-11-01. 

_______________ 
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Beslut om avfallstaxa och taxedokument för Säffle-
Åmål 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår en helt ny avfallstaxa med tillhörande taxedokument 
för Säffle-Åmål. Bakgrunden är att tidigare taxor inte längre speglar 
fördelningen av renhållningsverksamhetens kostnader på lämpligt sätt, samt 
att Sveriges kommuner fått i uppdrag från staten att samla in och behandla 
matavfall (en helt ny tjänst/fraktion).  
Därtill ger en ny taxa möjligheter för kommunerna att göra taxemodellen 
”miljömotiverande”, dvs taxans konstruktion bidrar till att uppfylla 
kommunernas antagna miljömål på ett bättre sätt än innan. 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen avfallstaxa med tillhörande 
taxedokument att gälla från och med 2022-11-01. 

Bakgrund 
Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 
kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för slamtömning beräknas enligt 
självkostnadsprincipen, dvs. för att täcka verksamhetens kostnader för 
administration, insamling och behandling av avfall. Genom ett taxedokument 
kan kommunen reglera och tydliggöra hur taxan ska användas och förstås. 
Förvaltningen föreslår en helt ny avfallstaxa med tillhörande taxedokument 
för Säffle-Åmål. Bakgrunden är att tidigare taxor inte längre speglar 
fördelningen av renhållningsverksamhetens kostnader på lämpligt sätt, samt 
att Sveriges kommuner fått i uppdrag från staten att samla in och behandla 
matavfall (en helt ny fraktion). Därtill  
Avfallstaxan med tillhörande taxedokument har tagits fram med stöd av 
bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen (SFS 
2020:614), Miljöbalken 15 kap. 41 §, antagna avfallsförskrifter 2021-11-08 
(Säffle) samt 2021-12-14 (Åmål) samt Avfallsplan 2017-2022 för Säffle 
respektive Åmål. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen bedömer att föreslagen taxa uppfyller självkostnadsprincipen 
och förmår täcka verksamhetens kostnader. 
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Avfallstaxan med tillhörande taxedokument föreslås träda i kraft 2022-11-01. 
Då matavfallsinsamlingen införs etappvis i kommunernas olika områden 
mellan åren 2022-2026 behövs övergångsbestämmelser för icke-anslutna 
fastigheter under övergångsperioden. Förvaltningen föreslår bland annat att 
fastighetsinnehavare i områden som ännu inte infört matavfallsinsamling ska 
tilldelas ett övergångsabonnemang vars avgifter är likställda med ett 
matavfallsabonnemang.  

Miljöaspekten 
Kommunen har genom Miljöbalken möjlighet att ta ut avgift på ett sådant 
sätt att hållbar avfallshantering främjas och styr mot de mål som är beslutade 
i kommunens avfallsplan. Föreslagen avfallstaxa har en så kallad 
miljömotiverande konstruktion. Principen är att miljöriktig avfallshantering 
(såsom återanvändning, återvinning, etc.) har lägre taxa än mindre 
miljöriktiga alternativ. Exempelvis föreslås att matavfalls- eller 
kompostabonnemang är billigare än ett osorterat abonnemang. Enligt 
förvaltningens beräkningar kan verksamhetens klimatavtryck minska med 
uppemot 20% genom att mer avfall behandlas och återvinns som t.ex. 
fordonsgas. 
Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att föreslagen taxa ger större 
möjligheter att uppfylla kommunernas miljömål än tidigare taxemodell. 

Övergångsbestämmelser 
1. Beslut om undantag som fattas med stöd av, eller i enlighet med, tidigare 
föreskrifter och där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till 
det datum som anges i beslut. 
2. Insamling av matavfall införs etappvis under en genomförandeperiod, från 
2022-11- 01 tills omställningen är färdigimplementerad. Detta innebär att ett 
så kallat ”Ej omställt abonnemang” med tillhörande taxa och ordinarie 
hämtningsintervall gäller under en övergångsperiod för fastighetsinnehavare 
i områden där matavfallsinsamling ännu inte införts. Detta medför att krav 
på sortering, emballering och hämtning av matavfall, enligt 
avfallsföreskriften 2 § bilaga 1 samt bilaga 2, träder i kraft områdesvis från 
det att den avfallsansvariga nämnden beslutat att detta gäller. 
3. Kommunens ansvar för bygg- och rivningsavfall, enligt avfallsföreskriften 
3 § punkt 4, träder i kraft 1 januari 2023. 

Information till kunder 
 Informationsvykort skickas ut i augusti 2022 till kunder i etapp 1 

 Valblankett, avfallsguide och prislista går ut till kund i september 2022. 

 Ett välkomstbrev skickas ut när kunden gjort sitt abonnemangsval. 

 Förvaltningen ska söka kontakt med lokalpressen för ett informativt 
reportage. 

 Förvaltningen ska delta med information på höstmarknaden i båda 
kommunerna.  

 Förvaltningen undersöker även möjligheterna att producera en film som 
visar hela avfall- och renhållningsverksamheten, där 
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matavfallsinsamlingen ska ingå. Filmen skulle i sådant fall visas för 
allmänheten i nämndens digitala kanaler.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Avfall- och renhållningsverksamhetens ekonomi särredovisas för Säffle 
respektive Åmål. Inkomster från avgifter kan och får inte flyttas från en 
kommun till en annan. 

Föreslagen taxa bedöms medföra att renhållningsverksamhetens kostnader 
balanseras av avgifterna enligt självkostnadsprincipen. Förvaltningen 
bedömer också att föreslagen taxa kommer att spegla verksamhetens 
kostnadsfördelning för respektive kommun på ett lämpligt sätt.  

Säffle och Åmål har under samverkanstiden haft olika utförandeform för 
insamling av avfall; entreprenad och egen regi. Kommunerna har dessutom 
haft olika insamlingsmodell där Åmål har haft en enklare och billigare 
lösning där endast hushållsavfall har hämtats. Säffle har istället haft en 
kostsam FNI-lösning i en entreprenad med insamling av både hushållsavfall 
och tidningar. Säffles kunder har därmed ett högre utgångsläge vad gäller 
taxenivå i samband med övergången till egen regi och avvecklingen av 
kommunal insamling av tidningar. Taxan i Säffle höjdes senast 1 januari 
2021.  

För Åmåls kunder som legat på en konstant låg nivå under längre tid utan 
revidering innebär förslaget därför en större procentuell ökning i samband 
med att den nya insamlingsmodellen införs. 

Abonnemang och priser 

 
Måluppfyllelse 
Förvaltningen bedömer att föreslagen avfallstaxa med tillhörande 
taxedokument skulle bidra till uppfyllnad av nämndmålet att minska 
mängden avfall och kommunernas arbete med att uppnå antagna miljömål 
samt de globala målen i Agenda 2030.  

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Förvaltningen bedömer att föreslagen avfallstaxa med tillhörande 
taxedokument är väl överensstämmande med övriga riktlinjer, policies, 
planer och barnkonventionen. 

T idigare abonnem angsty per Nuvarande T axa Ny taxa
Förändring i 
kronor per 

månad
Säffle - Villa m ed FNI(tidningar) 2157 1868 -24
Åm ål - Villa 1484 1868 32

Matavfall- och kompostabonnemang

Exemplet presenterar kostnadsförändringen för ett 140 liters kärl med varannan veckas hämtning.
Totalen v isar grundavgift och hämtningsavgift
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Förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen avfallstaxa med tillhörande 
taxedokument att gälla från och med 2022-11-01. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Carina Nylén 
t.f. renhållningschef 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål
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AVFALLSTAXA 
 
Avgifter för fastigheter och verksamheter.
Antagen av kommunfullmäktige i Säffle kommun 2022-XX-XX.
Antagen av kommunfullmäktige i Åmåls kommun 2022-XX-XX. 
Träder i kraft 2022-XX-XX.

SÄFFLE OCH ÅMÅLS KOMMUNER
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Bakgrund 
Teknik- och fritidsnämnden har ansvaret för insamling och behandling av kommunalt avfall, 
avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, latrin från torrtoaletter 
och jämförbara lösningar samt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig 
verksamhet. Detta följer av 15 kap. § 20 Miljöbalken samt kommunfullmäktiges reglemente.
Teknik- och fritidsnämnden erbjuder olika slags avfallstjänster utifrån kommunmedlemmarnas 
behov och de lagkrav som råder. Avfallstjänsterna finansieras i huvudsak av avgifter, 
och nämnden får enbart ta ut avgifter till ett belopp som täcker nödvändiga kostnader för 
avfallstjänsterna. Detta kallas självkostnadsprincipen och följer av 2 kap. §§ 5-6 kommunallagen 
samt 27 kap. §§ 4-6 miljöbalken.

Syfte 
Syftet med taxedokumentet är att tydliggöra för kommunens medlemmar vilka avgifter 
som gäller för kommunens tjänster vid insamling av avfall. Taxedokumentet ska göra 
att ärendehanteringen underlättas och ska säkerställa att alla ska behandlas lika. Enligt 
kommunallagens 2 kap 3 § ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat. Detta kallas likställighetsprincipen. Taxedokumentet ska också 
fungera som en vägledning för kommunens medlemmar om hur taxesystemet är uppbyggt och 
vilka regler som gäller.

INLEDNING
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1.1 Ansvar för den kommunala 
avfallshanteringen och gällande regler
Avfallstaxan för Säffles och Åmåls kommuner har 
framtagits med stöd av bestämmelserna i Miljöbalken 
(SFS 1998:808), avfallsförordningen (SFS 2020:614), 
Miljöbalken 15 kap. 41§, antagna avfallsförskrifter 
2021-11-08 (Säffle) och 2021-12-14 (Åmål) samt 
Avfallsplan 2017-2022.

Kommunen har ansvar för att avfall under 
kommunalt ansvar samlas in och omhändertas. 
Teknik- och fritidsnämnden sköter på uppdrag av 
kommunfullmäktige insamling av det avfall som 
omfattas av kommunens renhållningsansvar. Det är 
till Teknik- och fritidsförvaltningen som du vänder 
dig med beställningar och information enligt den här 
avfallstaxan.

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken, 
avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med 
stöd av miljöbalken samt i Säffles och Åmåls kommuns 
renhållningsordning. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om avfallstaxan.

Avfallstaxan ska täcka kostnaderna för att samla in 
och omhänderta kommunalt avfall som uppstår 
i kommunen 

1.2 Miljömotiverande taxa
Avgifter för renhållning får tas ut enligt Miljöbalken 
(SFS 1998:808, 27 kap) för den avfallshantering som 
utförs genom kommunens försorg. Miljöbalken 27 
kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på 
ett sådant sätt att hållbar avfallshantering främjas 
och styr mot de mål som är beslutade i kommunens 
avfallsplan. 

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare i kommunen är avgiftsskyldiga 
enligt denna avfallstaxa. Nyttjanderättshavare jämställs 
med Fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldighet föreligger 
för alla fastigheter med byggnad där det uppkommer/
kan uppkomma avfall som ligger under kommunens 
renhållningsansvar.

1.4 Fakturering och betalningsvillkor
Avgiften är bestämd till det belopp som behövs för att 
täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Avgifter för 
regelbunden hämtning avseende perioden 1 januari-31 
december debiteras periodvis. Avgifterna kan debiteras 
i förskott. 
Alla avgifter betalas till Säffle kommun som hanterar 
debiteringen för båda kommunerna. 

Ändring i abonnemanget under debiteringsperioden 
regleras vid nästkommande debiteringstillfälle.

Fakturering för tömning av enskild avloppsanläggning, 
tömning av fettavskiljare samt latrin sker i efterskott. 

Avgift ska betalas baserat på vid varje tidpunkt gällande 
förhållanden på fastigheten. Betalningsskyldighet 
inträder från den tidpunkt när ett visst förhållande 
ändras. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska 
utan dröjsmål meddela Teknik- och fritidsförvaltningen 
om ändrade förhållanden av betydelse för 
avfallshanteringen på fastigheten. Förändring av 
avgiften regleras vid nästa debiteringstillfälle. Teknik- 
och fritidsförvaltningen har möjlighet att efterdebitera 
avgifter om det framkommer att förhållanden ändrats 
på fastigheten.

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på 
fakturan. Betalas inte debiterad avgift inom tid som 
anges på fakturan tillkommer en påminnelseavgift samt 
dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen från den dag då 
betalning skulle skett. Om betalning ändå inte sker, går 
ärendet vidare till inkasso.

Vid utebliven betalning och så länge skulden består kan 
hämtningen dras ner till lägsta möjliga nivå så länge 
inte risk för människors hälsa eller miljö uppstår.

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då 
behållaren inte varit tillgänglig för tömning, inte 
använts sedan föregående tömningstillfälle eller 
varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget 
specificerade sättet. 

1.5 Informations- och uppgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är 
skyldig att i behövlig omfattning informera den eller de 
som bor eller är verksamma i fastigheten om gällande 
regler för avfallshantering. Fastighetsinnehavaren 
och nyttjanderättshavaren är även skyldig att 
meddela förändring av förhållanden som berör 
avfallshanteringen till renhållaren.

Förändring i avgiften på grund av ett ändrat 
abonnemang börjar gälla från det datum då 
renhållaren tagit in, ställt ut kärl eller undantag 
enligt avfallsföreskriften börjat gälla och att kopia 
på beslut fattat av miljönämnden har inkommit 
till renhållaren. Om anmälan eller ansökan om 
ändrade hämtningsförhållanden inte görs, fortsätter 
abonnemanget att gälla. 

1� ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
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2� TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

2.1 Definitioner 
Begrepp som används i avfallstaxan har samma betydelse som i avfallsföreskriften för Säffle och Åmåls kommun.  
I övrigt används följande begrepp med de betydelser som anges här:

AVFALL Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att 
göra sig av med enligt Miljöbalkens 15 kapitel 1§.

BEHÅLLARE Kärl, latrinbehållare, container eller annan anordning som är avsett för uppsamling av 
avfall som kommunen ansvarar för.

FARLIGT AVFALL Avfall med en eller flera farliga egenskaper. I avfallsförordningen (2020:614) är dessa 
avfallsslag markerade med en asterisk (*).

FASTIGHETSGRÄNS Med fastighetsgräns avses gräns närmast hämtningsfordonets uppställningsplats.

FLERFAMILJSHUS Fastighet som är inrättad för boende i lägenheter och som huvudsakligen nyttjas som 
permanentboende i eller utanför tätort. Fastighet som har fler än två bostäder under 
samma tak.

FRITIDSHUS Fastigheter taxerade som småhus enligt Skatteverket men som inte används som 
permanent bostad (ingen skriven på adressen).

GEMENSAMHETS- 
LÖSNING

Flera hushåll delar på avfallslösning av likvärdigt abonnemang där kommunen angett 
placering av gemensamhetskärlet

GROVAVFALL Kommunalt avfall som är så tungt, skrymmande eller har egenskaper som gör att det 
inte är lämpligt att samla in i kärl. Omfattar även trädgårdsavfall.

HUSHÅLL Med hushåll avses normalt boende av en eller flera personer.

HÄMTSTÄLLE Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs 
av avfallsansvarig nämnd. Platsen där avfallsbehållaren är placerad vid hämtning av 
avfall.

KOMMUNALT AVFALL Avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet 
enligt miljöbalken 15 kap. 3§.

KOMPOSTERING Biologisk process för nedbrytning av organiskt avfall under förbrukning av syre.

LÄGENHET Utrymme upplåtet för boende av en eller flera personer. Fastighet som är inrättad för 
boende i lägenheter och som huvudsakligen nyttjas som permanentboende.

MATAVFALL Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer vid livsmedelshantering 
i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har 
kunnat, användas som livsmedel och som utgör kommunalt avfall. Förutom detta ingår 
också skal, ben och liknande som inte är mat men ändå förknippas med mat. 

OSORTERAT AVFALL Kommunalt avfall från hushåll där matavfall och restavfall blandas i samma 
avfallsbehållare från de hushåll/verksamheter som väljer att inte sortera ut 
sitt matavfall.

PERMANENTBOENDE Den/de som är folkbokförda på fastigheten.

RESTAVFALL Restavfall är kommunalt avfall från hushåll som inte går att återanvända eller återvinna 
på annat sätt än genom förbränning, som genererar energiutvinning. Restavfall är det 
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall och 
annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut så som tidningar och 
reklamblad.

SMÅHUS Fastighet för boende som utnyttjas som permanentboende i eller utanför tätort, 
till exempel friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- eller kedjehus. I denna 
taxa angivet som villa. 

UPPSTÄLLNINGSPLATS Plats där hämtningsfordon kan stanna på ett säkert sätt för att hämta avfall.

 
VERKSAMHET

Verksamheter eller samhällsfunktioner som bedrivs i byggnader som inte är avsedda för 
bostadsändamål. Till verksamheter räknas alla abonnenter som inte utgörs av privata 
hushåll (småhus, fritidshus eller flerbostadshus). Exempel på verksamheter är företag, 
restauranger, affärer, hotell, kontor, skolor, vårdcentraler, sjukhus och myndigheter. 
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2.2  Övergångsbestämmelser
Införandet av den nya taxan syftar till att anpassa 
fördelningen av renhållningsverksamhetens kostnader 
på ett korrekt vis. Den nya taxan syftar också till 
att göra taxemodellen miljömotiverande, det vill 
säga taxans konstruktion bidrar till att uppfylla 
kommunernas antagna miljömål på ett bättre 
sätt än innan. Slutligen innefattar den nya taxan 
matavfallsinsamling, en avfallsfraktion som inte 
innefattades i tidigare taxa.

1. Beslut om undantag som fattas med stöd av, 
eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och där 
förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till 
det datum som anges i beslut.

2. Insamling av matavfall införs etappvis under en 
genomförandeperiod, från 2022-11-01 till och med 
att omställningen är färdigimplementerad. Detta 
innebär att ett så kallat ”Ej omställt abonnemang” med 
tillhörande taxa och ordinarie hämtningsintervall gäller 
under en övergångsperiod för fastighetsinnehavare i 
områden som ännu inte infört matavfallsinsamling. 
Detta medför att krav på sortering, emballering och 
hämtning av matavfall, enligt avfallsföreskriften 2 § 
bilaga 1 samt bilaga 2, träder i kraft områdesvis från 
det att den avfallsansvariga nämnden beslutat att detta 
gäller.

3. Kommunens ansvar för bygg- och rivningsavfall, 
enligt avfallsföreskriften 3 § punkt 4, träder i kraft 1 
januari 2023.

2�2�1 Tillgänglighet vid hämtning av avfall i 
kärl, container och komprimator
Avgift för dragväg debiteras enligt tabell 4.3.1 Tillägg 
för dragväg.

Med tillgänglighet menas exempelvis att tillträde ska 
finnas till avfallsutrymmen, att dragväg för kärl ska 
vara fritt från hinder och att uppställningsplats och 
eventuellt behov av vändmöjlighet för hämtningsfordon 
finns.

Avfallsbehållaren ska placeras så nära 
hämtningsfordonets uppställningsplats som 
möjligt. För tömning av kärl, med placering längre 
än 6 meter från fordonets uppställningsplats, 
debiteras dragvägstillägg. Det är renhållaren som 
mäter avståndet mellan hämtställe och fordonets 
uppställningsplats och avgör när dragvägstillägg ska 
tillämpas.

2�2�2 Extra hämtning av avfall 
Avgift för extra hämtning av mat- och restavfall 
respektive osorterat avfall debiteras enligt tabell 4.3.2 

Extra hämtning av avfall i kärl kan beställas mot avgift 
hos kundtjänst för VA/renhållning. Avgift debiteras 
per behållare och tillfälle. Hämtningen utförs inom tre 
arbetsdagar från beställning.

Om Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
tillfälligtvis får mycket restavfall kan en extra säck 
(röd säck) beställas hos kundtjänst VA/renhållning. 
Säcken ställs bredvid avfallsbehållaren och hämtas vid 
ordinarie hämtning. Säcken får väga max 15 kg och ska 
vara väl tillsluten.

2�2�3 Felsorteringsavgift
Avgift för felsortering debiteras enligt tabell 4.3.6 
Övriga avgifter.
Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för 
annat avfall har kommunen  rätt att ta ut en 
felsorteringsavgift. Otillåtet avfall kan vara brännbart 
avfall i matavfallskärlet eller farligt avfall, el- avfall, 
grovavfall i kärlet för restavfall. Vid upprepad 
felsortering eller överfyllda kärl har kommunen rätt att 
ändra abonnemangsvillkoren.

2�2�4 Extra matavfallskärl för verksamhet
Avgift för extra kärl debiteras enligt tabell 4.3.5 Extra 
kärl för matavfall till verksamheter.

2.3 Returpapper flerfamiljshus och 
verksamhet
Avgift för returpapper flerfamiljshus och verksamhet
debiteras enligt tabell 4.3.7 
Tjänsten auktoriserad hämtning av returpapper 
beställs direkt från någon av kommunens auktoriserade 
avfallshämtare och utförs enligt överenskommelse 
med dessa. Avgiften får maximalt uppgå till belopp 
enligt denna taxa och betalas direkt till utföraren enligt 
dennes rutiner. 

2.4 Grovavfall 
Grovavfall är stora och skrymmande föremål som inte 
ska läggas i avfallsbehållaren vid fastigheten. Hushåll 
som ingår i ett abonnemang, kan lämna sitt grovavfall 
på återvinningscentralen på Östby Miljöstation. 
Kostnaden för inlämning ingår i grundavgiften för 
hushåll.
Om hushållet inte själv kan lämna sitt grova avfall på 
återvinningsentralen så kan hämtning beställas mot 
avgift enligt tabell 4.3.4.

2.5 Farligt avfall 
Farligt avfall är avfall med en eller flera farliga 
egenskaper. Hushåll som ingår i ett abonnemang kan 
lämna sitt farliga avfall på återvinningscentralen på 
Östby Miljöstation. Avfallet ska vara väl embalerat och 
märkt. 
Kostnaden för inlämning ingår i grundavgiften för 
hushållen.  
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Om hushållet inte själv kan lämna sitt farliga avfall på 
återvinningsentralen så kan hämtning beställas mot 
avgift enligt tabell 4.3.4.

2.6 Latrin 
Avgift för latrin debiteras enligt tabell 4.3.3 Hämtning 
av latrin.

Latrinabonnemanget är en tilläggstjänst för 
kunder som har latrinavfall. I abonnemanget ingår 
latrinbehållare av engångstyp. Behållaren får inte fyllas 
till mer än 4/5 av sin volym och inte väga mer än 15 kg. 
Latrinkärl får endast användas till latrin i form av urin, 
avföring och toalettpapper.

Latrinbehållare ska ställas fram av 
Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren på 
den plats som anvisas av renhållaren. I samband 
med hämtning av latrinbehållare lämnas en 
ersättningsbehållare. Behållaren ska vara tillsluten och 
rengjord på utsidan. Latrin kan även lämnas på Östby 
miljöstation mot avgift om latrinabonnemang finns.

2.7 Slam och spillvatten från enskilda 
avloppsanläggningar
Avgiften debiteras enligt tabell 4.4.1 Ordinarie tömning.
Slamtömningsabonnemanget är en tilläggstjänst för 
fastigheter med enskild avloppsanläggning. 

Med enskild avloppsanläggning menas slamavskiljare 
med ansluten vattentoalett, slamavskiljare för bad-, 
disk- och tvättvatten, minireningsverk, fosforfällor 
samt slutna tankar för spillvatten från bostad.

2�7�1 Tömningsschema och avisering inför 
tömning
Tömning av avloppsanläggningar sker områdesvis 
i kommunen. Aktuellt tömningsschema finns på 
kommunens hemsida och avisering sker före tömning. 

De avloppsanläggningar som behöver tömmas flera 
gånger per år kan beställa kompletterande tömningar 
på så kallade fasta veckor. Tömningar på fasta veckor 
aviseras inte. Beställning av tömningar på fasta veckor 
ska ske årsvis i förväg av Fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren. 

Behöver Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
byta tömningsvecka ska detta ske minst 14 dagar 
innan önskad tömning för debitering av ordinarie taxa. 
Sker beställningen mindre än 14 dagar innan önskad 
tömning debiteras taxan för extra tömning.

2�7�2 Anläggningens tillgänglighet för 
tömning
Om teknik- och fritidsförvaltningen bedömer att 
anläggningen inte är tillgänglig kan extra avgift 

debiteras enligt tabell 4.5 Timpriser kommunalt 
avfall (renhållning och slam) och tabell 4.6 Hinder för 
tömning.

Med tillgänglighet avses följande:
1. Dragvägen för slang ska vara fri från hinder
2. Dragvägen för slang ska vara kortare än 20 meter.
3. Större vegetation ska vara röjd fram till och runt 

anläggningens lock
4. Uppställningsplats och eventuellt behov av 

vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas i 
nära anslutning till anläggningen.

5. Lock som lyfts ska väga max 15 kg. Lock som skjuts 
ska väga max 35 kg. 

2�7�3 Extra tömning och akuttömning av 
slam
Avgiften debiteras enligt tabell 4.4.2 Extra tömning och 
akuttömning.
Extra tömning som utföres inom fem arbetsdagar 
respektive akut tömning  som utföres inom 24 timmar 
kan beställas hos kundtjänst för VA/renhållning mot 
avgift. 

2�7�4 Filtermaterial från fosforfällor
Avgift debiteras enligt tabell 4.4.3 Tömning av 
fosforfälla
Kommunens ansvar när det gäller fosforfällor är 
borttransport och omhändertagande av uttjänt 
filtermaterial. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial 
ska fastighetsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren 
omgående tillföra anläggningen nytt filtermaterial. 

2�7�5 Tömning av avloppsanläggningar med 
en volym över 16 kbm
Avgift debiteras enligt tabell 4.5 Timpriser kommunalt 
avfall (renhållning och slam)

Tömning av anläggningar med en volym över 16 
kubikmeter debiteras per timme enligt fastställd taxa.

2.8 Slam från fettavskiljare
Avgift debiteras enligt 4.4.5 Övriga tilläggstjänster 
slam.

Tömning av fettavskiljare ska ske minst 3 gånger per år 
eller efter vad som krävs för att säkerställa avskiljarens 
funktion.

2.9 Verksamhetsavfall
Avfall från verksamheter som faller under kommunalt 
ansvar ska hämtas av kommunen och debiteras 
enligt taxan så som avfall från lokalvård och 
personalutrymmen.
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Se övergångsbestämmelser punkt 2.2

Matavfallsabonnemang 
Avfallet sorteras ut i ett separat brunt 140 l kärl avsett endast för matavfall. 
Restavfallet läggs i det gröna kärlet avsett för brännbart restavfall (restavfall är 
det avfall som blir kvar när alla förpackningar, returpapper, farligt avfall, el-avfall 
och liknande sorterats ut).  

Kompostabonnemang 
Matavfallet komposteras i en godkänd hemkompost. Det gröna kärlet för 
restavfall behålls och inget matavfall ska finnas i kärlet. Godkännandet görs 
av miljö- och byggnadsnämnden (Säffle) alternativt bygg- och miljönämnden  
(Åmål).

Osorterat abonnemang
Mat- och restavfall i ett kärl; restavfall är det avfall som blir kvar när alla 
förpackningar, returpapper, farligt avfall, el-avfall och liknande sorterats ut.

3� VÅRA ABONNEMANG
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Avfallstaxan för Säffle och Åmål är miljömotiverande för att stimulera återanvändning, återvinning eller 
annan miljöriktig avfallshantering. Principen är att miljöriktig avfallshantering har lägre taxa än mindre 
miljöriktiga alternativ. 

Avfallstaxan är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift och redovisas inklusive lagstadgad moms. 
Tjänsterna nyttjas normalt av samtliga abonnenter. För att beräkna den samlade avgiften ska grundavgift, 
hämtningsavgift, eventuella tilläggsavgifter och hyror summeras.

Alla belopp anges i kronor och inkluderar moms.  

4.1  Grundavgift 
Grundavgiften debiteras alla fastigheter med byggnad där det uppkommer/kan uppkomma kommunalt avfall. 

Grundavgiften för hushåll debiteras per bostadsenhet, för definitioner se tabell 1. En fastighet kan inneha 
en eller flera bostadsenheter. I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundtjänst, 
fakturering, information, tillträde till miljö-/återvinningscentral samt utvecklingsarbete och drift av miljö-/
återvinningscentral. 

4� RENHÅLLNINGSAVGIFTER

BOSTADSENHET BESKRIVNING

Småhus Till småhus räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus enligt Skatteverket och 
används som permanentbostad. Vid flera småhus på fastigheten ska grundavgift beta-
las för varje småhus där någon är permanentboende eller om kommunalt avfall upp-
kommer/kan uppkomma vid bostaden. Fritidshus som används som permanentbostad 
är att jämföra med småhusfastighet.

Lägenhet Till lägenhet räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt som finns i fastighet 
taxerad som flerfamiljsfastighet enligt Skatteverket. Grundavgift ska betalas för 
varje lägenhet.

Fritidshus Till fritidshus räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus enligt Skatteverket men 
som inte används som permanentbostad (ingen är skriven på adressen).

TABELL 1.

Grundavgiften för verksamheter, föreningar, stiftelser, säsongsverksamheter och liknande är en 
administrationskostnad som debiteras för upprätthållande av kommunens renhållningstjänster. Avgiften 
debiteras med en avgift per anläggning med renhållningstjänster i kommunens verksamhetssystem för vatten och 
renhållning.

Då två eller flera Fastighetsinnehavare delar på en avfallsbehållare debiteras en grundavgift per hushåll och 
verksamheter per anläggning. 

Grundavgift ska betalas även vid beviljat uppehåll i hämtningen av kommunalt avfall från fastigheten.

GRUNDAVGIFT AVGIFT
(kr/år och enhet)

Villa/småhus 1 070

Lägenhet 535

Fritidshus 535

Verksamhet 535

TABELL 2.



10

4.2 Hämtningsavgift 
Hämtningsavgiften är beroende av abonnemangstyp, behållarvolym och hämtningsintervall. I 
hämtningsavgiften ingår tillhandahållande av kärl och påsar för matavfall (för matavfallsabonnemang). 
Avgiften finansierar insamlings-, transport- och behandlingskostnad för insamlat avfall.

Då två eller flera Fastighetsinnehavare delar på en avfallsbehållare debiteras hämtningsavgiften en av 
fastighetsinnehavarna. 

4�2�1 Villa/småhus (En- och tvåfamiljshus)

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling inte är infört.

EJ OMSTÄLLT KOMMUNALT AVFALL FRÅN HUSHÅLL I VILLA/SMÅHUS

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka Månad* Kvartal* Två gånger per år

140 liter 798 369 148 93

190 liter 1083 550 220 138

240 liter 1505 - - -

370 liter dispens 2320 - - -

660 liter dispens 4139 - - -

Säck 160 liter 1368 632 253 -

*Ansökan om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall görs till tillsynsansvarig nämnd.

MATAVFALLSABONNEMANG  
ett brunt kärl för matavfall ingår i abonnemanget, hämtas varannan vecka

Hämtningsintervall

Kärl, restavfall
Varannan vecka

Månad* 
endast kärlet  
för restavfall

Kvartal*
endast kärlet  
för restavfall

140 liter 798 479 160

190 liter 1083 650 217

240 liter 1505 - -

370 liter dispens 2320 - -

*Ansökan om förlängt hämtningsintervall för restavfall görs till tillsynsansvarig nämnd.

KOMPOSTABONNEMANG 
kunden har godkänd hemkompostering

Hämtningsintervall

Kärl för 
restavfall

Varannan 
vecka

Månad* 
endast kärlet  
för restavfall

Kvartal*
endast kärlet  
för restavfall

140 liter 798 479 160

190 liter 1083 650 217

240 liter 1505 - -

*Ansökan om kompost och förlängt hämtningsintervall för 
restavfall görs till tillsynsansvarig nämnd.

OSORTERAT KOMMUNALT AVFALL FRÅN  
HUSHÅLL I VILLA OCH SMÅHUS

Hämtningsintervall

Kärl
Varannan vecka

140 liter 2107

190 liter 2860

240 liter 3973

370 liter dispens 5568

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling är infört.
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4�2�2 Flerfamiljshus

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling inte är infört.

EJ OMSTÄLLT KOMMUNALT AVFALL FRÅN HUSHÅLL I FLERBOSTADSHUS

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka Vecka Två gånger per vecka

140 liter 798 1 596 3 512

190 liter 1083 2 166 4 766

240 liter 1505 2 736 6 019

370 liter 2320 4 218 9 280

660 liter 4139 7 524 16 553

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling är infört.

MATAVFALLSABONNEMANG  
ett brunt kärl för matavfall ingår i abonnemanget, hämtas minst varannan vecka

Hämtningsintervall

Kärl, restavfall Varannan vecka Vecka
Två gånger  
per vecka

Tre gånger  
per vecka

140 liter 798 1 596 - -

190 liter 1083 2 166 - -

240 liter 1505 2 736 6 019 10 671

370 liter 2320 4 218 9 280 16 450

660 liter 4139 7 524 16 553 29 343

OSORTERAT KOMMUNALT AVFALL FRÅN HUSHÅLL I FLERBOSTADSHUS

Hämtningsintervall

Kärl, restavfall
Varannan 

vecka
Vecka Två gånger 

per vecka
Tre gånger 
per vecka

140 liter 2107 4 214 - -

190 liter 2860 5 719 - -

240 liter 3973 7 223 15 891 28 169

370 liter 5 568 11 136 24 498 43 428

660 liter 9 932 19 863 43 698 77 465
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4�2�3 Fritidshus
Hämtningsperioden är 1 april till och med 31 oktober.

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling inte är infört.

EJ OMSTÄLLT KOMMUNALT AVFALL FRÅN HUSHÅLL

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka

140 liter 507

190 liter 688

240 liter 955

Säck 160 liter 869

KOMPOSTABONNEMANG  
kunden har godkänd hemkompostering

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka

140 liter 507

190 liter 688

240 liter 955

MATAVFALLSABONNEMANG 
ett brunt kärl för matavfall ingår i abonnemanget, hämtas varannan vecka

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka

140 liter 507

190 liter 688

240 liter 955

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling är infört.

OSORTERAT KOMMUNALT AVFALL FRÅN HUSHÅLL I FRITIDSHUS

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka

140 liter 1 418

190 liter 1 719

240 liter 2 197
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4�2�4 Gemensamhetslösningar 
Avser gemensamhetslösningar där flera hushåll delar på en avfallslösning av likvärdigt abonnemang.

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling inte är infört.

MATAVFALLSABONNEMANG 
brunt kärl för matavfall ingår i abonnemanget, hämtas varannan vecka

Hämtningsintervall

Boendeform Varannan vecka Vecka

Permanentboende 559 559

Fritidshus 323 323

Sopskåp - 559

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling är infört.

EJ OMSTÄLLT KOMMUNALT AVFALL FRÅN HUSHÅLL

Hämtningsintervall

Boendeform Varannan vecka Vecka

Permanentboende 559 559

Fritidshus 323 323

Sopskåp - 559

OSORTERAT KOMMUNALT AVFALL FRÅN HUSHÅLL I GEMENSAMHETSLÖSNINGAR

Hämtningsintervall

Boendeform Varannan vecka Vecka

Permanentboende 1 475 1 475

Fritidshus 851 851

Sopskåp - 1 475
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OSORTERAT KOMMUNALT AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka Vecka Två gånger 
per vecka

Tre gånger 
per vecka

140 liter 2 107 4 214 - -

190 liter 2 860 5 719 - -

240 liter 3 612 7 223 15 891 26 003

370 liter 5 568 11 136 24 498 40 087

660 liter 9 932 19 863 43 698 71 506

4�2�5 Verksamheter
Avser företag, föreningar och liknande. 

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling inte är infört.

EJ OMSTÄLLT KOMMUNALT AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka Vecka Två gånger 
per vecka

Tre gånger 
per vecka

140 liter 798 1 596 3 512 -

190 liter 1 083 2 166 4 766 -

240 liter 1 505 2 736 6 019 -

370 liter 2 320 4 218 9 280 16 450

660 liter 4 139 7 524 16 553 29 343

Säck 160 liter 2 736 2 736 - -

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling är infört.

MATAVFALLSABONNEMANG 
ett brunt kärl för matavfall ingår i abonnemanget 140-240 liter och 2 bruna kärl ingår i 370 – 660 liter, 
hämtas minst varannan vecka

Hämtningsintervall

Varannan 
vecka Vecka Två gånger 

per vecka
Tre gånger 
per vecka

Kärl för
restavfall

Kärl för matavfall Kärl för matavfall Kärl för matavfall Kärl för matavfall

140 liter 190 liter 140 liter 190 liter 140 liter 190 liter 140 liter 190 liter

140 liter 798 - 1 596 - - - - -

190 liter 1 083 - 2 166 - - - - -

240 liter - 1 368 - 2 736 - 6 019 - 9 850

370 liter - 2 109 - 4 218 - 9 280 - 15 185

660 liter 6 762** - 7 524** - 16 553** - 27 086** -

** I abonnemanget för 660 liter ingår 2 stycken 140 liters kärl för matavfall.
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4�2�6 Säsongsverksamheter
Avser företag, föreningar och liknande som bedriver verksamhet under del av året.
Hämtningsperiod 1 april – 31 oktober.

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling inte är infört.

EJ OMSTÄLLT KOMMUNALT AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka Vecka Två gånger 
per vecka

Tre gånger 
per vecka

140 liter 461 921 - -

190 liter 625 1 250 - -

240 liter 790 1 579 3 473 5 683

370 liter 1 217 2 434 5 354 8 761

660 liter 2 171 4 341 9 550 15 627

OSORTERAT KOMMUNALT AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

Hämtningsintervall

Kärl Varannan vecka Vecka Två gånger 
per vecka

Tre gånger 
per vecka

140 liter 1 216 2 431 - -

190 liter 1 650 3 299 - -

240 liter 2 084 4 167 9 168 15 002

370 liter 3 213 6 425 14 134 23 127

660 liter 5 730 11 460 25 211 41 254

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling är infört.

MATAVFALLSABONNEMANG 
ett brunt kärl för matavfall ingår i abonnemanget 140-240 liter och 2 bruna kärl ingår i 370 – 660 liter, 
hämtas minst varannan vecka

Hämtningsintervall

Varannan 
vecka Vecka Två gånger 

per vecka
Tre gånger 
per vecka

Kärl för 
restavfall

Kärl för matavfall Kärl för matavfall Kärl för matavfall Kärl för matavfall

140 liter 190 liter 140 liter 190 liter 140 liter 190 liter 140 liter 190 liter

140 liter 461 - 921 - - - - -

190 liter 625 - 1 250 - - - - -

240 liter - 790 - 1 579 - 3 473 - 5 683

370 liter - 1 217 - 2 434 - 5 354 - 8 761

660 liter 2 171** - 4 341** - 9 550** - 15 627** -

** I abonnemanget för 660 liter ingår 2 stycken 140 liters kärl för matavfall.
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4�2�7 Container och komprimator
För flerbostadshus eller verksamheter, året runt och perioden 1 april -31 oktober.

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling inte är infört.

EJ OMSTÄLLT KOMMUNALT AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

Hämtningsintervall Hämtningsintervall
perioden 1 april – 31 oktober 

Container för 
restavfall

Varannan 
vecka Vecka Två gånger per 

vecka
Varannan 

vecka
Vecka

6 kubikmeter 34 199 68 398 150 475 19 731 39 461

8 kubikmeter 45 599 91 197 200 634 26 307 52 614

10 kubikmeter 56 999 113 997 - - -

Komprimator Avgift per hämtning

8 kubikmeter 8 302

Hämtningsavgift för områden där matavfallsinsamling är infört.

MATAVFALLSABONNEMANG 
ett brunt kärl för matavfall ingår i abonnemanget, hämtas  minst varannan vecka

Container för 
restavfall

Hämtningsintervall Hämtningsintervall
perioden 1 april – 31 oktober 

Varannan 
vecka Vecka Två gånger per 

vecka
Varannan 

vecka
Vecka

6 kubikmeter 34 199 68 398 150 475 19 731 39 461

8 kubikmeter 45 599 91 197 200 634 26 307 52 614

10 kubikmeter 56 999 113 997 - - -

Komprimator Avgift per hämtning

8 kubikmeter 8 302

OSORTERAT KOMMUNALT AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

Hämtningsintervall Hämtningsintervall
perioden 1 april – 31 oktober

Container för 
restavfall

Varannan 
vecka

Vecka Två gånger 
per vecka

Varannan 
vecka

Vecka

6 kbm 90 285 180 570 397 254 52 088 104 175

8 kbm 120 380 240 760 529 672 69 450 138 900

10 kbm 150 475 300 950 - - -

Komprimator Avgift per hämtning

8 kbm 21 918
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4.3 Tilläggstjänster och hyror 
Här återfinns tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte nyttjas av alla 
hushåll eller verksamheter.

4�3�1 Tillägg för dragväg 
Avgift för dragväg debiteras om behållaren står längre än 6 m från platsen där hämtningsfordonet kan stanna. 

Dragväg (meter) Tjänst
Avgift per hämtning 

och behållare (kronor)

6,1-10 Framdrag och återställning av kärl 80

10,1-20 Framdrag och återställning av kärl 180

20,1-30 Framdrag och återställning av kärl 280

30,1-40 Framdrag och återställning av kärl 380

40,1-50 Framdrag och återställning av kärl 480

4�3�2 Extra hämtning av mat- och restavfall respektive osorterat avfall
Avgift per behållare och tillfälle. Hämtning utförs inom 3 arbetsdagar från beställning.

Behållare
Avgift per hämtning 

och behållare

140 liters kärl 215

190 liters kärl 292

240 liters kärl 421

370 liters kärl 649

660 liters kärl 1 158

Container 6 kubikmeter 5 262

Container 8 kubikmeter 7 016

Container 10 kubikmeter 8 769

Röd extra säck (160 liter) 120

4�3�3 Hämtning och lämning av latrin
Hämtning av latrin sker efter beställning till kundtjänst. I avgiften ingår utbytesbehållare som lämnas vid 
hämtning behållare. Behållaren ska vara tillsluten och rengjord på utsidan.

Latrin kan även lämnas på Östby miljöstation mot avgift, om latrinabonnemang finns. 

Avgift per behållare

Hämtning av latrinbehållare 
(max 15 kg) 540

Inlämning av latrin 540
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4�3�4 Övriga tilläggstjänster

4�3�6 Övriga avgifter

Taxa Avgift (kronor)

Felsorterat matavfall 625

Felsorterat restavfall 625

Felsorterad container per kubikmeter 800

Tjänst Avgift

Särskild hämtning av grovavfall* 1 200 kronor/gång

Särskild hämtning av farligt avfall** 1 200 kronor/gång

Byte av container 975 kronor/byte och behållare

Hämtning av avfall med specialfordon 544 kronor/hämtning

Dubbelbemanning av fordon då backning krävs för hämtning av avfall 1 363 kronor/hämtning

Lås till sopkärl 700 kronor

Extra nyckel till lås 39 kronor

* se punkt 2.4 för hämtningsanvisningar
** se punkt 2.5 för hämtningsanvisningar

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV RETURPAPPER FRÅN FLERFAMILJSHUS 
OCH VERKSAMHETSLOKALER

Hämtningsintervall

Behållartyp
Kärlvolym

(liter)
Maxtaxa 

(kronor per hämtning)

Litet kärl ≤ 199 liter 32

Mellan kärl 200-399 liter 77

Stort kärl ≥ 400 liter 141

Container - 1000

Extra hämtning container - 950

Hämtningsintervall

Kärl för matavfall Varannan vecka Vecka Två gånger per 
vecka

Tre gånger per 
vecka

140 liter 399 798 1 756 2 873

190 liter 542 1 083 2 383 3 899

4�3�5 Extra kärl för matavfall till verksamheter

4�3�7 Returpapper flerfamiljshus och verksamhet
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4.4 Avgifter för slamtömning av enskilda avlopp 
Här återfinns tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte nyttjas av 
alla hushåll eller verksamheter.

4�4�1 Ordinarie tömning
Schemalagd tömning sker områdesvis i kommunen. 

Tömning Brunn Tömning Tank

Anläggningstyp Avgift per tömning Anläggningstyp Avgift per tömning

0-3 kubikmeter 1 486 0-3 kubikmeter 1 836

3,1-6 kubikmeter 1 939 3,1-6 kubikmeter 2 222

6,1-9 kubikmeter 2 590 6,1-9 kubikmeter 2 344

9,1-12 kubikmeter 3 478 9,1-12 kubikmeter 2 825

12,1-16 kubikmeter 3 939 12,1-16 kubikmeter 5 397

Över 16,1 kubikmeter 2 483/timme Över 16,1 kubikmeter 2 483/timme

Extratömning Brunn Extratömning Tank

Anläggningstyp Avgift per tömning Anläggningstyp Avgift per tömning

Brunn 0-3 kbm 2 417 Tank 0-3 kbm 2 417

Brunn 3,1-6 kbm 2 778 Tank 3,1-6 kbm 2 778

Brunn 6,1-9 kbm 3 146 Tank 6,1-9 kbm 3 146

Brunn 9,1-12 kbm 3 500 Tank 9,1-12 kbm 3 500

Brunn 12,1-16 kbm 3 978 Tank 12,1-16 kbm 3 978

4�4�2 Extra tömning och akuttömning
Extratömning sker inom 5 arbetsdagar från beställning. Akuttömning sker inom 24 
timmar från beställning.

Akuttömning Brunn Akuttömning Tank

Anläggningstyp Avgift per tömning Anläggningstyp Avgift per tömning

0-16 kubikmeter 4 415 0-16 kubikmeter 4 415
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4.6 Hinder för tömning 
Aviserad eller beställd tömning har inte kunnat utföras på grund av att brunnen ej varit åtkomlig.
Avfallsansvarig nämnd kan därmed ta ut avgift för bomkörning.

Avgift

Bomköring 500

4�4�3 Tömning av fosforfälla
Tömning sker med kranbil och inom två arbetsveckor.

Avgift per tömning  
och behållare

Fosforfiltermaterial i kassett eller säck 3 012

4�4�4 Tillägg för tidsbeställd tömning
Tömning utförs på bestämd dag och tid. Avgiften är en tilläggsavgift som debiteras utöver 
ordinarie tömningstaxa*.

Tilläggsavgift per tömning

Tidsbeställd tömning 1 011

4�4�5 Övriga tilläggstjänster slam

Tjänst Avgift

Påfyllnad av vatten i minireningsverk (max 3 kbm)  1 070  kronor/gång

Tömning av fördelningsbrunn 161 kronor/behållare

Extra fordon för tömning av anläggning 1 486 kronor/tillfälle

Tömning av fettavskiljare kronor/tillfälle

4.5 Timpriser kommunalt avfall (renhållning och slam)
I de fall fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare har behov av avfallshämtning där taxan inte går 
att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa 
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normal får Teknik- och fritidsnämnden 
besluta om avgifter baserat på principer för denna taxa, med hämtningsavgift per timme enligt 
nedanstående tabell och behandlingsavgift utifrån aktuellt avfallsslag.

Tjänst Avgift per tillfälle

Enmansbetjänad tung lastbil 1 486

Tvåmansbetjänad tung lastbil 1 986

Enmansbetjänad lätt lastbil/skåpbil 544

Tvåmansbetjänad lätt lastbil/skåpbil 944

Extrapersonal, till exempel vid lång slangdragning 500

Toalettvagn 2 500
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§ 63 - Avfallstaxa för Säffle och Åmål

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår en helt ny avfallstaxa med tillhörande taxedokument för Säffle-Åmål. 
Bakgrunden är att tidigare taxor inte längre speglar fördelningen av renhållningsverksamhetens 
kostnader på lämpligt sätt, samt att Sveriges kommuner fått i uppdrag från staten att samla in 
och behandla matavfall (en helt ny tjänst/fraktion).  
Därtill ger en ny taxa möjligheter för kommunerna att göra taxemodellen ”miljömotiverande”, 
dvs taxans konstruktion bidrar till att uppfylla kommunernas antagna miljömål på ett bättre sätt 
än innan. 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-12 
Förslag till avfallstaxa Säffle-Åmål, 2022-05-13 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen avfallstaxa med tillhörande taxedokument att 
gälla från och med 2022-11-01. 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Kommunfullmäktige Åmål 
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Socialförvaltningen 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

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 2021-12-31 enligt SoL 
Se även bilaga 1. 

Tabell 1 

Beslut SoL Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Särskilt boende 3 0 3 
 

3  
Kontaktperson 4 2 2 2  2 
Trygghetsboende 5 2 3  5  

 

 

Tabell 2 
SoL  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 5 2 1 
Man 2 1 1 
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Redovisning av ej verkställda beslut 2021-12-31 enligt LSS 
Se även bilaga 2. 

Tabell 1 

Beslut LSS Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Daglig verksamhet 3 3 0  1 2 
Kontaktperson 8 2 6 7  1 
Ledsagarservice 2 2   2  
Korttidsvistelse 4 3 1 2 2  
Bostad särskild 
service vuxna 4 3 1 2 2  

 

Tabell 2 
LSS  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 2 2 4 
Man 2 3 8 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-25.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att överlämna rapporten 
till kommunfullmäktige. 

Beslut  
Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 
 

Elin Connedal 
Socialt ansvarig socionom 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 
socialtjänstlagen 

 
Datum: 2021-12-31 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet  
  avbrutits.   
  
Bifall särskilt boende 828 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 330 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 169 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 456 dagar  Man 

Bifall kontaktperson 252 dagar  Man 

Bifall kontaktperson 241 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 121 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende 192 dagar  Man 

Bifall trygghetsboende  123 dagar  Man 

Bifall trygghetsboende 135 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende 126 dagar  Kvinna 

Bifall trygghetsboende 178 dagar  Kvinna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Bilaga 1
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Datum: 2021-12-31 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet avbrutits 

  
     

 
Bifall bostad särskild service vuxna  396 dagar Man 

Bifall bostad särskild service vuxna  324 dagar Man 

Bifall bostad särskild service vuxna  507 dagar Man 

Bifall bostad särskild service vuxna 254 dagar Kvinna 

Bifall daglig verksamhet  324 dagar Man 

Bifall daglig verksamhet 249 dagar Man 

Bifall daglig verksamhet 414 dagar Man 

Bifall ledsagarservice 709 dagar Man 

Bifall ledsagarservice  868 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 185 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 169 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 857 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 722 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson  303 dagar Man 

Bifall kontaktperson 699 dagar Man 

Bifall kontaktperson 256 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 760 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 589 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 92 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 176 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 975 dagar Kvinna 

Bilaga 2
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Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 51 Dnr SN/2021:89 

Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 211231 
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, 2022-01-25. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-04-05, § 35, 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  
_________________________  
Utdrag  2022-04-21 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 106 Dnr KS/2022:6 

Riktlinje om visselblåsardirektivet 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen har beslutat om lagändringar utifrån EU:s Visselblåsardirektiv. Senast 
den 17 juli 2022 ska offentliga och större privata verksamheter ha infört 
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering av arbetsrelaterade 
missförhållanden (visselblåsning). I detta ärende beslutas om riktlinjer för 
genomförande av direktivet inom Säffle kommunkoncern. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 97, 2022-05-23.  
Tjänsteyttrande om riktlinje för visselblåsardirektiv, 2022-05-20.  
Riktlinje för visselblåsardirektivet, 2022-05-17. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Riktlinje för genomförande av visselblåsardirektivet inom Säffle 
kommunkoncern fastställs. 

2. Riktlinjen är ett ägardirektiv som ska fastställas av respektive bolagsstämma 
inom koncernen Kommunföretag i Säffle AB. 

 
_______________________ 
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Lars Johansson, 053368129 
lars.m.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Riktlinje för genomförande av Visselblåsardirektivet 
Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat om lagändringar utifrån EU:s Visselblåsardirektiv. 
Senast den 17 juli 2022 ska offentliga och större privata verksamheter ha in-
fört rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering av arbetsrelate-
rade missförhållanden (visselblåsning). I detta ärende beslutas om riktlinjer 
för genomförande av direktivet inom Säffle kommunkoncern. 
 

Bakgrund 
Riksdagen beslutade 29 september 2021 om lagändringar utifrån Europa-
parlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet). Direktivet antogs av 
Europaparlamentet i oktober 2019 och ska vara genomfört senast 17 decem-
ber 2021. Riksdagsbeslutet bygger på den offentliga utredningen ”Ökad 
trygghet för visselblåsare” SOU 202:38. Propositionen och riksdagsbeslutet 
gäller Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.  
 
Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av informa-
tion om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer 
fram. Lagen innehåller bestämmelser kring skydd i form av ansvarsfrihet, 
skydd mot hindrande åtgärder och repressalier, förutsättningar för att omfat-
tas av skyddet, interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering 
och uppföljning, behandling av personuppgifter, tystnadsplikt samt tillsyn. 
Samtidig beslutades om följdändringar i Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Den rapporterande personen/visselblåsaren omfattas av lagens 
skydd mot repressalier m.m. och personens identitet omfattas av absolut sek-
retess. Sekretessen gäller även den utpekade personen.  
 
Regeringen har även beslutat om förordningar/förordningsändringar som föl-
jer av dessa lagar. Alla verksamhetsutövare, offentliga och privata, som vid 
ingången av kalenderåret hade 50 arbetstagare eller fler är skyldiga att ha in-
terna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. 
 
Verksamhetsutövaren ska enligt lagstiftningen göra interna rapporterings-
kanalerna tillgängliga så att följande personer kan rapportera om missförhål-
landen som förekommer i verksamhet  
1. arbetstagare,  
2. volontärer,  
3. praktikanter,  
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4. personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll 
och ledning,  
5. egenföretagare,  
6. personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller tillsyns-
organ, om verksamhetsutövaren är ett företag, och  
7. aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett 
aktiebolag 
 
Lagen träder i kraft den 17 december 2021. Bestämmelserna i 5 kapitlet som 
behandlar Interna rapporteringskanaler och förfarande för rapportering och 
uppföljning träder i kraft den 17 juli 2022 för kommuner. 
 
För att uppfylla lagens krav på upprättade rapporteringskanaler och förfaran-
den är det lämpligt att kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för arbetet.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för visselblåsardirektivet, 2022-05-17 

Förvaltningens ståndpunkt 
Länets kommuner har i flera stycken samverkat i förberedelserna kring infö-
randet av visselblåsarlagstiftningen. Kommundirektörs- och personaldirek-
törsnätverken har diskuterat frågan. Samråd kring lämplig hanteringen i form 
av riktlinjer, utformning av visselblåsargrupp, extern mottagningskanal m.m. 
har skett. En gemensam extern mottagningskanal är under upphandling. 
Säffles kommundirektör utsåg kanslichef, HR-chef och ekonomichef till vis-
selblåsarfunktion genom ett verkställighetsbeslut 2022-01-28. 
Det nu aktuella ärendet gäller riktlinjer för hantering av visselblåsardirekti-
vet. Syftet med riktlinjerna är att lägga fast ordningen och organisationen 
inom kommunkoncernen för de interna rapporteringskanalerna och för rap-
portering och uppföljning i enlighet med visselblåsarlagens krav. Riktlinjen 
föreslås gälla samtliga nämnder och bolag inom kommunkoncernen Säffle 
kommun. Som särskilt direktiv till bolagen i koncernen Säffle kommunföre-
tag AB gäller att de ska tillämpa och vara bundna av denna riktlinje. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Den externa mottagningsfunktionen är i skrivande stund under upphandling. 
Indikationen från några kommuner som sedan tidigare har en viss funktion 
för detta är en årskostnad på 50-100 tkr. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle leder hållbar utveckling” Har fyra externa 
och tre interna mål. Mål fem lyder: Säffle kommun har god kvalitet med fo-
kus på hållbar utveckling. Målet förklaras med följande text: ”Vi har fokus 
på uppdrag och resultat. Genom effektiva arbetsmetoder skapas värde för 
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invånare, brukare och andra intressenter. Inre processer identifieras och ut-
vecklas löpande i samverkan med elever, kunder, brukare och samverkans-
partners. 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”. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Åtgärden genomförs för att följa Lag om skydd för personer som rapporterar 
om missförhållanden.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 

1. Riktlinje för genomförande av visselblåsardirektivet inom Säffle 
kommunkoncern fastställs. 

2. Riktlinjen är ett ägardirektiv som ska fastställas av respektive bolags-
stämma inom koncernen Kommunföretag i Säffle AB. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder och bolag inom Säffle kommunkoncern 
Kommunledningskontoret
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1 Bakgrund 

1.1 Lagen om skydd för personer som rapporterar om missför-
hållanden 

Denna riktlinje har tagits fram med anledning av lagen (2021:890) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen. 

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av in-
formation om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer 
fram. Lagen gäller även vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av in-
formation om missförhållanden som strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt 
inom tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet, mot en lag eller andra före-
skrifter som genomför en sådan unionsrättsakt eller som motverkar målet eller syf-
tet med bestämmelserna i en sådan unionsrättsakt. De unionsrättsakter som omfattas 
räknas upp i en bilaga till visselblåsardirektivet. Det gäller t.ex. bestämmelser inom 
områdena offentlig upphandling, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa och 
skydd av privatlivet och personuppgifter. 

En rapporterande person – en så kallad visselblåsare – har enligt lagen ett skydd 
mot repressalier och mot hindrande av rapportering. Den som rapporterar får inte 
göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning dels att per-
sonen vid rapporteringen hade skälig anledning anta att rapporteringen av informa-
tionen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet, dels att rap-
porteringen inte innefattar ett uppsåtligt röjande av uppgift som inte omfattas av 
grundlagsskyddad meddelarfrihet. För båda skydden gäller som ytterligare förut-
sättning att den rapporterande personen hade skälig anledning anta att information-
en om missförhållandena var sann vid tidpunkten för rapporteringen. 

Endast de personkategorier som anges i visselblåsarlagen har möjlighet att rappor-
tera med skydd av lagen. Dessa kategorier är – något förenklat – arbetstagare, den 
som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda 
arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, personer som ingår i ett 
företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verk-
samma i aktiebolaget. Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksam-
heten. Andra personkategorier – som till exempel elever, brukare eller medborgare i 
allmänhet – kan alltså inte rapportera enligt visselblåsarlagens bestämmelser. 

Visselblåsarlagens regler om interna rapporteringskanaler och förfaranden samt 
information som ska lämnas i det sammanhanget tillämpas för kommuner och 
kommunala bolag från och med den 17 juli 2022.  

1.2 Syftet med riktlinjen 
Syftet med denna riktlinje är att lägga fast ordningen och organisationen inom 
kommunkoncernen för de interna rapporteringskanalerna och förfarandena för rap-
portering och uppföljning i enlighet med visselblåsarlagens krav. 
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1.3 Övriga styrdokument, lagar och förordningar  
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

2 Riktlinje för genomförande av visselblåsardirektivet 
inom Säffle kommunkoncern 

2.1 Organisation och ansvar 
Visselblåsardirektivet och denna riktlinje gäller samtliga nämnder och bolag inom 
kommunkoncernen Säffle kommun. Som särskilt direktiv till bolagen i koncernen 
Säffle kommunföretag AB gäller att de ska tillämpa och vara bundna av denna rikt-
linje.  

2.2 Rapporteringskanaler och förfaranden inom kommun-
koncernen 

Enligt visselblåsarlagen (5 kap 5 §) ska verksamhetsutövaren utse oberoende och 
självständiga personer eller enheter som ska vara behöriga att på verksamhetsutöva-
rens vägnar 

1. ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer, 

2. följa upp (utreda) det som rapporteras, och 

3. lämna återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer. 

De som utses får enligt lagen antingen vara anställda hos verksamhetsutövaren eller 
hos någon som har anlitats för att hantera rapporteringskanalerna och förfarandena 
för verksamhetsutövarens räkning. Kommuner får dela rapporteringskanalerna och 
förfarandena med bland annat kommunala bolag (5 kap 4 §). 

Det är av stor vikt att den som rapporterar kan vara trygg med att rapporten tas emot 
och hanteras på ett objektivt och korrekt sätt. Förutom genom de krav som ställs i 
visselblåsarlagen, inskärps detta även genom förstärkta regler om sekretess i offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400), som bland annat innebär att uppgifter om 
den rapporterande personens identitet omfattas av absolut sekretess. 

2.2.1 Visselblåsarfunktion för kommunkoncernen vid kommunledning-
skontoret 

Kommunkoncernen har en särskild visselblåsarfunktion organisatoriskt placerad vid 
kommunledningskontoret. Visselblåsarfunktionen ska bestå av sådana oberoende 
och självständiga personer som avses i 5 kap 5 § visselblåsarlagen. Dessa personer 
ska vara anställda i kommunen och så få som möjligt för att minimera hanteringen 
kopplad till rapporterna. Personerna, som utses av kommundirektören, ska företräda 
kompetensområdena juridik, arbetsrätt och ekonomi och ha personliga ersättare som 
tjänstgör vid ordinarie persons förhinder eller jäv.  
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Personerna som ingår i visselblåsarfunktionen har de behörigheter som anges i 5 
kap 5 § visselblåsarlagen. I mandatet ingår att inleda och avsluta utredningar samt 
frihet att formulera slutsatser från uppföljningen av rapporter utan godkännande 
från någon annan. Behörigheterna ska utövas med beaktande av de behörigheter 
som särskilt lämnas till den externa funktion för mottagning och bedömning av 
rapporter som ska finnas enligt vad som närmare anges i punkt 3.4. Visselblåsar-
funktionen har även en samordnande och allmänt stödjande roll i frågor om vissel-
blåsning. 

2.2.2 Extern funktion för mottagning och bedömning av rapporter 
Kommunkoncernens parter ska använda sig av en extern mottagningsfunktion för 
att säkerställa att skyldigheterna enligt visselblåsarlagen fullgörs på ett korrekt sätt. 
Den externa funktionen ska vara det primära mottagningsstället för tips, bedöma om 
tips som inkommer kvalificerar som rapport enligt visselblåsarlagen eller inte och 
hålla erforderliga kontakter med rapporterande personer. Ansvaret för uppföljning 
(utredning) i anledning av rapport ligger däremot på visselblåsarfunktionen vid 
kommunledningskontoret. I frågor som angår enskilda rapporter ska den externa 
funktionen ha sina kontakter med visselblåsarfunktionen, som i sin tur svarar för 
kontakterna med berörd verksamhetsutövare. Den externa funktionen är gemensamt 
upphandlad för samtliga Värmländska kommuner. 

2.2.3 Utredning/uppföljning av rapporter 
Berörd förvaltning/bolag ska vid utredning/uppföljning utifrån inkommen rapport, 
på egen bekostnad, ställa information, personal och övriga resurser till visselblåsar-
funktionens förfogande i den omfattning och på det sätt som funktionen bedömer 
vara erforderligt för att genomföra utredningen. 
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Påståenden eller misstankar som uppkommer om brottsliga gärningar bör överläm-
nas till brottsbekämpande myndigheter genom polisanmälan i ett så tidigt skede 
som möjligt.  

Utredningen/uppföljningen ska genomföras av särskilt anlitad extern utredare i de 
fall i de fall ett enskilt rapporteringsärende medför att visselblåsarfunktionens obe-
roende eller självständighet kunde riskeras – till exempel om rapporten skulle 
handla om en person i ledande ställning vid kommunledningskontoret. 

Färdig utredning lämnas till berörd verksamhetsutövare – om möjligt till dess 
högsta ledning – för vidare handläggning. Återrapportering ska ske från verksam-
hetsutövaren/förvaltningen till visselblåsarfunktionen, som genom den externa 
funktionen enligt punkt 3.4 ansvarar för att återkoppling sker till rapporterande per-
son enligt visselblåsarlagens krav. 

2.2.4 Information och sekretess 
Information om enskild rapport får delas av visselblåsarfunktionen eller extern part 
som anlitas för hantering eller utredning i anledning av rapporten endast med iakt-
tagande av de bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt som gäller enligt lag 
och i övrigt endast i den utsträckning som fordras för att visselblåsarlagen och 
denna riktlinje ska kunna efterföljas. Visselblåsarfunktionen ska – med beaktande 
av denna begränsning – periodiskt lämna kommunstyrelsen skriftlig sammanställ-
ning med översiktlig information om frekvensen och hanteringen av inkomna rap-
porteringsärenden, som ett led i kommunstyrelsens uppfyllande av dess uppsikts-
plikt enligt kommunallagen (2017:725). 

2.3 Utvärdering 
Kommunledningskontoret ansvarar för att kommunkoncernens efterlevnad av denna 
riktlinje och kraven enligt visselblåsarlagen utvärderas årligen. 
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 107 Dnr KS/2022:63 

Principer för egenavgift färdtjänst 
Ärendebeskrivning 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen (SFS 
1997:736) till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos 
kommunerna. Regionen har beslutat om reglemente för färdtjänst. Vad avser 
principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och samtliga länets 
kommuner fatta ett likalydande beslut. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från region Värmland, 2021-12-07.  
Region Värmlands protokollsutdrag § 19 Principer för egenavgift färdtjänst  
Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna principerna för 
egenavgifter färdtjänst enligt Bilaga 1.  
 
_______________________ 
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Linnéa Lyckerius, 0533-681506 
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 Kommunfullmäktige 

 

Principer för egenavgifter färdtjänst 
Sammanfattning 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen 
(SFS 1997:736) till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten 
kvarstår hos kommunerna. Regionen har att besluta om reglemente för 
färdtjänst. Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region 
Värmland och samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut. 

Bakgrund 
Region Värmland ansvarar för kollektivtrafiken i Värmland och är regional 
kollektivtrafikmyndighet. Region Värmland ansvarar vidare för färdtjänst, 
riksfärdtjänst och sjukresor. I samband med regionbildningen 2019 
påbörjades en översyn av de regelverk och egenavgifter som ligger till grund 
för resor med färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Region Värmland har, 
med stöd av respektive lag, att besluta om regler för färdtjänst, riksfärdtjänst 
och sjukreseersättning. Under 2020 har tjänstemannaförslag remitterats till 
kommunerna, hälso- och sjukvården och brukarorganisationer för synpunkter 
och samråd har genomförts. Synpunkter har nu inarbetats i förslagen till 
beslut. Syftet med gemensamma regler inom hela Värmland handlar om att 
skapa så bra förutsättningar som möjligt för en god balans mellan kundnytta 
och kostnader. Med gemensamma regler kan administrativa och trafikala 
kostnader minskas, vilket skapar utrymme för att ge en hög service till 
brukarna av tjänsten. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från region Värmland, 2021-12-07.  
Region Värmlands protokollsutdrag § 19 Principer för egenavgift färdtjänst  
Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner principerna för 
egenavgifter färdtjänst enligt Bilaga 1.  
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Datum Diarienummer 

Servicetrafik 2022-03-02 KTN/210289 
Handläggare   

Anders Wahlén   

 

 

 

Följebrev - Beslut kring principer för egenavgifter 
färdtjänst 

 

Kommunerna i Värmlands län har 2021-12-20 mottagit underlag från 

Region Värmlands Kollektivtrafiknämnd gällande ärendet Principer för 

egenavgifter färdtjänst (Dnr. KTN/210289) för fortsatt hantering. I 

följebrevet daterat 2021-12-17 fanns en bakgrund till ärendet samt 

instruktioner för hur frågan fortsatt bör hanteras av kommunerna. 

 

Det förklarades även att den fortsatta hanteringen i kommunerna kan ta vid 

då ett slutgiltigt beslut har fattats av Regionfullmäktige, varefter en slutgiltig 

uppdatering skickas till kommunerna. Regionfullmäktiges slutgiltiga beslut 

fattades under sammanträdet 2022-02-16, varför kommunerna nu ges en 

slutgiltig uppdatering. 

 

Det underlag som kommunerna mottog 2021-12-20 är fortfarande det som 

är aktuellt för kommunernas fortsatta hantering av frågan. Inget nytt 

underlag har tillkommit i ärendet från tiden för beslut i 

Kollektivtrafiknämnden till att beslut fattades i Regionfullmäktige. 

 

 

I det fall att ytterligare bakgrundbeskrivning önskas eller att frågor finns 

angående sakinnehåll hänvisas dessa till servicetrafikchef Anders Wahlén: 

anders.wahlen@regionvarmland.se 

 

Som det nämndes i följebrevet daterat 2022-12-17 ska protokollsutdrag 

gällande kommunernas beslut ha inkommit till Region Värmland senast 

2022-06-30. De skickas per e-post till diariet@regionvarmland.se. Ange 

diarienummer KTN/210289 i ämnesraden. 
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Vänligen, 

 

Mattias Bergh 

Trafikdirektör 

Region Värmland 

 

 

 

 

Bilagt material: 

Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2022-02-16 §19 Principer för 

egenavgifter färdtjänst 

 

 

 

 

Sändlista 

Arvika kommun 

Eda kommun 

Filipstads kommun 

Forshaga kommun 

Grums kommun 

Hagfors kommun 

Hammarö kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Kristinehamns kommun 

Munkfors kommun 

Storfors kommun 

Sunne kommun 

Säffle kommun 

Torsby kommun 

Årjängs kommun 



  
Protokoll 

 Regionfullmäktige  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2022-02-16 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr  RS/212896 

Principer för egenavgifter färdtjänst 
 

Beslut 
Regionfullmäktiges beslut 
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 
 
2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast sker 
2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022. 
 
3. Ny prissättning införs stegvis. 
 
4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen (SFS 1997:736) 
till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett separat beslutsärende 
(KTN/210287). Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och 
samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut. 
Yrkanden 
Jesper Johansson (MP) och Hans Nilsson (SIV) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att regionfullmäktige beslutar att 
bifalla regionstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
 §13  Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse - Principer för egenavgifter färdtjänst 
 §150 Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst 

 

Utdraget skickas till 
Kollektivtrafiknämnden 
Anders Wahlén, enhetschef servicetrafik 
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KTN/210289 Principer för egenavgift färdtjänst

Bilaga 1

Förslag formulering till beslut om ändrad princip för egenavgifter:

”Priset för resan (egenavgift) ska vara skäligt. Grunderna för egenavgifterna är gemensamt 
fastställda av Region Värmland och kommunerna som överlåtit huvudmannaskapet för 
färdtjänsten till Region Värmland. Prissättning (egenavgift) för resa med färdtjänsten baseras 
på prissättning för resa med den allmänna kollektivtrafiken. Trafikkostnaden per resenär 
inom färdtjänsten är högre i jämförelse med resa i den allmänna kollektivtrafiken. 
Prissättningen ska vara i nivå med hur färdtjänsten prissätts i övriga Sverige. 

Den färdtjänstberättigade erbjuds köpa särskilda produkter som gäller för resor inom 
färdtjänsten och den allmänna kollektivtrafiken, såsom månadskort. Syftet med 
månadskorten är dels att minska på resenärers kostnader vid frekvent resande, exempelvis 
arbets- och studiependling, dels kunna styra kunder mot den allmänna kollektivtrafiken där 
så är möjligt.

Vissa produkter inom den allmänna kollektivtrafiken kan inte erbjudas inom färdtjänsten på 
grund av trafikens utformning, exempelvis gruppbiljetter. Vissa produkter inom allmän 
kollektivtrafiken såsom närresa och tätortsbiljetter kan inte heller erbjudas inom 
färdtjänsten till följd av kostnadsskäl.

Regionen äger rätt att göra årliga prisjusteringar utifrån en allmän kostnadsutveckling 
baserat på överenskommen princip. 

Så länge som färdtjänsten inte är skatteväxlad ska regionen vid en förändring av principer för 
prissättning samråda och erhålla kommunernas godkännande.”
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 Kollektivtrafiknämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2021-12-07 
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§ 150 Dnr  KTN/210289 

Principer för egenavgifter färdtjänst 
 

Beslut 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta 
1.      Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 1. 
  
2.      Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal startar vilket som tidigast 
sker 2023-09-01. En förutsättning är att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022. 
  
3.      Ny prissättning införs stegvis. 
  
4.      Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt prissystem träder i kraft. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen (SFS 1997:736) 
till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett separat beslutsärende 
(KTN/210287). Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och 
samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut.  
  
  
  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Tjänsteskrivelse Principer för egenavgifter färdtjänst 
 Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst-version 

 

Utdraget skickas till 
Regionstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 1 (6)

Handläggare Datum Diarienummer
Anders Wahlén 2021-12-07 KTN/210289

Principer för egenavgifter färdtjänst

Förslag till beslut
1. Principerna för egenavgifter färdtjänst godkänns enligt Bilaga 

1.

2. Nya egenavgifter förväntas träda i kraft när nya trafikavtal 
startar vilket som tidigast sker 2023-09-01. En förutsättning är 
att samtliga kommuner fattar likalydande beslut för 
egenavgifter under 2022.

3. Ny prissättning införs stegvis.

4. Periodkort och liknande förmånsprodukter införs när nytt 
prissystem träder i kraft. 

Sammanfattning
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt 
färdtjänstlagen (SFS 1997:736) till Region Värmland. 
Betalningsansvaret för färdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 
Regionen har att besluta om reglemente för färdtjänst, vilket är ett 
separat beslutsärende (KTN/210287). Vad avser principer för 
egenavgift färdtjänst behöver Region Värmland och samtliga länets 
kommuner fatta ett likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning
Region Värmland ansvarar för kollektivtrafiken i Värmland och är 
regional kollektivtrafikmyndighet. Region Värmland ansvarar vidare 
för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. I samband med 
regionbildningen 2019 påbörjades en översyn av de regelverk och 
egenavgifter som ligger till grund för resor med färdtjänst, 
riksfärdtjänst och sjukresor. Region Värmland har, med stöd av 
respektive lag, att besluta om regler för färdtjänst, riksfärdtjänst och 



Tjänsteskrivelse 2 (6)

Handläggare Datum Diarienummer
Anders Wahlén 2021-12-07 KTN/210289

sjukreseersättning. Under 2020 har tjänstemannaförslag remitterats till 
kommunerna, hälso- och sjukvården och brukarorganisationer för 
synpunkter och samråd har genomförts. Synpunkter har nu inarbetats i 
förslagen till beslut. Syftet med gemensamma regler inom hela 
Värmland handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 
en god balans mellan kundnytta och kostnader. Med gemensamma 
regler kan administrativa och trafikala kostnader minskas, vilket 
skapar utrymme för att ge en hög service till brukarna av tjänsten.

Vad avser färdtjänst och riksfärdtjänst har kommunerna fortfarande 
kvar betalningsansvaret och principer kring egenavgifter för färdtjänst 
behöver även beslutas av respektive kommun. Egenavgifter för 
riksfärdtjänst beslutas av regeringen enligt en förordning (SFS 
1993:1148).

Generell servicenivå till kunderna inom färdtjänst och riksfärdtjänst 
samt inom sjukresor styrs av reglementen, som beslutas av 
Regionfullmäktige i de fall reglerna inte direkt följer av lag.

15 av länets 16 kommuner (ej Karlstad) har i avtal under 2009/2010 
delegerat ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till dåvarande 
Värmlandstrafik AB med stöd av lag för färdtjänst respektive 
riksfärdtjänst. Värmlandstrafik AB inrättade 2010 ett länstäckande 
gemensamt regelverk för färdtjänsten, en länsfärdtjänst, vilket skapade 
ur brukarperspektivet mer likvärdiga förhållanden och större 
rörelsefrihet. Innan länsfärdtjänsten infördes var det mycket 
diskussioner kring varför olika regler gällde i olika kommuner.

Gällande principerna för egenavgifter i överlåtelseavtalen från 
2009/2010 finns följande formuleringar:

”Priset för resan (egenavgift) skall vara skäligt och får inte överstiga 
Värmlandstrafik AB:s självkostnader. Grunderna för egenavgifterna är 
gemensamt fastställda av de kommuner som överlåtit 
huvudmannaskapet för färdtjänsten…Grunderna för prissättning 
(egenavgift) för resa med den särskilda kollektivtrafiken baseras på 
prissättning för resa med den ordinarie kollektivtrafiken. Kostnaden 
för resan är dock högre för resa i den särskilda kollektivtrafiken i 
jämförelse med resa i den ordinarie 
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kollektivtrafiken…självfinansieringsgraden för brukaren kommer att 
som mest uppgå till 25% av vad resan kostar att producera.”

Färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstad gick över till Region 
Värmland den 1 juli 2019 enligt motsvarande principer som övriga 
värmländska kommuner gjorde tio år tillbaka i tiden.

I överlåtelseavtalet med Karlstads kommun (2019) är nuvarande 
formulering om principer för egenavgifter:

”Efter att innevarande avtalsperiod löpt ut får regionen ta ut 
egenavgifter enligt regionens prissättning. Så länge kommunen betalar 
de faktiska kostnaderna för färdtjänsten mot faktura ska regionen dock 
samråda med kommunen vid ändrad nivå på egenavgifterna. 
Kommunens godkännande är en förutsättning för ändrad nivå på 
egenavgifterna. ”

I samband med att Region Värmland under 2019 samlat all färdtjänst 
och sjukresor inom Värmland i samma organisation, servicetrafiken 
inom Region Värmland kollektivtrafik, finns nu möjligheter till ett 
samlat grepp när trafikavtalen löper ut under hösten 2023. Principiella 
förändringar kring regelverk och egenavgifter har samråtts med 
kommunerna, brukarorganisationer, hälso- och sjukvården och 
anställda inom Region Värmland. En i princip heltäckande 
kartläggning av samtliga regioners reglementen och egenavgifter inom 
servicetrafiken har genomförts.

Reglerna kring sjukresor och färdtjänst ska bidra till regionens vision 
om en livskvalitet i världsklass. Servicetrafiken inom Region 
Värmland ligger de senaste åren på en topposition i riket gällande 
kundnöjdhet, vilket också är den långsiktiga målsättningen att så ska 
förbli.

De målsättningar som kollektivtrafiknämnden satt upp i samband med 
översynen:

- Sammanhållet regelverk i hela Värmland från 2023 och 
framåt.

- Hitta en bra balans mellan kundnytta och kostnader.
- Skapa en tillgänglig och anpassad trafik.
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- Göra regelverken mer begripliga.

I förslaget till beslut om principer har färdtjänstens egenavgifter 
förordats en koppling till kollektivtrafikens prissättning. Färdtjänst ska 
ses som en kompletterande form av kollektivtrafik. Kopplingen 
innebär att brukare med färdtjänst betalar samma egenavgift som 
kollektivtrafikresenären på en given reserelation, vilket också har varit 
ett tydligt önskemål från funktionsrättsrörelsen.
Vissa produkter inom kollektivtrafiken kan utifrån trafikens 
utformning inte erbjudas inom färdtjänsten, exempelvis gruppbiljetter.
Omvänt kommer färdtjänstbrukaren erbjudas unika produkter, 
exempelvis olika former av månadskort. Månadskort hjälper brukare 
med frekvent resande, exempelvis arbets- och studiependling, att hålla 
nere kostnaderna för egenavgifter.
Med tanke på att färdtjänsten har en högre trafikkostnad per resenär 
har tätorts-och närresepriser exkluderats av kostnadsskäl. Med 
förslaget till beslut hamnar man på en nivå med hur färdtjänsten 
prissätts i övriga Sverige.

Finansiering eller ekonomiska konsekvenser
Principer för egenavgifter är en del av reglementet för färdtjänst. 

Kostnader för färdtjänst bärs i slutändan av kommunerna, men 
hanteras av kollektivtrafiken inom Region Värmland.

Reglementet för färdtjänst bygger i stora drag på ensning av de 
reglementen som idag finns för Karlstads kommun respektive övriga 
kommuner inom länsfärdtjänsten. Enskilda förändringar i reglementet 
förväntas endast marginellt påverka kostnader.

Den stora fördelen med gemensamma regelverk inom Värmland 
handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en samlad 
trafiklösning. Servicetrafiken i Värmland upphandlas och merparten 
av de totala kostnaderna handlar om ersättning till trafikföretag för 
upphandlad trafik. Intäkter från kunder (egenavgifter) är en liten del 
(cirka 16 %) i förhållande till servicetrafikens totala kostnader.
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Förslagen till förändringar av egenavgiftssystem har analyserats 
utifrån dagens prissättning och historiskt trafikutförande (2019) och 
uppskattningsvis beräknas Karlstads kommun få cirka 1 miljon mer i 
intäkter från egenavgifter per år och de 15 befintliga 
länsfärdtjänstkommunerna får sammanlagt drygt 1 miljon mindre i 
intäkter, det vill säga kostnadsneutralt för samtliga kommuner som 
helhet. En miljon kronor motsvarar cirka fyra procent av den totala 
trafikkostnaden.

I slutändan avgörs kostnaden för trafiken av resandet, anbudspriser i 
upphandling, samordning av bokade resor, indexjusteringar enligt 
trafikavtal och möjligheter till att styra kunder till olika resesätt inom 
kollektivtrafiken, exempelvis buss och tåg där så möjligt.

Utifrån kundperspektivet kommer en gemensam prislista får 
färdtjänsten i Värmland innebära att befintliga länsfärdtjänstresenärer 
generellt får en något lägre egenavgift och Karlstads brukare en något 
högre på framför allt kortare reserelationer. Förvaltningen har 
analyserat det faktiska resandet för användare av färdtjänst i Karlstad 
och funnit att 95 % endast erhåller marginella (mindre än 90 
kronor/månad) kostnadsökningar för resandet per månad sett till 
dagens prissättning. För de kunder som har ett mer frekvent resande 
kommer produkter för månadskort och arbets- och studiependling 
balansera höjningen.

Den faktiska prisjusteringen mot kund förväntas ske tidigast hösten 
2023 efter att prisbeslut har tagits enligt ordinarie rutiner.

Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte påverka barn och unga.



Tjänsteskrivelse 6 (6)

Handläggare Datum Diarienummer
Anders Wahlén 2021-12-07 KTN/210289

Mattias Bergh
Trafikdirektör

Anders Wahlén
Servicetrafikchef

Utdraget skickas till
Regiondirektör Peter Bäckstrand
Regionstyrelsen
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Servicetrafik   
Handläggare Datum Diarienummer 

Anders Wahlén 2021-12-17 KTN/210289 

Följebrev – Beslut kring principer för egenavgifter färdtjänst 

Kommunerna i Värmland har sedan många år tillbaka valt att ge uppdraget 
att upphandla, organisera och genomföra färdtjänst och riksfärdtjänst för 
kommunernas räkning till länets kollektivtrafikhuvudman. Vid tiden för 
överlåtandet var det Värmlandstrafik AB och sedan 1 januari 2019 Region 
Värmland. Efter att Region Värmland bildats har också Karlstads kommun 
gett Region Värmland motsvarande uppdrag avseende kommunens 
färdtjänst och riksfärdtjänst. Betalningsansvaret för färdtjänsten och 
riksfärdtjänsten kvarstår hos kommunerna. 

Vår målsättning är att upphandla en attraktiv trafik för kommuninvånarna 
som bidrar till ökad trygghet, nöjdhet och välmående på ett 
kostnadseffektivt sätt. Utgångspunkt är lagarna om färdtjänst (SFS 
1997:736) och riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Genom att ha möjligheten att 
samordna upphandling och genomförande av färdtjänst för alla Värmlands 
kommuner ser vi goda möjligheter att uppnå vår målsättning. Främst genom 
att skapa förutsättningar för att trafikföretag ska kunna offerera bra och 
kostnadseffektiva anbud. 

Under Region Värmlands första år har därför fokus varit att skapa oss 
nämnda förutsättningar genom att förlänga eller upphandla befintliga avtal 
så att vi möjliggör en gemensam trafikstart för nya avtal. Vi har också gjort 
en grundlig omvärldsspaning nationellt för att jämföra Värmlands 
nuvarande lösning och också jämfört de olika lösningar som förelegat i 
Värmland avseende Karlstads kommun och Värmlandstrafik. Ambitionen är 
att kunna föreslå en ny lösning som vidmakthåller det som är bra och 
utvecklar det som kunder och brukarorganisationer framfört som 
förbättringsförslag. Utredningsarbetet har visat att ett gemensamt regelverk 
för alla kommuner förenklar och ökar möjligheten att optimera samordning 
av bokningar och därmed uppnå lägre kostnader. Ett tjänstemannaförslag till 
nytt reglemente skickades under 2020 på remiss till kommunerna och 
brukarorganisationer och synpunkterna har bearbetats. Genom att hitta 
gemensamma principer för egenavgifter skapas förutsättningar för mindre 
komplicerade och kostnadsdrivande betalningslösningar och processer. 

Kollektivtrafiknämnden har föreslagit regionfullmäktige att dels besluta om 
nytt reglemente, dels besluta om principer för egenavgifter färdtjänst enligt 
vad som framgår i bilaga 1. Regionfullmäktige planerar att besluta i ärendet 
2022-02-16. En slutgiltig uppdatering skickas till kommunerna direkt efter 
regionfullmäktiges beslut i februari. Samtliga kommuner behöver fatta 
likalydande beslut, lämpligtvis under perioden 16 februari till 30 juni, i den 
delen som handlar om principer för egenavgifter färdtjänst.  

Nya egenavgifter, baserade på det nya beslutet, kan tidigast införas i 
samband med att nya trafikavtal inom servicetrafiken börjar gälla, vilket 



    

    2 (3) REGION VÄRMLAND 
  

tidigast sker 2023-09-01. I beslutet från kollektivtrafiknämnden framgår att 
ny prissättning ska ske stegvis samt att periodkort eller liknande 
förmånsprodukter kommer att tillföras när det nya prissystemet träder i 
kraft. 

Önskas mer bakgrundsbeskrivningar eller frågor angående innehåll hänvisas 
dessa till servicetrafikchef Anders Wahlén: 

anders.wahlen@regionvarmland.se  

Besluten ska ha inkommit till Region Värmland senast den 30 juni 2022. De 
skickas per e-post till diariet@regionvarmland.se. Ange diarienummer 
KTN/210289 i ämnesraden. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Mattias Bergh 
Trafikdirektör 
Region Värmland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagt material: 

Protokoll från Kollektivtrafiknämnden (2021-12-07) 

Bilaga 1 Principer för egenavgift färdtjänst 

Tjänsteskrivelse Principer för egenavgifter färdtjänst  

mailto:anders.wahlen@regionvarmland.se
mailto:diariet@regionvarmland.se
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Sändlista remiss 
Arvika kommun 

Eda kommun 

Filipstads kommun 

Forshaga kommun 

Grums kommun 

Hagfors kommun 

Hammarö kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Kristinehamns kommun 

Munkfors kommun 

Storfors kommun 

Sunne kommun 

Säffle kommun 

Torsby kommun 

Årjängs kommun 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 109 Dnr KS/2022:196 

Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente samt 
tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 
Ärendebeskrivning 
Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om 
nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från 
och med 1 augusti 2022. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare 
måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel 
vitt snus. Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller 
alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag 
om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och tillsynen utförs av 
Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet. 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 
ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att 
reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får 
enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter. 
För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och 
bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente 
göras. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om förslag till tillägg i socialnämndens reglemente samt 
tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter,  
2022-05-19. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att 
Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition enligt följande: 

- Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om 
Tobaksfria nikotinprodukter 

- En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet 
med en avgift om 2000 kr vid försäljning av endast denna produktgrupp. 
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Vid försäljning av två produkter till exempel folköl, e-cigaretter blir det 
3500: - vid försäljning av tre produkter blir summan 4500: - och vid 
försäljning av fyra produkter 5000: -. Om det finns ett tobakstillstånd 
tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för 
tobak som är 5000: -. 

 
 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 



  Tjänsteskrivelse 

   2022-05-19 
 
 

    Kommunstyrelsen 
 
 
 
Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med 
anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Riksdagen 
beslutar i enlighet med regeringens proposition enligt följande: 
 

- Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om Tobaksfria 
nikotinprodukter 

- En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i avgiftssystemet med en avgift 
om 2000 kr vid försäljning av endast denna produktgrupp. Vid försäljning av två 
produkter till exempel folköl, e-cigaretter blir det 3500: - vid försäljning av tre produkter 
blir summan 4500: - och vid försäljning av fyra produkter 5000: -. Om det finns ett 
tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga tillsynsavgiften 
för tobak som är 5000: -. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag om nikotinfria 
produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 1 augusti 2022. 

 
Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer 
tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den 
som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje 
försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om 
förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 
Det kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de 
ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även 
förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, 
framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter. 

 
Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller alkoholservering, folköl- och 
tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet 
enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och 
tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet. 

 
De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen 
över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag om 
tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas till 
kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den omedelbara tillsynen över 
att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att meddela de förelägganden eller förbud 
som behövs för att lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddelas 
varning. 



 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta emot och 
administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen 
utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin 
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria 
nikotinprodukter. 
För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn 
över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras. 
 
Avgifter 
Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen när det 
gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.  
 
Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen lagstiftning enligt 
propositionen. Detta innebär att anmälan, egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska 
hanteras för sig, men kan precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen. 
Dalsland & Säffles Alkohol- och tobakenhet förslår därför att en ny avgift införs som avser 
Tobaksfria nikotinprodukter: 
försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2000 kr,  
två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3500 kr,  
tre produkterna 4500 kr. 
alla fyra produkter 5000: - 
Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000: - tillkommer det en 
avgift på 500: - per produkt 
 
Regeringens förslag till beslut 2022-06-21 och den nya lagens ikraftträdande 2022-08-01 ligger 
inom en mycket snar framtid. För att inte hamna i en situation där inte någon myndighet inom 
kommunen har befogenheter att hantera tillsyn, avgifter eller hantera anmälan föreslås att 
socialnämnden ska vara den nämnd som hanterar även dessa frågor eftersom motsvarande 
ärenden redan handhas av denna nämnd. 
 

 
Jeanette Krafft, Daniel Berglöv 
alkohol/tobakshandläggare   
 

 
Ingemar Rosén   
Kommunchef
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 Kommunerna i Värmlands län 

Kommunfullmäktige tillhanda 

 

För kännedom till nämnd med  

ansvar för tobakstillsyn 
 

 
   

   

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 

Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas beslutas 

av Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen att följa ny-

hetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den nya lagen kan 

kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om riksdagen beslutar att in-

föra den nya lagen behöver kommunen vidta ett antal åtgärder vilka gås ige-

nom nedan. Observera att det kan finnas fler åtgärder som behöver vidtas. 

Kommunen bör redan nu ta del av informationen nedan så att nödvändiga 

åtgärder hinner förberedas i tid till lagens förväntade ikraftträdande.  

Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter 

att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste 

anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel 

vitt snus. Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den 

som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på 

varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart med-

delande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria 

nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även finnas 

bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara 

märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen för-

väntas även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas.  

Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot be-

roendeframkallande produkter.  

Kommunen blir tillsynsmyndighet  

Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen 

på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och 

ska även biträda kommunerna med information och råd samt främja samar-

bete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och 

andra.  

 

Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med anled-

ning av den nya lagen:  



 

  

Information 

2022-05-16 

 

Diarienummer 

705-4497-2022 
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• Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara 

för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva till-

syn över dessa.  

• De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria nikotinpro-

dukter kan behöva delegation för detta.  

• Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill sälja 

tobaksfria nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de försäljnings-

ställen ni redan vet säljer sådana produkter idag.  

• Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra be-

fintliga tillsynsprotokoll.  

• Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria nikotin-

produkter. 

• Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om den 

nya lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m.  

• Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen.  

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som 

kommunen har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er kommun. 

Länsstyrelsen räknar med att distribuera informationsbladet till kommunen 

den 21 juni när riksdagen har fattat beslut. Det finns redan nu dekaler om 

18-årsgräns som kommunen kan beställa från Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter  

För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta vilken 

nämnd som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om tobaksfria niko-

tinprodukter. När beslut om ansvarig nämnd har fattats önskar Länsstyrelsen 

att kommunen meddelar oss e-postadress till nämnden genom att mejla till 

Länsstyrelsen. 

 

Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria niko-

tinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta Länssty-

relsen Värmland på matias.kivisto@lansstyrelsen.se / 010 224 73 34.  

  

 

Matias Kivistö 

Tillsynshandläggare – alkohol & tobak 

mailto:matias.kivisto@lansstyrelsen.se
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§ 110 Dnr KS/2022:95 

Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2021 för samordningsförbundet BÅDESÅ 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) 
har översänt årsredovisning 2021 till kommunfullmäktige för ställningstagande 
angående ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning år 
2021 för samordningsförbundet BÅDESÅ, 2022-05-30.  
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2021 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 2021 
beviljas. 

2. Årsredovisning för år 2021 godkänns. 
 
____________________ 
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Linnéa Lyckerius, 0533-681506 
linnea.lyckerius@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäige 

 

Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2021 för samordningsförbundet 
BÅDESÅ 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 
(BÅDESÅ) har översänt årsredovisning 2021 till kommunfullmäktige för 
ställningstagande angående ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2021 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret bedömer i enlighet med revisionsberättelsen att 
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle 
och Årjängs styrelse för 2020 beviljas och att årsredovisningen godkänns. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 
2021 beviljas. 

2. Årsredovisning för år 2021 godkänns. 
 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
BÅDESÅ
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En Väg In – Bengtsfors kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Ulrika Moberg 

Samordnare Karin Dahl 

 

Slutsatser 

Integrerad samverkan med deltagare i FINSAM och parter är en framgångsfaktor för att medborgare 

som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få rätt stöd för mer hälsa, mer självständighet och egen 

försörjning.  

Pandemin och omorganisationer 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 förlänger deltagarnas tid i insatsen.  

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ´s insats En väg in i Bengtsfors kommun handlar om att stötta 

deltagare att gå från ett utanförskap till mer självständighet, mer hälsa och egen försörjning genom 

arbete eller studier. Detta gör vi i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kommunen och vården. En väg in har individens perspektiv i fokus och med stöd i metoderna 

tjänstedesign och lösningsfokuserat förhållningssätt. En väg in verkar för att sprida kunskap om 

metoderna och hur man implementerar metoderna i det dagliga arbetet.  

En väg in har veckomöten 1 gång/vecka. Dessa möten är ett viktigt forum för att underhålla den 

samverkan som finns och för att utveckla metoder och processer. Mötet säkerställer att handläggare 

från olika parter och enheter i Bengtsfors kommun lär känna varandra och varandras verksamheter 

vilket gynnar deltagarna och arbetsprocessen. Arbetsförmedlingen, AI-arbete och integration 

Bengtsfors kommun och IFO-Individ och familjeomsorgen är inbjudna till mötet. I slutet av 2021 

meddelade Arbetsförmedlingen att de inte längre kan delta i dessa möten. 

Samordnaren för En väg in håller även i FINSAM-möten 1 gång/månad. Dessa möten representeras 

av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, LSS, Individ och Familjeomsorgen, AI-Arbetsmarknad 

och Integrationsenheten, 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. I 

genomsnitt lyfts två till tre individärenden per möte. I slutet av 2021 meddelade Arbetsförmedlingen 

att de inte längre kan delta i dessa möten. 

En väg in verkar för att sprida och underhålla det goda med samverkan och tjänstedesign. Genom 

Nätverket för tjänstedesign, som startades av samordningsförbunden Värmland/Dal, tog nätverket 

ansvar för att ta till vara och sprida kunskapen från projekt Insikt vidare ytterligare. Nätverket för 

tjänstedesign har genomförde 4 workshops under hösten 2021 för medarbetare och parter i förbunden 

Värmland/Dal. 
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Måluppfyllelse 

En väg in har under 2021 haft totalt 98 deltagare registrerade. Vid årsskiftet finns 49 pågående 

deltagare. 15 nya deltagare har skrivits in under 2021 och 49 deltagare har avslutats. 15 deltagare har 

skrivits ut mot arbete (7 till subventionerade anställningar och 8 till icke subventionerade 

anställningar). 7 deltagare har börjat studera. Andra orsaker för utskrivning kan vara flytt (5 

deltagare), fortsatt rehabilitering/sjukdom/utan mätning (9 deltagare) eller föräldraledighet (1 

deltagare). 12 deltagare har skrivits ut med anledning av att man bedömt att deras behov täcks av det 

stöd som arbetsmarknadssekreterarna i Bengtsfors kommun erbjuder. 

Antal volymärenden, ärenden som tagits upp i En väg in och FINSAM för konsultation under 2021 

är 85. 

Att utveckla samverkan för att medborgarna 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 och attityder/föreställningar om vad 

samverkan är och för vems skull.  

De forum för handläggare och medarbetare som finns, veckomötena och FINSAM-mötena, är ett 

konkret sätt att underhålla och utveckla samverkan. Dessa möten tillsammans med det dagliga 

interna och externa samarbetet, där handläggare och medarbetare från olika parter samverkar bidrar 

till hållbara stegförflyttningar för deltagarna och till ett gott samverkansklimat. 

För att säkerställa att man har deltagarnas fokus i fokus och att deltagarna är delaktiga i sin planering 

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. 

En väg in har fått extra medel för att under hösten 2021 pröva FMS- Försäkringsmedicinsk 

samverkan. Två konsultläkare finns tillgänglig för att gå igenom, bedöma och skriva utlåtanden i de 

fall där det är aktuellt att söka sjukersättning/aktivitetsersättning. Hos flera av deltagarna i En väg in 

finns en hälsoproblematik som under lång tid hindrat deltagarna för att närma sig arbetsmarknaden. 

Dessa deltagare kommer få frågan om de vill ingå i FMS. Förhoppningen är att FMS kommer leda 

till att En väg in 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. 

En väg in behöver, i och med detta, skruva på vad insatsen är och vilka som hör till målgruppen. Det 

verkar rimligt att fokusera på deltagare med hälsoproblematik med behov av samordning. Deltagare 

som står långt ifrån arbetsmarknaden men har en utredd arbetsförmåga och söker arbete skrivs ut 

men får fortsatt stöd av Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadssekreterare. 

(Sammanställning av resultat och måluppfyllelse i Årsredovisningen sid 10-12) 

 

Projektets styrkor:  

I Bengtsfors kommun finns ett tydligt arbetsfokus med kompetenta och engagerade rekryterare, 

arbetsmarknadssekreterare och handledare som träffar de deltagarna regelbundet. 
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Bengtsfors kommun har en egen arbetsterapeut som ansvarar för arbetsträning och 

arbetsförmågebedömningar. Dessa insatser fyller en viktig funktion för deltagarens möjlighet att 

stegförflytta sig närmare arbetsmarknaden, men även vid en ansökan om ex v. sjukersättning. 

Medarbetare i Bengtsfors kommun har tagit del av utbildningsinsatser via Samordningsförbundet i 

ACT, Tjänstedesign, Lösningsfokuserat förhållningssätt och Supported Employment/IPS   

Samverkan med Öppenpsykiatrin Bäckefors, LSS och Närhälsan Bengtsfors i FINSAM. Allt fler 

deltagare lyfts in i En väg in via FINSAM. 

 

Projektets svagheter:  

Den mest tydliga svagheten i projektet är när parter/handläggare inte kommer på möten och inte 

längre deltar i samverkan. Vi vet att deltagarna vill att vi samverkar. Vi vet också att deltagarna 

stegförflyttas tack vare samverkan. Trots det är samverkan något som ibland inte prioriteras hos 

parterna. 

Det finns en otydlighet i organisationen kring vem/vilka som arbetar med deltagarna med 

hälsoproblematik och i vilken mån och i vilka forum man samverkar kring dessa individer. Är det 

socialsekreterare eller är det en arbetsmarknadssekreterare? Kan det vara aktuellt att inrätta ett 

hälsoteam kopplat till En väg in, för att skapa ett systematiskt arbetssätt kring de deltagare som är i 

behov av det? 

För att deltagare i En väg in ska klara av att stegförflytta sig har det blivit tydligt att det saknas 

förrehabiliterande insatser, samt rutiner och systematiskt lösningsfokuserat arbete för målgruppen. 

Behovet av en förrehabiliterande insats efterfrågas allt oftare särskilt många förfrågningar kommer 

från Psykiatrin och Försäkringskassan.  

 

Långsiktiga effekter 

Vad har ni lärt? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna? 

En väg in bidrar till ett gott samverkansklimat vilket leder till hållbara resultat för deltagarna. Det 

betyder att den förändring som deltagaren med stöd från En väg in 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 skapar förutsättningar för deltagarna komma vidare. Deltagarna får en större förståelse för sin 

situation och upplever mindre stress och press när det finns en samsyn och en planering som utgår 

från deltagaren själv. 

En väg in 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 har vi lärt oss under året som gått med pandemi och med 

omorganisationer. När en part lämnar samverkan påverkas helheten negativt. Samverkan blir bättre  

 



6 

 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Bilaga 1, Årsredovisning 2021; Verksamhetsberättelser Integrerad samverkan i kommunerna. 

 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Organisationsnummer: 222000-1800 

 

när vi känner (till) varandra och möjligen kan man säga att det är en färskvara, den måste underhållas 

för att leva vidare. 

 

Samarbetsarenor 

Exempel på samarbetsarenor i En väg in:  

Samordnare i BÅD-ESÅ och FINSAM Värmland 

AI - Arbetsmarknad och Integrationsenheten Bengtsfors kommun  

IFO Bengtsfors kommun 

Närhälsan Bengtsfors 

Öppenpsykiatrin Bäckefors 

Arbetsförmedlingen  

Vuxenutbildningen 

Försäkringskassan  

Olika projekt ex v All in, Framtidsbygder, Frivilligcentralen ABF+Sensus Bengtsfors 

 

Karin Dahl 

Samordnare/Processledare Samordningsförbundet BÅD-ESÅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Bilaga 1, Årsredovisning 2021; Verksamhetsberättelser Integrerad samverkan i kommunerna. 

 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Organisationsnummer: 222000-1800 

 

FINSAM teamet – Åmål Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Försörjning, Per Lundin 

Samordnare Nina Magg 

 

Slutsats 

Behovet av samverkan i Åmål är fortsatt stort. Läget blir snabbt sårbart då parter inom samverkan 

gör förändringar i sina organisationer eller då parterna uteblir helt från samverkan, alla instanser 

påverkas när detta sker. Detta skapar oro både inom och utom organisationen men allra störst oro 

skapar det hos klienterna/patienterna, deltagarna i Finsamteamet då förändringar, förutom oro, skapar 

många praktiska frågeställningar och klienterna kan inte få några svar på vissa av frågorna. I de 

flesta fall blir en längre väntetid ett faktum till följd av att inte alla parter samlas.  

Deltagande av alla instanser är av yttersta vikt. 

En reflektion som blivit mer och mer märkbar under året är att när en individ är inskriven i Finsam så 

släpper många andra 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 ett mycket viktigt att arbeta ta itu med 2022. Detta 

för att individen ska få ut maximal hjälp. 

 

Genomförande och arbetsprocess 

Projektet Finsamteamet i Åmål har fortgått under 2021. Den 1 februari – 21 bytte man samordnare. 

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 behovet för 

det finns skrivs de ut och en ny individ får erbjudande att ingå i Finsam. Individen kan själv även 

välja att avsluta insatsen. 

Finsamteamet i Åmål har månadsmöten där resultatet av individarbetet informeras till övriga parter 

inom samverkan. Även planering för fortsatt stegförflyttning och behov av insatser kring deltagaren 

förs. Tio teamsmöten hölls via Teams under året. Uppehåll på grund av semestrar under juli och 

augusti, men två möten hölls i september. Försäkringskassan har haft representanter med på varje 

teamträff 2021 under våren, har däremot uteblivit under hela hösten. I december månad lät 

representanten för Försäkringskassan meddela via mejl att hen fått nytt uppdrag och att ingen 

ersättare var tillsatt. 

Även Arbetsförmedlingen har deltagit alla träffar under våren men endast deltagit i två träffar under 

hösten. Inte heller Arbetsförmedlingen hade vid årsskiftet meddelat ersättare, ny representant. 

Vårdcentralen Medpro Clinic har uteblivit från varje träff och ingen ersättare har varit närvarande 

under hela 2021. Detta har haft en stor negativ påverkan och försvårat arbetet kring deltagarna. 

Någon representant från arbetsmarknadsenheten har inte deltagit sedan mars 2021. 
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Måluppfyllelse 

Då projektets syfte varit att starta upp en samverkan framförallt mellan Åmåls kommun, Öppen 

psykiatrin och vårdcentral så har denna samverkan haltat på grund av utebliven representant från 

vårdcentralen. En ny rehabkoordinator har nu anställts på Medpro Clinic så det problemet är 

förhoppningsvis löst inför arbetet 2022. Övrig samverkan fungerar bra under våren, hösten 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 som sker när 

inte samverkansparterna är på plats är att allt tar så mycket längre tid. 

Inskrivna i Finsam är tio personer, aktuella på ekonomiskt bistånd och har kontakter med flertalet av 

de organisationer/myndigheter som ingår i Finsamteamet, detta har fungerat väl. Dessa tio har en 

planering och väntar på behandling/utredning och/eller kontakt med andra aktörer. Tre individer har 

gått fyra veckors aktivitetsbaserad kartläggning under hösten varav två av dem har gått vidare till 12 

veckors arbetsträning på Utvecklingscenter. En individ arbetstränar på Samhall. 

 

• En person har erhållit aktivitetsersättning. 

• En person har erhållit sjukersättning. 

• En person har börjat studera. 

• En person har fått jobb. 

• Tolv volymärenden har lyfts. 

(Sammanställning av resultat och måluppfyllelse i Årsredovisningen sid 10-12) 

Projektets styrkor 

Finsamteamet i Åmål har blivit ett sammansvetsat team som upplever styrkan i att vara det ”lilla 

teamet”. Ett team där alla parter kan komma till tals, en trygghet och arbetsgemenskap. Frågor och 

funderingar och diskussioner förs öppet.  

Information från verksamheterna delges de övriga i teamet. 

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. 
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Samverkansarenor 

Samverkan inom Finsamteamet 

SIP-möten 

Enheten Arbete och försörjning, Åmåls kommun 

Enheten Jobb och utvecklingscentrum, Åmåls kommun 

UFÅ, ungdomsprojektet, Åmåls kommun 

In Åmål, integrationsprojekt, Åmåls 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. En kommentar vid uteblivna 

samverkansparter är ofta -”Vi hinner inte”, -”vi har inte tid att delta”. Detta är ohållbara argument då 

alla parter har mycket att göra och alla parter har genomgått stora organisationsförändringar. Om alla 

diskuterade så och bara ser till sin egen verksamhet så skulle ingen part komma och samverkan 

skulle vara en ”pappersprodukt”.  

Projektet har nu pågått i ett och ett halvt 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 har ställt till det med begränsningar i möten, som har ställts in eller skjutits 

på framtiden. Pandemin har skapat 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. Trots detta så har alla inskrivna pågående planering, vilket 

är ett mycket bra resultat, fem har gått vidare till egen försörjning och även detta är ett gott resultat. 

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. 

 

Nina Magg 

Samordnare Finsamteamet i Åmål 
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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. Det finns några tydliga tendenser och det är att de vi arbetar med tenderar i högre 

grad ha en psykisk ohälsa och i vissa fall även en missbruksproblematik. En annan svårighet eller 

möjlighet är gränssnittet kring individer som har LSS-insatser, klarar eller kan individen utvecklas 

till självförsörjning/stegförflyttning och vart ligger ansvarsområdet? Vi har blivit en känd arena för 

kommuninvånarna och här kan man växa och utvecklas.  

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 möjlighet 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 och uppgivenheten är ofta stor. Det finns behov av 

missbruksenhet inom IFO och ett nära samarbete med vården så att det skapas en trygghet runt 

personen i form av tydlig handlingsplan för hur man bäst stöttar individen på sin väg ur missbruket.  

 

Covid-19 har påverkat samhället och det har varit svårare att placera ut de personer som varit redo 

för praktik och rehabilitering, det gäller inom det privata näringslivet, kommunala verksamheter samt 

föreningslivet. Vi har även under våren haft vår kommunala verksamhet AME stängd för 

arbetsträning och praktikanter, men har under hösten återigen kunnat starta upp några personer i 

arbetsträning/praktik på AME. Trots svårigheterna under våren har vi fått ut några personer i 

anpassad anställning och vi har en bra dialog med verksamheter i kommunen och privata 

näringslivet. 

 

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. Under året har det blivit tydligare att personer inte alltid 

får den individuella hjälpen/stödet de behöver av myndigheter utan myndigheten utgår från deras 

system och det passar inte alltid individens behov vilket då drabbar flertal av våra deltagare i Finsam. 

Detta leder då till att flera av deltagarna hamnar “mellan stolarna” och kommer inte vidare i sin 

process.  

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.  

Under året har en coach fortsatt arbetat med Supported Employment men inte i den omfattning som 

vi tänkt oss och detta på grund av Covid-19 som har förhindrat tillgång på arbetsplatser. I de fall vi  
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har haft personer på extern praktikplats har täta uppföljningar gjorts för att fånga upp processer som 

sker på arbetsplatsen.  

Vi har under en längre tid använt lösningsfokuserat förhållningssätt vilket har varit framgångsrikt. 

Under året har flera i personalen utbildats i detta förhållningssätt samt att vi har gått utbildningen 

ACT.  

Arbetet och förhållningssättet med tjänstedesign har använts när vi har tagit fram grunden till vår nya 

insats Incheckningen. Det är en insats som riktar sig till arbetssökande och långtidssjukskrivna i 

Dals-Eds kommun. Vi vill erbjuda en trygg och utvecklande plats med regelbundna öppettider dit 

man är välkommen så ofta man själv upplever sig ha nytta av det.  Med stöd av våra coacher ges det 

möjlighet att arbeta med livsstilsförändringar och stegförflyttningar mot en mer meningsfull tillvaro - 

på deltagarnas egna villkor. Incheckningen startades upp i slutet av augusti och bemannas fyra dagar 

i veckan. Det är 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. Som det ser ut idag har vi i huvudsak 

gruppverksamhet på måndagar, hälsokurs på tisdagar, socialt umgänge på onsdagar och arbetsinriktat 

innehåll på fredagar. 

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. 

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, inte minst märks det inom vården, där 

psykiatrin i Bäckefors t ex har svårt att få tillgång till läkare i den utsträckning som behövs, det leder 

till långa kötider och svårigheter för individen i väntan på insatser. Vi blir även påverkade av 

Arbetsförmedlingens nya direktiv och organisering då det blir svårare att hålla en god service samt 

processer kring enskilda deltagare kan ta längre tid. Positivt för några av våra deltagare är att 

Arbetsförmedlingen återigen börjat satsa på extratjänster och vi har kunnat starta upp några personer 

i detta under året.   

 

Under våren har vi sett resultat i form av anpassad anställning för några av de deltagare vi lagt ner 

mycket tid på tidigare år. Det är viktigt att belysa att förarbetet tar mycket tid för denna målgrupp 

kring att coacha, samordna och koordinera möjligheterna.  

 

Arbetet med indikatorer har fortsatt under året. Vi har fått svar på enkäter för både pågående och 

avslut. Resultat redovisas i årsredovisningen. Sammanställning av resultat och måluppfyllelse i 

Årsredovisningen sid 10-12. 

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 

tisdagsmöten/coachmöten. Vi ser tydligt framgångsfaktorerna när vi är ”samkörda” och att vi har  
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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 och tidvisa brist på lokal kännedom påverkar samarbetet, 

samarbetsvägarna såväl som individerna direkt. Det finns risk att det påverkar våra deltagare negativt 

och gör det svårare för dem att få rätt insats, i rätt tid och bli självförsörjande. 

 

Vi är oroliga för att vissa individer som vi redan jobbar med kommer få ökade psykiska svårigheter 

på grund av pandemi och den isolering de kan hamna i. Stor risk är att dessa individer kommer ännu 

längre från arbetsmarknaden och kommer att kräva större insatser till rehabilitering.  

 

Samarbetsarenor 
 

Våra samarbetsarenor är ju främst våra fem myndigheter. Under hösten har vi även fått med en 

representant från Vårdcentralen i Dals-Eds kommun. Detta är vi glada för då vi ser att samverkan 

med vården är viktig för våra deltagare.   

Vi har också en betydligt större samverkan inom kommunens olika enheter. Samarbetet mellan 

kommun och näringsliv blir allt bättre och tydligare.  

I början av året fick vi igång ett samarbete med Arbetsförmedlingen och de handläggare som 

arbetade mot Dals-Eds kommun men under hösten har det inte fungerat då de varit i en 

omorganisering. Vi ser ett behov av ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen framöver speciellt 

med de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Övrigt 
 

Trots situationen med Covid-19 har vi kunnat haft en god kontakt med deltagarna både med fysiska 

och digitala möten. Det är troligt att den psykiska ohälsan ökar samt att vi kan komma att få en högre 

belastning på kommunens olika organisationer såsom vården, IFO och AMI. Detta gör att vi i 

Finsam blir en viktig funktion i Dals-Eds kommun för att få till en bra och effektiv samverkan som 

kan underlätta stegförflyttning mot självförsörjande.  

Svagheter eller 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 personavhängt vilket gör att processer påverkas av 

personalomsättning, byta 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  
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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 ska 

individsamverkan fylla – minimera risken att individer faller mellan stolarna, det kan bli många, är vi 

rustade att hantera det? 

Styrkor och 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.  

Individsamverkan Dals-Ed 

Samordnare Sofia Bryntesson 
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Samverkanskontoret – Säffle Kommun 

Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Sanna Bertilsson 

Samordnare Evelina Öström 

 

Slutsatser 

Effekten av att handläggargruppen pausades under våren 2021- december 2021 blev att 

kontaktvägarna mellan parterna varit längre och vi har inte samma kunskap om varandras 

organisationer och verksamheter. Det finns inte något myndighetsgemensamt forum där individer 

eller handläggare kan få konsultation. 

Handläggargruppens funktion, mål, målgrupp och aktörernas roller behöver tydliggöras och beslutas 

på ledningsnivå. 

Det finns en upparbetad kontakt och fastställd rutin med vårdcentralen för frågor och ärenden.  

Behov av utbildning och samsyn kring SIP har synliggjorts. 

 

Arbetsprocessen – Genomförandet 

Handläggargruppen har ägt rum var 4:e vecka fram till juni och har till och med december varit 

pausad. Handläggare har haft möjlighet att lyfta ärenden med koordinator som varit länken ut till 

personal från parterna som deltagit i handläggargruppen.  

Vårdcentralen har varit en efterfrågad part i samverkan. Vid ärenden eller frågor kontaktas 

vårdcentralschef som hänvisar vidare utifrån behovet. Kontinuerliga möten med vårdcentralschef och 

uppföljning sker med vårdcentralchef, förbundschef, koordinator och arbetsmarknads enhetschef.  

Teamet startades upp i juni och har under hösten arbetat med att kartlägga ett 30 tal individer med 

ekonomiskt bistånd och som är i behov av samordning för att komma till annan försörjning. Under 

hösten har teamet kartlagt individerna och påbörjat ett samordningsarbete. Teamet koordinerar 

insatser och kontakter, sammankallar till flerpart och SIP samt coachar individerna utifrån 

överenskommen planering. Utifrån Teamets arbete har SIP blivit ett viktigt verktyg. Behov av 

utbildning och samsyn kring SIP har synliggjorts.   

Har insatsen förändrats på något sätt? 

Den största förändringen som skett under 2021 var att handläggargruppen pausades.  

Under våren gick koordinator utbildning i ACT och en ACT grupp startades upp under våren 

tillsammans med kommunens kommunala aktivitetsansvar. En metod som används vidare i den 

ordinarie verksamheten och som verktyg i koordinatorns coach uppdrag. 

Samverkansmöten för unga som varken arbetar eller studerar och fredags samverkan har förflyttats 

till andra forum. 

 

Måluppfyllelse 

Mål: 

● Fler ska få rätt stöd i samverkan och rätt försörjning 

● Minskat utanförskap med hjälp av samverkan mellan AF, FK, Socialförvaltning, skola, LSS 

och vård. 

● Bättre samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin försörjning  
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● Effektivare användning av samhällets samlade resurser. 

● Implementera strukturerad arbetsprövning  

● Ytterligare kontakt med vården. 

● Ta del av och sprida tjänstedesign. 

 

Under 2021 har vi sett effekten av att pausa ett myndighetsgemensamt forum. Avsaknad av kunskap 

om varandra, möjligheten att träffas och bibehålla relationer kontinuerligt och arbeta utifrån 

individernas behov är viktiga att vidhålla. Forumet startas upp igen 2022 och kommer då fokusera på 

att arbeta fram en överenskommelse om målgrupp, syfte och aktörernas roller, som förankras i 

beredningsgrupp.  

Individerna som deltagit och avslutats i insatsen har fått besvara NNS indikatorerna och flera anser 

att insatsen till stor del varit till stöd för dem, se sammanställning i Årsredovisningen.    

Arbetsprövningar finns som ett verktyg för koordinatorn i de fall det finns efterfrågan av 

dokumentation kring en individs förmåga eller tydliggöra behov av insatser. En arbetskravsanalys 

görs då för den arbetsuppgift individen har och sedan en arbetsprövning.  

Vi har skapat en kontinuerlig kontakt med vårdcentralen och rutin för hur de kan kontaktas när det 

finns behov av individ samverkan och frågor. Ett arbete som följs upp kontinuerligt med koordinator, 

förbundschef, arbetsmarknads enhetschef och vårdcentralschef.   

Utifrån covid-19 har arbetet med tjänstedesign pausats.  

Teamets arbete har bidragit till att synliggöra behov av utbildning och samsyn kring SIP. 

(Sammanställning av resultat och måluppfyllelse i Årsredovisningen sid 10-12) 

 

Projektets styrkor: 

● Koordinatorns uppdrag ingår i den ordinarie verksamheten och är knuten till kommunens 

arbetsmarknadsenhet.  

● Handläggargruppen och koordinatorn är vägar in för samordning.  

● Handläggargruppen är ett upparbetat forum med kontakter vilket gör det möjligt att utvärdera 

arbetet i gruppen, testa och göra förändringar.  

● Skapar kontaktytor med andra parter, kunskap om andras förutsättningar att samverka och ger 

samsyn om individers väg till lämpliga insatser/aktiviteter. 

● Regelbundenhet med struktur som underlättar kontinuitet i samverkan 

 

Projektets svagheter: 

● Handläggargruppens syfte, mål och parternas roller är inte tillräckligt tydligt och behöver 

beslutas i ledningsgrupp. 

● Koordinatorns uppdrag, funktion och handläggargruppen skulle kunna spridas än mer ute hos 

parterna. 

● Svårigheter att mäta resultat. På individnivå har individer börjat registreras i SUS vilket ökar 

möjlighet att se resultat. Individfokus med insatser som registreras i SUS förutsätter parter 

som ”tar med” individer till aktiviteter då inte processledare har egna individärenden. 

● Sårbart när parter får nya direktiv om arbetssätt och parter uteblir från möten.  
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Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?  

De som deltar i samverkan berättar till viss del för andra om hur det fungerar t.ex. i samband med 

möten inom sin egen organisation. Koordinator lyfter resultat och arbetet i beredningsgrupp. 

Samtliga samordnare inom BÅD-ESÅ har kontakt och delar erfarenheter och resultat mellan 

varandra.  

Upplever ni att samverkan har ökat mellan parterna och i så fall på vilket sätt? 

Arbetsförmedlingen, Socialtjänst, Arbetsmarknadsenheten, socialpsykiatrin, Kommunala 

aktivitetsansvaret, Ungdomens hus, landstingets primärvård, landstingets psykiatri, vuxenutbildning, 

ESF-projekten: Värmland tillsammans. Personliga ombud, Försäkringskassan, Kyrkeruds 

folkhögskola, Vuxenutbildningen, projektet SSIP genom tillväxtverket. 

Samverkan med vårdcentralen har ökat genom kontinuerliga uppföljningsmöten där fokus varit 

vilket behov av samverkan som finns. Det har bidragit till en rutin och kontaktväg vid konsultation 

kring individer och övriga frågor.  

 

Evelina Öström 

Samordnare/Koordinator Samordningsförbundet BÅD-ESÅ 
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Integrerad samverkan Årjäng – Årjäng Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Pernilla Johansson 

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.  

 

Under perioden januari till augusti 2021 har jag haft mitt kontor på socialtjänsten och det har stärkt 

samverkan med socialtjänsten och socialsekreterare. Under perioden september till november har jag 

varit på socialtjänsten två dagar/vecka och på AMI tre dagar/vecka. Från och med december månad 

har jag haft mitt kontor på AMI. Jag har även handlagt ekonomiskt bistånd åt de personer som är 

inskrivna inom BÅD-ESÅ, under perioden januari till november. Min uppfattning är att personerna 

tycker det har varit bra att jag både handlägger deras ekonomiska bistånd men också har koll på 

deras ärende på inom andra myndigheter samt att det i alla fall blir en person mindre att ha kontakt 

med. Det har även varit bra för mig då jag har fått bra handledning/bollplank av 1:e socialsekreterare 

ekonomi/vuxen samt socialsekreterarna ekonomiskt bistånd.  

  

Det har även under 2021 varit en utmaning utifrån Covid – 19 att tänka om och tänka nytt när det 

gäller hur vi ska träffa våra deltagare men också hur vi ska få till olika möten för samverkan.  

Genomförandet – Arbetsprocessen 
Avstämning har skett kontinuerligt, dels med Ulrika Ling, Bitr. Verksamhetschef 

Stöd och Omsorg, Jenny Svendsen, 1:e socialsekreterare ekonomi/vuxen och Helene Ohlsson, 

Förbundschef BÅD-ESÅ samt med Pernilla Johansson, områdeschef AMI.  

 

Deltagare kan komma från alla myndigheter inom Finsam men främst är det IFO som skriver in 

personerna hos mig. Inskrivningen kan ske gemensamt med den handläggare som har skrivit in 

personen i Finsam eller så tar jag ett första möte själv. Samverkan med socialtjänsten och 

socialsekreterare har stärkts då jag sedan årsskiftet har haft mitt kontor på socialkontoret. Det har 

underlättat samarbetet och socialsekreterare säger att de har fått god hjälp av att mig i olika ärenden 

och i kontakten med myndigheter.  

Under våren 2021 gjordes det några försök att digitalt få till Finsam handläggargrupp men det 

fungerade inte och under hösten har det inte varit någon handläggargrupp. Tanken med Finsam 

handläggargrupp som träffas regelbundet, är att samverka dels kring enskilda individer men också få 

och utbyta information om respektive myndighet inom Finsam. Jag har kontaktvägar in till varje 

myndighet men önskvärt hade varit att ha en kontaktperson inom varje myndighet att vända sig till. 

Det skulle underlätta att få ett snabbt svar eller ytterligare information om vart jag ska vända mig. 

Under hösten 2020 hade personal från Psykiatrin i Arvika, Årjängs kommun och BÅD-ESÅ ett 

digitalt möte för att presentera och beskriva varandras verksamheter. Jag var också och träffade 

psykiatrisjuksköterskorna som möter de patienter som är från Årjäng. Efter det tycker att samverkan 

med psykiatrin har stärkts under 2021. Är med på SIP, har kontakt med arbetsterapeut, 

samverkansmöten och kontakt kan tas från båda håll för frågor eller funderingar. Det finns även en 

bra kontakt med kurator på Vårdcentralen i Årjäng.  
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På grund av Covid – 19 och olika restriktioner att förhålla sig till var det under första halvåret svårare 

att få ut deltagare på arbetsträning/praktik. AMI till exempel har haft stängt för nya deltagare men 

öppnade i början av sommaren upp för arbetsträning/praktik utomhus. Under hösten öppnades det 

även upp för att deltagare kunde ha arbetsträning/praktik i den ordinarie verksamheten.  

 

Under 2021 jag haft kontakt med Kerstin Carlsson, Framtidsbygder. Hon har med sitt projekt 

Framtidsbygder varit i Årjängs kommun under några år och har goda kontakter med olika företag i 

kommunen. Hon är också behjälplig med grupper, exempel kan det vara språkträning med inriktning 

mot arbete, ex vård eller handel.  

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. Under 2021 på grund av rådande epidemi har det 

under året varit både digitala och fysiska möten. Fördelen med digitala möten är att de enklare kan 

bli av, att inte behöva resa för ett möte på en timme eller två.   

 

Arbetsförmedlingens reformerings har lett till fler privata aktörer, i Årjäng finns A – Ö och Arcus. 

Ett samarbete har skett med de privata aktörerna i vissa av de deltagare som är inskrivna i BÅD-

ESÅ.Det saknas att Arbetsförmedlingen inte har ett kontor i Årjäng främst för våra invånare i 

kommunen men även för oss samarbetspartners.   

 
Individer som deltagit i Integrerad samverkan har fått svara på NNS indikatorer. Resultatet av det visar att 

individerna till stor del anser att insatsen varit till bra stöd för dem. (Sammanställning av resultat och 

måluppfyllelse i Årsredovisningen sid 10-12) 

 

Projektets styrkor 

Bra samarbete och samverkan med socialtjänsten  

Samarbetet och samverkan med Psykiatrin har stärkts under 2021 

Om insats behövs så får deltagaren snabbt en tid hos samordnare/coach  

 

Projektets svagheter 

Ingen kontinuitet i Finsam Handläggargrupp 

Långa kötider, främst inom vården och psykiatrin, det kan vara väntetid upp till flera år. Det kan leda 

till att underlag, kodningar saknas för anpassade anställningar eller möjligheten att söka ersättning 

från rätt myndighet/rätt stöd från rätt verksamhet inom ex kommunen.  

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.  

 

Långsiktiga effekter 

Vad har ni lärt?  

De deltagare som inskrivna inom Finsam 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. Att det finns  
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en gemensam plattform med en samordnare gör förhoppningsvis att det finns en upprättad plan som 

alla känner till och som stärker deltagarens möjlighet till stegförflyttning.  

 

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  

Våra samarbetspartners är främst myndigheterna inom Finsam men även inom kommunens olika 

enheter, IFO, AMI och vuxenskolan, privata aktörer exempel A-Ö och Arcus, Kyrkeruds 

Folkhögskola och projektet Framtidsbygder, Kerstin Carlsson.  

 

Integrerad samverkan Årjäng 

Samordnare/coach Kristina Molin 
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Strukturövergripande insatser för deltagare inom förbundets parter 

 

Tjänstedesign, utbildning, kompetenshöjande insatser   
Grundkurs i ACT, Acceptance and Commitment Therapy    

Kompetensinsats Tjänstedesign inom projekt ALL-IN     

Grundutbildning Supported Employment (SE) och Individual Placement Support (IPS)  

Konferens ”Våld, En fråga om hälsa, liv och död”     

Kompetensinsats med fokus på Barnperspektivet i partssamverkan    

Seminarium om Arbetsmiljö i och vid Samordningsförbund    

Grundkurs Lösningsfokuserat Arbetssätt      

Grundkurs i Tjänstedesign i egen regi      

Kompetensinsats Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och bemötande 

Workshop Tjänstedesign 

JGL, Jämställdhet, Genus och Ledarskap  

 
Utveckling Samverkan 

Samverkansträffar Integrerad samverkan i kommunerna   

Samverkansdialog Samverkanskontoret, projekt Värmlands framtid och Säffle vårdcentral  

Utvecklingsdag Integrerad samverkan, SUS och Indikatorer    

Samhällsekonomisk redovisning Projekt ALL-IN, Bengtsfors kommun med utvärderarna Contextio 

BÅD-ESÅ dag, förbundets dag med finansierade medarbetare, beredningsgrupp och styrelse 

  
Övrigt 

Information till KS Bengtsfors kommun, Dals-Ed, HSN Västragötalandsregionen och Region 

Värmland. 

Medlemssamråd. 

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 och lokalt Värmland/Dal. 
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Bilaga 2 till Årsredovisningen 

2021: 
 

 

Verksamhetsberättelse och slutrapport 

ALL-IN Bengtsfors Kommun  

 
 

 

 

 

 

 

Projekt ALL-IN – Bengtsfors Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Ulrika Moberg 

Samordnare Bachir Sulaiman 
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ALL-IN Bengtsfors 

 

En sammanfattande slutrapport ALL-IN Bengtsfors grupp 1,2,3,4 och 5 

 
 

All in har drivits sedan 2019 och är samverkansprojekt som främst har riktat sig till utrikesfödda 

kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen har bedrivits på heltid. Dalslands 

folkhögskola har varit en viktig samverkansaktör i All- in Bengtsfors. Insatsen har i sitt 

grundutförande varit ett  genomtänkt och gediget projekt framförallt när det gäller kontinuitet och 

samverkande faktorer. Projektet avslutades dec 2021 och totalt har ”All-in Bengtsfors” haft 50 

deltagare, 9 män och 41 kvinnor. Flertalet deltagare deltagarna har varit på praktik vilket varit 

uppskattat. Några deltagare har även fått jobb efter sin praktik. Projektet har utvärderats av en extern 

aktör och av resultatet kan vi se att vi nått uppställda mål. Deltagarna har tränat sig i svenska språket 

där Dalslands Folkhögskola haft en viktig roll. Andra ämnen som deltagarna tyckt varit intressanta 

har varit jämlikhet, jämställdhet, demokrati, stresshantering och kost. 

 

Efter avslutat projekt har: 

14 deltagare fått ett jobb vilket motsvarar 28 % 

4 deltagare har börjat en yrkesutbildning (CSN) vilket motsvarar 8 % 

17 deltagare har börjat på SFI vilket motsvarar 34  % 

8 deltagare har flyttat vilket motsvarar 16 % 

1 deltagare har påbörjat en arbetsförmågebedömning vilket motsvarar 2 % 

1 deltagare är sjukskriven vilket motsvarar 2 % 

5 deltagare har vi ingen kännedom om 10 % 

  

 

Grupp 1 

 

Den första gruppen i All-in startade i september 2019. Det var 17 deltagare som var med från 

gruppstart men 2 utav dem slutade projektet efter två månader p.g.a. flytt1.  

 

Insatsansvarig har gjort en planering där syftet har varit att synka ihop ”Hälsoskola för arbete” och 

”Vägen vidare” så att temana i respektive insats har samverkat. Denna grovplanering har sedan 

förankrats och fyllts på med aktörer i form av såväl medfinansiärer som externa aktörer, främst inom 

kommunen verksamhet. 

Detta bildar en helhet som både breddar och fördjupar deltagarnas kunskaper, de får ”nya krokar” att 

hänga upp ny information på genom att de får tid på sig att förstå sammanhang och samband som är 

främmande för dem. DODL har kompletterat mycket väl genom att fånga upp och komplettera 

pågående teman samt grundlig svenskundervisning. 

 

 Flera av deltagarna har uttryckt att de har lärt sig mycket som de hade behövt få ta del av tidigare 

varför en av slutsatserna är att denna insats – i sin helhet, dvs konceptet med en sammanhållen 

tredelad insats – skulle kunna erbjudas våra utrikesfödda invånare mycket tidigare i deras process 

                                                           
1 Grupp 1 omfattade från starten 17 deltagare, varav 2 deltagare flyttade från kommunen under de första två månaderna. 2 deltagare gick vidare till arbete, 

vilket motsvarar 13% jämfört med de förväntade 20. 9 deltagare påbörjade sin praktik, varav 4 fick avbryta pga Covid-19 och 2 pga egna svårigheter 

medan 2 fullföljde och 1 fick förlängd praktik med ev möjlighet till nystartsjobb hösten 2020. Detta motsvarar 60 % av de förväntade 20. 2 deltagare har 
gått till sjukskrivning och 2 utreds vidare kring arbetsförmåga. 
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att komma in i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Då kanske flera skulle 

förstå mer tidigare och därmed också komma in i samhället och ut i arbete tidigare.  

 

 Det blir tydligt att vi även behöver nå männen eftersom en betydande del av informationen i både 

Hälsoskolan och Vägen vidare handlar om frågor där skillnaderna mellan kvinnors och mäns 

rättigheter och historia tydliggörs genom att det svenska samhället har helt andra lagar, traditioner 

och kultur än de sammanhang som kvinnorna hittills har redogjort för som sina egna. Vikten av att 

våra utrikesfödda män behöver få samma möjlighet att lära sig om det  svenska samhället och 

lagstiftningen kan inte nog understrykas.  

 

Den teoretiska delen avslutas i mars 2020 och deltagarna hade möjlighet att börja en praktik på 8 

veckor.  

 

 

 

Grupp 2 

 

Den andra gruppen i All-in startade i  mars 2020. 12 deltagare vad med från gruppstart2.   

Efter en mycket lyckad genomförd grupp 1 var förväntningarna höga på grupp 2.  

Corona-pandemin förändrade förutsättningarna i grunden vilket har medfört att denna grupp inte alls 

fått möjlighet till information från de externa aktörerna som var inplanerade. I relativt hög grad har 

den planerade informationen kunnat ges, men av insatsansvarig istället. Detta har ju gjort att den 

tidigare framgången med att deltagarna fått samma information men ifrån olika källor och ur olika 

perspektiv inte har kunnat uppnås. Corona påverkade också genom hälsorestriktionerna från FHM 

förutsättningarna för deltagarnas närvaro, vilket gjorde att frånvaron ökade markant i gruppen. Efter 

sommaruppehållet med ökande antal fall av Covid-19 i VGR och specifikt i Bengtsfors samt trånga 

lokaler utan möjlighet till fysisk distans delades gruppen upp i två delar, en förmiddagsgrupp och en 

eftermiddagsgrupp, där de som bor utanför Bengtsfors ingår i förmiddagsgruppen.  

I samband med att universitet och gymnasieskolorna gick över till distansundervisning valde DFHS 

att också göra det, vilket starkt har påverkat deltagarnas möjligheter att prata och öva sin svenska i 

direkt dialog. Största utmaningen för grupp 2 var att få en praktikplats. Bara två verksamheter i 

kommunen hade möjlighet att ta emot praktikanter. Praktikplatserna låg inom måltid och 

skolområdet. Andra verksamheter sa att de gärna kan ta emot praktikanter om läget hade förändrats 

Grupp 2 avslutades den 25 september.  

 
 

Grupp 3 
Grupp 3 riktade sig bara till män. 6 deltagare startade upp i slutet på september 20203. Sedan 

projektstart har vi arbetat utifrån ansatsen att projektet ska främja jämlikhet genom att utjämna 

ojämlika levnadsvillkor och de skillnader som finns idag. All in har i första hand vänt sig till utrikes 

födda kvinnor  då detta är en målgrupp som haft svårt att hitta en plats på arbetsmarknaden. På grund 

av Corona läget och skärpta restriktioner så har vi anpassat gruppen till endast 6 personer p.g.a. att vi 

också har externa aktörer, språkstöd och insatsansvarig (max 9 personer).  Från och med september 

                                                           
2 Grupp 2 omfattade från starten 12 deltagare, varav 5 deltagare flyttade från kommunen efter All-In slut. 4 deltagare gick vidare till arbete, vilket 

motsvarar 33% jämfört med de förväntade 20. 7 deltagare påbörjade sin praktik, varav 1 har flyttat efter praktiken. 2 försatt SFI studier direkt och en efter 

praktik Detta motsvarar 58 % av de förväntade 20. 
 

3 Grupp 3 omfattade från starten 6 män, varav 1 deltagare flyttade från kommunen 1 efter All-In slut direkt till yrkesutbildning. 1 deltagare fick jobb, och 

4 började yrkessvenska med CSN vilket motsvarar 83%  jämfört med de förväntade 20. 3 deltagare påbörjade sin praktik, 1 försatt SFI studier efter 
praktiken direkt 55 % av de förväntade 20. 
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tillträdde en ny insatsansvarig p.g.a. att den tidigare avslutade sin tjänst. Insatstasvarig är flerspråkig 

och också Arbete och Integrations samhällskommunikation. På grund av mycket hög risk för 

smittspridning i området. har grupp 3 haft insatsen på distans sedan november 2020. Inför 

distansundervisningen så fick deltagarna gå en kurs i digital kompetens som insatsansvarig höll i. 

Deltagarna har deltagit med god närvaro och stort intresse. De har haft digitala gästföreläsare men 

också haft utomhusaktiviteter:   

 

Här kommer några reflektioner från våra deltagare: 
 ” Många intressanta och viktiga ämnen vi tar upp här på kursen. Många ämnen som hjälper oss mycket i våra dagliga 

liv.” 

”Ledaren har varit bra och vi får positiv energi av honom, det som jag är mest intresserad av är hur arbetsmarknaden 

fungerar eftersom jag gärna vill få jobb när kursen slutar” 

På en av våra utomhusaktiviteter fick deltagarna prova på att gå över en frusen sjö, något som de 

aldrig gjort tidigare.  Flertalet deltagare tyckte att det var ett roligt moment och enligt en deltagare 

”en upplevelse som jag aldrig ska glömma” 

 

Något som utmärkte sig i gruppen med bara män var deras syn på arbete. De hade en stark känsla av 

att det var de som hade försörjningsansvaret för familjen. De utryckte sig och upplevde att det var 

”deras uppdrag som män” att försörja familjen. Med detta man inte att kvinnor inte får jobba men att 

de som män hade ansvaret för att försörja sin familj.  

 

Grupp 4 

 

Till grupp 4 rekryterades 9 kvinnor i samråd med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildning och Arbete 

och integration. Vi hade uppstart den 26 april 20214 och p.g.a. Corona läget valde vi att förlägga 

kursen på distans via Teams. För att kunna göra detta så smidigt som möjligt har insatssamordnaren 

haft individuella samtal. Under samtalen gick insatssamordnaren igenom Teams och deltagaren fick i 

också lugn och ro prova på Teams. 

 

Veckor 27,28 och 29 tog vi ett sommaruppehåll. Efter sommaruppehållet gjorde vi bedömningen att 

ha fysiska träffar. Flertalet deltagare hade vaccinerat sig. Vi följde dock Folkhälsomyndighetens råd 

och restriktioner och anpassade verksamheten efter det. Vi visste att situationen snabbt kan ändras 

och var förberedda på att ställa om till digitalt igen om så behövs.  Deltagarna har också fått träna sig 

på att gå in på Folkhälsomyndighetens websida för att uppdatera sig om vilka restriktioner som 

råder. De har även fått läxor i syfte att öka kunskapen om Covid-19 genom att gå genom in 

Folkhälsomyndigheten sida och titta på filmer om Covid-19. Vaccination har varit ett viktigt ämne 

som vi har tagit upp vid flera tillfällen. Detta speciellt eftersom statistiken visar att det varit färre 

nyanlända som vaccinerar sig.  

Deltagarna var trygga med fysiska träffar och tyckte att det är mycket bättre än digitala träffar, en av 

dem sa:  

” Det här är mycket bättre, nu har jag chans att delta och engagera mig mycket mer och släppa tänka på 

alla störningar som jag har hemma och fokusera mer på lektionerna”   

                                                           
4 Grupp 3 omfattade från starten 9 deltagare, varav 1 deltagare har sjuk inskrev sig. 2 deltagare fick jobb, vilket motsvarar 22%  jämfört med de förväntade 
20. 5 deltagare påbörjade sin praktik vilket motsvarar 55%, 4 försatt SFI studier. 
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Efter sommaruppehållet har deltagarna påbörjat en datakurs i de vanligaste programmen som 

Microsoft Word, Excel, Powerpoint. Det har varit ett önskemål från gruppen som vi har kunnat 

förverkliga vilket deltagarna uppskattade mycket. Under hösten startade en kurs i körkortsteori som 

också var väldigt uppskattats.  

 

Grupp 4 avslutades den teoretiska delen i oktober 2021 

 

 

 

Grupp 5 

 

Vi lyckades inför slutet på projektet rekrytera  både män och kvinnor i samma grupp, 3 män och 5 

kvinnor. Deltagarna var somaliska talande. Deltagarna har deltagit i Hälsoskolan och Vägen Vidare. 

Gruppen kommer att avslutas i januari 2022. 

 

3. Måluppfyllelse, projektets styrkor, svagheter  

 

Jämställdhet: I All-in jobbar vi mycket med jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsfrågor  

tas upp med gruppen vid olika tillfällen. Metoden som används är dialogbaserad där insatsansvarige 

kombinerar dialog  med diskussion och alla har fått möjligt att uttrycka sig. Insatssamordnaren utgår 

från olika material som utmanar könsstereotypa föreställningar. Bland annat så använder så har vi 

tittat på filmer som finns på urplay.se ”Nyfiken på Sverige Jämställdhet”  Vi har också tittat på 

”bilder som förändrar värden” en bildhandbok som är skapad av Tomas ”Genusfotografen” 

Gunnarsson i samarbete med Gävle kommun. Det har varit ett gott engagemang och högt till tak då  

ämnena tagits upp. 

Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda med den information de har fått. 

Deltagarna nämner särskilt jämlikhet, demokrati, kvinnans lika rättigheter som mannens samt ökad 

kunskap om stresshantering och kost. En samstämmighet kring avsaknaden av DFHS är mycket 

tydlig – att kunna träffas fysiskt för att kunna öva svenska tillsammans med läraren. Flera deltagare 

uttrycker stor tacksamhet över att de har känt sig sedda och förstådda av lärarna. 

 

Insatsen har till stor del genomförts som det var tänkt. Hänsyn har dock tagits till Covid – 19. I  

perioder har insatsen förlagts på distans då det funnits en ökad risk för smittspridning.  

 

4. Samarbetsarenor  
”En väg in” är en viktig plattform för att aktualisera och följa upp personer i kommunen som står 

långt från arbetsmarknaden och har fungerat som en viktig samarbetsarena för ALL-IN. De olika 

professionerna från AME, Integration, IFO, (AF), har en väl upparbetad rutin för samverkan, vilket 

har underlättat enormt för informationsspridning, planering, uppföljning, inventering samt 

remittering av deltagare till ALL-IN.  

 

Vårt samarbete med kommunens alla verksamheter har under hela projektet tid fortsätt men med 

tanke på Covid-19 har vi ej kunnat samverka i lika stor utsträckning som tidigare. Dock har vi kunnat 

hjälpa till med att föreläsa i All in Mellerud om demokrati och insatsen att Vägen Vidare. Det har 

varit bra att kunna utbyta erfarenheter med andra och lära känna andra deltagare i All-In på andra 

ställe. 

 

5. Långsiktiga effekter (vad har ni lärt så här långt)  
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Att det tar tid och måste ges utrymme till deltagarna att processa ny kunskap så att den förankras och 

förstås på djupet. Först då kan den omsättas i konkret handling. All-In är en mycket bra plattform där 

alla viktiga frågor som t.ex. skola demokrati, jobb, hälsa, socialtjänsten, jämställdhet och även 

känsliga teman t.ex. religion, sexualitet, hedersrelaterat våld har diskuterats väldigt öppet. 

Kontinuiteten i Bengtsfors-modellen bygger relationer där tillit och förtroende byggs upp – 

deltagarna vet att vi tror på deras förmåga och ser deras kompetenser. Vi hinner reparera 

missförstånd. 

Framgångsfaktorer 

• Samverkan 

• Lyssna på deltagarens och deras behov (Tjänstedesign) 

• Flexibla, känna efter läget och reagera snabbt 

• Gäster som är experter på ämnen 

• Samarbetspartners och mycket bra ledarskap 

• Heltidsaktiviteten och längden på insatsen 6 månader plus 2 månader praktik 

Implementera 

Vi har tänkt implementera delar som fungerat bra i projektet i ordinarie verksamhet 

 

Bachir Sulaiman 

Samordnare 

 

Ulrika Moberg 

Insatsansvarig Arbete och Integration 

 


































	§ 95	Dnr KS/2022:33
	Budget 2023 samt plan för budget för Säffle kommun samt ägardirektiv
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstning
	Beslut

	Ram för kommunens långfristiga skulder 2023
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Ägardirektiv bolagskoncernen
	Bolagsstyrning
	Ägardirektiven med avkastningskrav för respektive dotterbolag tas fram hösten 2022.
	Särskilt uppdrag för år 2023


	§ 54	Dnr MB/2022:78
	Rambudget 2023
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Miljö- och byggnadsnämnden
	Mål och åtgärder för miljö- och byggnadsnämnden 2023-2025
	Verksamheten i huvuddrag
	Fullmäktigemål och måluppfyllelse
	Viktiga omvärldsförändringar
	Ekonomiska konsekvenser
	Investeringsramar
	Utveckling på sikt

	Budgetramar för miljö- och byggnadsnämnden, 2023-2025
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 53	Dnr SN/2022:47
	Ramskrivelse 2023
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Ramskrivelse socialnämnden 2021-2023
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Investeringsramar
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 48	Dnr TFNSÅ/2022:89
	Budget 2023
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Förslag till ramskrivelse och investeringsbudget för teknik- och fritidsnämnden år 2023-2025
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet skickas till


	Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
	Måluppfyllelse Säffle/Åmål
	Externt KF mål 1 – Säffle är en plats för alla
	Strategiskt mål Åmål – Kultur och rekreation

	Externt KF mål 2 -  I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
	Teknik- och fritidsnämnden ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och till praktikplatser inom nämndens verksamhetsområde.
	Externt KF mål 4 - Säffle kommun möjliggör det goda livet
	Internt KF mål 5 - Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
	Strategiskt mål - I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
	Internt KF mål 6 - Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
	Strategiskt mål - I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden
	Internt KF mål 7 - Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

	Områden som prioriteras
	Områden som kan nedprioriteras

	Utveckling på sikt

	Budget för Kulturnämnden 2023-2025
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 30	Dnr KUN/2022:16
	Budget för Kulturnämnden 2023-2025
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Kulturnämnden 2023-2025
	Verksamheten i huvuddrag
	Fullmäktigemål och måluppfyllelse
	Externt perspektiv
	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
	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


	Viktiga omvärldsförändringar
	Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder
	Investeringsramar
	Utveckling på sikt

	Budgetramskrivelse 2023-2025
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies och planer

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 63	Dnr BUN/2022:177
	Budgetramskrivelse
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstning
	Beslut
	Reservation
	Protokollsanteckning

	§ 63	Dnr BUN/2022:177
	Budgetramskrivelse
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstning
	Beslut
	Reservation
	Protokollsanteckning

	§ 96	Dnr KS/2022:194
	Ramborgen för Säfflebostäder 2023
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Ramborgen för Säfflebostäder AB 2023
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 45	Dnr KFAB/2022:18
	Ramborgen för Säfflebostäder AB 2023
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 79	Dnr KS/2022:56
	Svar på granskningarapport på Säffle kommuns årsredovisning 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Granskningsrapport över Säffle kommuns årsredovisning 2021
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Granskning av€bokslut€och€�årsredovisning per 2021-12-31
	Snabb överblick €€
	Sammanfattning
	Sammanfattning
	Innehåll
	Bakgrund
	Bakgrund fortsättning
	2 Resultat av granskningen
	2. Resultat av granskningen
	2. Resultat av granskningen fortsättning
	2. Resultat av granskningen forts.
	2. Resultat av granskningen forts.
	2. Resultat av granskningen forts.
	2. Resultat av granskningen forts.
	2. Resultat av granskningen forts.
	2. Resultat av granskningen forts.
	2. Resultat av granskningen forts.
	2. Resultat av granskningen forts.
	Slide Number 19
	§ 26	Dnr KS/2022:56
	Revisionsberättelse för 2021 samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna samt av övriga valda uppdragstagare
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förhandlingsordning
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslut

	§ 98	Dnr KS/2022:195
	Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 2022
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Fullmäktigemål
	Måluppfyllelse
	Vision 2026
	Fullmäktigemål 2020-2023

	Ekonomisk uppföljning
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 62	Dnr TFNSÅ/2022:4
	Tertialbokslut år 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	UTFALL
	PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER:
	Nämnd/adm/tkp
	Driftredovisning (tkr)

	Gatuenhet
	Driftredovisning (tkr)

	Park- och fritidsenhet
	Driftredovisning (tkr)

	Städenhet
	Driftredovisning (tkr)

	Teknik- o fritidsn affärv
	Driftredovisning (tkr)
	PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER:


	VA-verk, Säffle
	Driftredovisning (tkr)

	VA-verk, Åmål
	Driftredovisning (tkr)

	Renhållning Säffle
	Driftredovisning (tkr)

	Renhållning Åmål
	Driftredovisning (tkr)

	Östby
	Driftredovisning (tkr)
	Investeringsuppföljning (tkr) Säffle

	Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden år 2022
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet skickas till


	§ 38	Dnr KUN/2022:27
	Tertialuppföljning för kulturnämnden 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut
	Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla
	Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
	Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig
	Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet
	Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
	Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
	Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare
	Driftsredovisning (tkr)
	Driftsredovisning (tkr)
	Kulturnämnden politik
	Kultur gemensam
	Biblioteket
	Ungdomens Hus
	Medborgarhuset
	Sagabiografen
	Kulturskolan

	Tertialuppföljning för Kulturnämnden 2022
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 78	Dnr BUN/2022:263
	Tertialrapport
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Verksamhetsuppföljning efter april månad 2022
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Hittills har 282 tkr förbrukats. För resterande investeringar planeras ett genomförande under resterande del av 2022.
	Konsekvenser
	Förvaltningens förslag till beslut
	Sandra Malmkvist


	Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla
	Nämndmål
	Nämndmål

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

	Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig
	Nämndmål
	Nämndmål
	Nämndmål

	Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare
	Nämndmål

	Driftsredovisning (tkr)
	UTFALL
	ANALYS

	Driftsredovisning (tkr)
	Barn & Utbildningsnämnden
	UTFALL
	ANALYS

	Stabsfunktioner
	ANALYS

	Barn- o utbildningskontor
	UTFALL
	ANALYS

	Elevhälsa
	UTFALL
	ANALYS

	FÖRSKOLAN
	GRUNDSKOLA
	UTFALL
	ANALYS

	GYMNASIET
	UTFALL
	ANALYS
	Vuxenutbildning

	AME
	Investeringsuppföljning (tkr)


	Ekonomisk och verksamhetsuppföljning för Miljö- och byggnadsnämnden avseende T1 2022
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla
	Nämndmål

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

	Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig
	Nämndmål

	Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet
	Nämndmål

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

	Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
	Nämndmål

	Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare
	Nämndmål

	Driftsredovisning (tkr)
	Driftsredovisning (tkr)
	Miljö- o bygg.nämnd
	UTFALL
	PROGNOS

	Miljö och bygg gemensamt
	UTFALL

	Miljöenhet
	Fysisk planering
	Bostadsanpassning

	§ 17	Dnr SÄBO/2022:63
	Tertialuppföljning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Tertialrapport för Forskningen i Säffle AB 2022
	Sammanfattning
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Bolagets förslag till beslut

	§ 17	Dnr SÄBO/2022:62
	Tertialuppföljning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Tertialrapport för Säffle Kedjan 2 2022
	Sammanfattning
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Bolagets förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 16	Dnr SÄKOM/2022:13
	Tertialuppföljning
	Tjänsteyttrande Tertialuppföljning 2201-2204 Säffle Kommunikation AB
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 28	Dnr SÄBO/2022:51
	Tertialuppföljning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Tertialrapport för Säfflebostäder AB
	Sammanfattning
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Bolagets förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter februari 2022
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 81	Dnr KS/2022:101
	Skadeförebyggande handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-2024
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Handlingsprogram skadeförebyggande och räddningstjänst 2022-2024
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies och planer

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 83	Dnr KS/2022:46
	God och nära vård i Värmland
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 89	Dnr KS/2022:148
	Svar på motion om upprustning av grönområden
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 52	Dnr TFNSÅ/2019:67
	Svar på motion om upprustade grönområden i Säffle
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Svar på motion om upprustade grönområden i Säffle kommun
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet skickas till


	§ 103	Dnr KS/2022:156
	Åtgärder inför försäljning av bostadsmark Ladugårdsparken
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Ladugårdsparken, åtgärder inför försäljning av bostadsmark
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 104	Dnr KS/2021:197
	Förslag att förvärva delar av Säffle Säffle 5:1
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Mark- och planberedskap beträffande industrietableringar i nordöstra Säffle centralort
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 161	Dnr KS/2021:197
	Förslag till att förhandla om förvärv av Säffle 5:1
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslut

	§ 105	Dnr KS/2021:235
	Behov av samhällsekonomisk analys med anledning av, samt trafikutredning för, etablering vid Guttane handelsplats
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Behov av samhällsekonomisk analys med anledning av, samt trafikutredning för, etablering vid Guttane handelsplats
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser

	Förvaltningens förslag till beslut
	§ 102	Dnr KS/2022:205
	Avfallstaxa för Säffle och Åmåls kommun
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Beslut om avfallstaxa och taxedokument för Säffle-Åmål
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Förvaltningens ståndpunkt
	Miljöaspekten
	Övergångsbestämmelser
	Information till kunder

	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Abonnemang och priser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen

	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut
	Ej verkställda beslut SoL och LSS
	Sammanfattning
	Redovisning av ej verkställda beslut 2021-12-31 enligt SoL
	Redovisning av ej verkställda beslut 2021-12-31 enligt LSS
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslut

	§ 51	Dnr SN/2021:89
	Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 211231
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 106	Dnr KS/2022:6
	Riktlinje om visselblåsardirektivet
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Riktlinje för genomförande av Visselblåsardirektivet
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	1	Bakgrund
	1.1	Lagen om skydd för personer som rapporterar om missför˜hållanden
	1.2	Syftet med riktlinjen
	1.3	Övriga styrdokument, lagar och förordningar

	2	Riktlinje för genomförande av visselblåsardirektivet inom Säffle kommunkoncern
	2.1	Organisation och ansvar
	2.2	Rapporteringskanaler och förfaranden inom kommun˜koncernen
	2.2.1	Visselblåsarfunktion för kommunkoncernen vid kommunledning˜skontoret
	2.2.2	Extern funktion för mottagning och bedömning av rapporter
	2.2.3	Utredning/uppföljning av rapporter
	2.2.4	Information och sekretess

	2.3	Utvärdering

	§ 107	Dnr KS/2022:63
	Principer för egenavgift färdtjänst
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Principer för egenavgifter färdtjänst
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	1931dc6a-8a30-42b1-bafb-a0a1540bf02d
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslutsunderlag
	Utdraget skickas till

	7a5928aa-f06d-49fc-b8fe-961d7351f935
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Utdraget skickas till

	topLevelHandlingOfficerPersonAlias
	topLevelIdentifier
	Principer för egenavgifter färdtjänst
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendebeskrivning
	topLevelHandlingOfficerPersonAlias
	topLevelIdentifier
	topLevelHandlingOfficerPersonAlias
	topLevelIdentifier
	topLevelHandlingOfficerPersonAlias
	topLevelIdentifier

	Finansiering eller ekonomiska konsekvenser
	topLevelHandlingOfficerPersonAlias
	topLevelIdentifier

	Barnperspektiv
	topLevelHandlingOfficerPersonAlias
	topLevelIdentifier

	Utdraget skickas till

	Sändlista remiss
	§ 109	Dnr KS/2022:196
	Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 110	Dnr KS/2022:95
	Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning år 2021 för samordningsförbundet BÅDESÅ
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning år 2021 för samordningsförbundet BÅDESÅ
	Sammanfattning
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till





