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§ 180 Dnr KS/2022:370 

Svar på revisorsyttrande om delårsrapport 
Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat delårsrapporten 
för 2022. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte 
fullt ut är förenlig med de finansiella mål som fullmäktige beslutat om. För de 
verksamhetsmässiga målen är revisorernas bedömning att det är svårt att uttala sig 
om resultatet i delårsrapporten på grund av att det saknas tillräckliga mätningar för 
att kunna göra den bedömningen. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 157, 2022-11-14.  
Revisorsyttrande: Utlåtande över utförd granskning av kommunens delårsrapport 
2022, 2022-10-18. 
Revisionsrapport, Översiktlig granskning av delårsrapport 2022 KPMG,  
2022-10-18. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Ronge (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna genomgången av 
åtgärder utifrån revisorernas granskning av delårsrapport 2022.   
 
 
______________________ 
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Yttrande över revisorsutlåtande av utförd granskning 
av kommunens delårsrapport 2022 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
delårsrapporten för 2022. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 
delårsrapporten inte fullt ut är förenlig med de finansiella mål som 
fullmäktige beslutat om. För de verksamhetsmässiga målen är revisorernas 
bedömning att det är svårt att uttala sig om resultatet i delårsrapporten på 
grund av att det saknas tillräckliga mätningar för att kunna göra den 
bedömningen.    

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
delårsrapporten för 2022.  
 De förtroendevalda revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.  
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
delårsrapporten för 2022.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Beslutsunderlag 
Revisorsyttrande: Utlåtande över utförd granskning av kommunens 
delårsrapport 2022 den 18 oktober 2022. 
Revisionsrapport, Översiktlig granskning av delårsrapport 2022 KPMG        
18 oktober 2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
KPMG konstaterar utifrån deras övergripande, analytiska granskning att 
innehållet i delårsrapporten för 2022 i allt väsentligt motsvarar de krav som 
ställs i lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god sed inom 
området samt uppfyller de krav som ställs i Rådet för Kommunal 
Redovisnings Rekommendation 17.  
Revisorerna poängterar allvaret i att socialnämnden visar en prognostiserad 
avvikelse om -36 Mnkr jämfört med budget vid årets utgång, vilket framgår 
av delårsrapporten.  
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Balanskravsresultatet baserat på det prognostiserade resultatet vid årets 
utgång uppgår till -5,2 mnkr för kommunen, ett underskott som måste 
återställas senast 2025. Det finns inga negativa balanskravsresultat från 
tidigare år att återställa.  
Utöver de finansiella målen har kommunen fastställt ett antal 
fullmäktigemål. Revisorernas bedömning är att kommunen har gjort ett 
ambitiöst och i stora delar bra arbete med uppföljning av fullmäktigemålen, 
något som kommunen jobbar aktivt med att utveckla. 
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte fullt 
ut är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige beslutat om. För de 
verksamhetsmässiga målen är revisorernas bedömning att resultatet i 
delårsrapporten saknar tillräckliga mätningar för att kunna avgöra huruvida 
måluppfyllelsen är förenlig med de mål fullmäktige beslutat om. 
  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomgången 
av åtgärder utifrån revisorernas granskning av delårsrapport 2022.   

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Eriksson 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige



Översiktlig
granskning

Säffle kommun

Delårsrapport per 2022-08-31
—

2022-10-18
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Sammanfattning
Vi har av Säffle kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

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

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

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karlstad 2022-10-18

Simon Käll Nils Nordqvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor



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

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

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

Inledning



8Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Revisionskriterier

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

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

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

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebesluthållning

Metod

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

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

Inledning forts.
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Avgränsning

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

Inledning
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Ansvarig nämnd

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

Inledning forts.



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

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

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

verksamheten. 
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

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

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

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

• Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap. 

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

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

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

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

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

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

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

Målen utifrån det externa perspektivet ska ta sikte på att förbättra och utveckla kommunen som en ort att bo och leva i för 
kommunens olika intressenter. Med intressenter avses t ex invånare, brukare, besökare, elever, företag och organisationer. 

Externa fullmäktigemål:

1. Säffle kommun är en plats för alla

2. Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

3. Säffle kommun kan alla försörja sig

4. Säffle kommun möjliggör det goda livet

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

Interna fullmäktigemål:

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

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

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

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

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

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



17Document Classification: KPMG Public© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

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

Resultatutjämningsreserven i kommunen uppgår till 88,7 mkr. 

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

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

Belopp i mkr
Prognos 

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

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

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

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

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

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

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

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

skillnad
Budget 
helår

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos vs 

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

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

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

Balansomslutning 1 639,7 1 732,6

Redovisat eget kapital 860,7 845,4

Ansvarsförbindelse 359,8 364,1

Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse 500,9 481,3

Redovisad soliditet 52,5% 48,8%

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

Anläggningstillgångar 1 384,0 1 419,2

Omsättningstillgångar 255,6 314,4

Avsättningar 44,2 42,3

Långfristiga skulder 455,6 514,6

Kortfrisitiga skulder 279,1 331,3

Balanslikviditet 92% 95%

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

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

Ankomstregistrerade leverantörsfakturor

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

Bokslutsbilagor 

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

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

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

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

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

 

Säffle kommun 2022-10-18 

 

 

Margareta Forsberg 

Revisionens ordförande 

 

  

 

Bilagor: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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§ 178 Dnr KS/2021:141 

Fastighetspolicy för Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Ägandet och förvaltandet av Säffle kommuns fastighetsbestånd har utretts av extern 
part. Utredningen påvisar ett behov av ett samlat grepp gällande ägandet och 
förvaltandet av Säffle kommuns fastighetsbestånd. Utredningen innehåller en 
handlingsplan, där framtagande av en fastighetspolicy föreslås för att kvalitetssäkra 
Säffle kommuns fastighetsägande- och förvaltande.  
Säffle kommuns fastighetspolicy är ett politiskt styrdokument med övergripande 
riktlinjer för kommunens hantering av den samlade fastighetsprocessen. Med 
anledning av områdets komplexitet behövs koncernövergripande principer för 
ägande, utveckling och förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till fastighetspolicy, där 
förslaget till beslut är att kommunfullmäktige ska anta policyn. 
Inga kostnader är förenande med antagandet av fastighetspolicyn. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 156, 2022-11-14. 
Utredning avseende kommunens framtida mark- och fastighetsförvaltning. 
Fastighetspolicy. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta fastighetspolicy för Säffle 
kommun. 
 
________________________ 
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Fastighetspolicy för Säffle kommun 
Sammanfattning 
Ägandet och förvaltandet av Säffle kommuns fastighetsbestånd har utretts av 
extern part. Utredningen påvisar ett behov av ett samlat grepp gällande 
ägandet och förvaltandet av Säffle kommuns fastighetsbestånd. Utredningen 
innehåller en handlingsplan, där framtagande av en fastighetspolicy föreslås 
för att kvalitetssäkra Säffle kommuns fastighetsägande- och förvaltande. 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till fastighetspolicy, där 
förslaget till beslut är att kommunfullmäktige ska anta policyn. 
Inga kostnader är förenande med antagandet av fastighetspolicyn. 

Bakgrund 
Säffle kommuns fastighetspolicy är ett politiskt styrdokument med 
övergripande riktlinjer för kommunens hantering av den samlade 
fastighetsprocessen. Med anledning av områdets komplexitet behövs 
koncernövergripande principer för ägande, utveckling och förvaltning av 
kommunens fastighetsbestånd. 
För att kunna säkerställa syftet med fastighetspolicyn behöver den 
kompletteras med följande riktlinjer:  

 Riktlinjer för fastighetsägande  
Riktlinjen avser att beskriva hur Säffle kommun ska bedriva sitt 
fastighetsägande utifrån aspekter som ekonomi, flexibilitet och 
långsiktighet. Berörda parter är kommunstyrelsen, kanslienheten och 
ekonomienheten. 

 Riktlinjer för internhyra 
Riktlinjen avser att beskriva hur Säffle kommun ska uppnå en god 
hushållning med lokaler, vilket uppnås genom ett ökat 
kostnadsmedvetande och effektivt utnyttjande av lokaler. Riktlinjen 
ska även ligga till grund för den hyresmodell Säffle kommun ska 
tillämpa. Berörda parter är kommunstyrelsen, kanslienheten, 
ekonomienheten och Säfflebostäder AB. 

 Riktlinjer för lokalförsörjning 
Riktlinjen avser att beskriva hur Säffle kommun ska använda sina 
lokalresurser – på bästa sätt. Berörda parter är kommunstyrelsen och 
ev. andra förvaltningar. 

 Riktlinjer för markanvisning och exploatering 
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Riktlinjen avser att beskriva Säffle kommuns utgångspunkter och mål 
för bebyggande, handläggningsrutiner samt grundläggande villkor för 
markanvisningar och exploateringsavtal. Berörda parter är 
kommunstyrelsen, kanslienheten, miljö- och bygg, ekonomienheten, 
och näringslivsenheten. 

 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Riktlinjen avser att beskriva hur Säffle kommun både ska uppnå 
interna och externa målsättningar som bostadsförsörjningsplanen 
enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
stadgar. Berörda parter är kommunstyrelsen, kanslienheten, miljö- 
och byggförvaltningen samt Säfflebostäder AB.  

 Riktlinjer för fastighetsförvaltning 
Riktlinjen avser att beskriva hur ansvarsfördelningen ser ut i Säffle 
kommun gällande förvaltningen av fastigheter som ägs av 
kommunen. Berörda parter är kommunstyrelsen, kanslienheten, 
ekonomienheten, teknik- och fritidsförvaltningen samt Säfflebostäder 
AB. 

Säffle kommun äger fastigheter. Dessa fastigheter består av olika marktyper, 
bebyggda eller obebyggda och lämpar sig i hög eller låg grad att 
detaljplanelägga i syfte att utveckla staden och kommunen. 
Under 2020 genomfördes en utredning av extern part, ”Utredning avseende 
kommunens framtida mark- och fastighetsförvaltning”. Inom utredningen 
genomfördes en nulägesanalys med problemidentifiering. 
Utredningen innehåller även en handlingsplan som syftar till att möjliggöra 
förutsättningar för ett fastighetsägande och ett fastighetsförvaltande med 
högre kvalité. 
Handlingsplanen belyser behovet av en fastighetspolicy, i vilken arbetet med 
ägandet och förvaltandet av fastighetsbeståndet ramas in. 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på fastighetspolicy, i 
vilken det framgår hur Säffle kommunen, ur olika perspektiv, ska hantera sitt 
fastighetsägande och fastighetsförvaltande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2022-03-07 att tjänsteyttrandet om Fastighetspolicy 
för Säffle kommun skulle kompletteras med mer information om de riktlinjer 
som policyn förverkligas genom. Så har nu gjorts under rubriken Bakgrund, 
där en sammanfattande beskrivning av riktlinjerna finns. 

Beslutsunderlag 
Utredning avseende kommunens framtida mark- och fastighetsförvaltning 
Fastighetspolicy 



Säffle kommun 
Datum 
2021-12-17 

 
 

Sida 
3(4) 

 
   

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontorets ståndpunkt är att en antagen fastighetspolicy 
bidrar positivt till att möjliggöra en högre kvalité på ägandet och förvaltandet 
av Säffle kommuns fastighetsbestånd. 

Konsekvenser 
Inga kostnader är förenande med antagandet av fastighetspolicyn. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Vi kan, vi vill vi vågar” är nedbruten i sju mål – 
fyra externa och tre interna. Extern mål 4 lyder ”Säffle kommun möjliggör 
det goda livet” och bryts ned i följande text: ”Säffle kommun möter männi-
skor och deras behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och ny-
fikenhet. Säffle kommun skapar i samverkan med andra aktörer ett hållbart 
samhälle med god folkhälsa, trygga och attraktiva boendemiljöer, goda kom-
munikationer, goda fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och närhet till god 
vård och omsorg.” När en kommun beslutar om fastighetspolicy bidrar det 
till trygga och attraktiva boendemiljöer. 
Intern mål 6 lyder ” Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet” 
och bryts ned i följande text: ”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.” Ett antagande av 
fastighetspolicy bidrar till Säffle kommun utnyttjar sina ekonomiska resurser 
på ett effektivt sätt.”  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår Kommunfullmäktige att anta 
fastighetspolicy för Säffle kommun. 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret: 
Kanslienheten 
Ekonomienheten 
Näringslivsenheten 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
Barn-och utbildningsförvaltningen 



Säffle kommun 
Datum 
2021-12-17 

 
 

Sida 
4(4) 

 
   

Socialförvaltningen 
Kulturförvaltningen 
Säfflebostäder AB 
Säffle Kommunikation AB 
Forskningen i Säffle AB
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1 Bakgrund 
Säffle kommun äger fastigheter av betydande värden och som utgör en viktig 
del av samhällsbyggandet i ett större perspektiv. Fastigheternas utveckling 
och användning leder inte sällan till viktiga strategiska frågor rörande 
verksamheterna behov och ekonomiska förutsättningar, näringslivets 
utveckling samt kulturella och historiska aspekter. Ofta är flera aktörer 
inblandade. 
Ur ett fastighetsrättsligt perspektiv ikläder sig kommunen olika roller såsom 
fastighetsägare, hyresvärd och hyresgäst osv. När det kommer till 
kommunala verksamhetslokaler, med tillhörande fastighet, uppdrar 
kommunen, via avtal, att förvalta dessa till det kommunala bostadsbolaget. 
Förhållandets komplexitet, samt att politiska och ekonomiska prioriteringar 
ofta gör sig starkt gällande, ställer krav på en tydlig och transparent 
fastighetsprocess. Kommunkoncernen behöver styrande principer för 
ägande, utveckling och förvaltning av sitt totala fastighetsbestånd. 

1.1 Syftet med policyn 
I syfte att skapa effektivitet, lönsamhet och öka resursutnyttjandet har 
kommunen enats om hur den strategiska fastighetsförvaltningen ska styras. 
Fastighetspolicyn definierar kommunens ställningstagande till ägande kontra 
förhyrning av fastigheter, mark, lokaler och infrastruktur samt vilka behov 
som ska tillgodoses i konkurrens på marknaden och vad effektivt 
lokalnyttjande innebär. 
Den tar även upp behovet av tydlig gränsdragning mellan fastighetsansvaret 
med dess krav på långsiktighet och verksamheternas ansvar att varje dag 
leverera tjänster till medborgarna. 
Fastighetsprocessen är en central del av kommunens 
samhällsbyggnadsprocess och måste därmed sättas i samband med: 

 Kommunens vision och verksamhetsmål 
 Översiktsplaner 
 Detaljplaner 
 VA- och avfallsplaner samt infrastruktur 
 Miljöplaner 
 Omvärld och befolkningsutveckling 
 Förvaltningsavtal och strategiska beslut rörande fastigheter 
 Kommunala bolagens uppdrag och roller 

1.2 Övriga styrdokument, lagar och förordningar 
Fastighetspolicyn är det ytterst styrande dokumentet för fastighetsprocessen. 
Övriga styrdokument som utifrån policyn styr och stödjer kommun-
koncernen inför beslut anges nedan: 

 Riktlinjer för fastighetsägande 
 Riktlinjer för internhyra 
 Riktlinjer för lokalförsörjning 
 Riktlinjer för markanvisning och exploatering 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 Riktlinjer för fastighetsförvaltning 
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2 Policy för fastigheter och mark 

2.1 Organisation och ansvar 
Inom kommunens fastighetsprocess finns olika forum för beredning och 
beslutsfattande. 
 

Nivå Roller Ansvar Funktion 

Kommunfullmäktige Innehar ägandet av kommunens 

fastigheter, mark och infrastruktur. 

Ska alltid underrättas och fatta 

beslut i frågor av principiell karaktär 

inom området fastighetsfrågor. 

Agerar högsta politiska styrning 

och ägandeansvaret för 

fastigheter, infrastruktur och 

mark. 

Kommunstyrelsen Fastställer styrande principer och 

styrdokument, som inte ska antas 

av fullmäktige.  

Beslutar årligen om 

lokalförsörjningsplan liksom mark- 

och exploateringsplan. 

Styr och förvaltar kommunens 

mark- och fastighetsfrågor genom 

delegation från 

kommunfullmäktige. 

Befogenheter att ta beslut i 

frågor kring fastigheter och mark 

samt har genom delegation från 

kommunfullmäktige 

ägandeansvaret för fastigheter i 

kommunen. 

Producerar lokalförsörjningsplan, 

mark- och exploateringsplan 

samt bostadsförsörjningsplan.  

Po
lit

is
k Nämnder  Beslutar om prioriterade 

lokalförsörjningsplaner samt mark- 

och exploateringsplaner utifrån 

verksamhetens behov.  

Beslutar enligt politiska 

målsättningar om översyn av 

lokal- respektive markbehov. 

Kommundirektörens 

ledningsgrupp 

Samordnar strategiska frågor inom 

kommunkoncernen rörande 

fastigheter och mark i enlighet med 

kommunens mål och visioner. 

Ansvarar för att kommunkoncernen 

följer fastställd fastighetsprocess.  

Leder det kommunala arbetet 

genom att bereda strategiska 

planer inför politiska beslut och 

säkerställer dess genomförande. 

Övriga förvaltningar Identifierar och kommunicerar 

behov av fastigheter, lokaler och 

mark. 

Följer fastställd fastighetsprocess. 

Dialog med hyresvärd avseende 

lokalernas standard. 

Kontinuerligt utvärdera 

verksamhetens nuvarande och 

kommande behov av fastigheter, 

lokaler och mark. 

Miljö- och 

byggförvaltningen  

Ansvarar för kommunens 

planläggning och 

myndighetsprövning. 

Tar fram översiktsplaner, 

detaljplaner och andra planer, 

dokument och liknande som 

behövs vid nybyggnationer och 

utvecklingsprojekt. 

Tj
än

st
em

an
na

 

Teknik- och 

fritidsförvaltningen   

Ansvarar för kommunens allmänna 

VA-anläggningar med tillhörande 

byggnader, kommunala gator och 

vägar, Östby miljöstation, allmän 

Planering, projektering, 

genomförande och förvaltning av 

kommunalteknisk infrastruktur 

och allmän platsmark vid; ny- och 
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platsmark, samt skog och 

friluftsanläggningar. 

ombyggnationer, renoveringar, 

underhåll. 

Ko
m

m
un

al
a 

bo
la

g 
Säfflebostäder AB Säfflebostäder AB ansvarar för 

fullföljandet av kommunens 

bostadsförsörjningsplan och fullgör 

uppdrag som kommunens 

fastighetsförvaltare enligt avtal. 

Bygger och förvaltar främst 

bostäder. Bygger kommunala 

verksamhetslokaler. Förvaltar 

kommunalt ägda byggnader, 

såsom verksamhetslokaler och 

bostäder. 

Producerar 

återinvesteringsplaner, 

underhållsplaner och genomför 

projekt. 

 

Forskningen i Säffle 

AB 

Forskningen i Säffle AB ansvarar för 

att uppfylla delar av behovet av 

lokaler för det lokala näringslivet 

och för den lokala verksamheten. 

Köper , förädlar och förvaltar 

fastigheter med 

verksamhetslokaler på uppdrag 

av kommunfullmäktige. 

Förvaltningen sker samordnat 

med Säfflebostäder AB. 

 

Säffle 

Kommunikation AB 

Säffle kommunikation AB ansvarar 

för att kommunens 

bredbandsstategi uppnås och 

förser, via avtal, kommunens 

verksamheter med 

fiberförbindelser för att uppfylla 

verksamheternas behov av 

telekommunikation. 

Bygger, äger och förvaltar 

fiberoptisk telekommunikation i 

mark och fastigheter inom Säffle 

Kommun. 
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2.2 Fastighetsprocessen 
Den övergripande fastighetsprocessen beskriver normalförfarandet vid 
koncernens anskaffning/avyttring av mark, lokaler och infrastruktur. 
Fastighetsprocessen kan delas in i tre huvudsakliga delar; behov, 
genomförande/projekt och förvaltning. 
Principen är att den övergripande fastighetsprocessen ska vara vägledande 
vid anskaffning och avyttring av fastigheter, mark, lokaler och infrastruktur. 
Syftet är att bidra till trygghet i organisationen och kvalitet i 
anskaffningarna, genom ett tillvägagångssätt som är allmängiltigt och 
etablerat. 
När kommunledningskontoret bedömer att det finns behov av särskilda och 
mer detaljerade processbeskrivningar för de olika områdena (mark, lokaler, 
infrastruktur) ska sådana beskrivningar upprättas. 

Fastighetspolicyn är uppdelad enligt processbild 
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2.3 Fastighetsägande 
Syftet med en strategi för ägande är att definiera kommunens inställning till 
eget ägande kontra införhyrningar utifrån ekonomi, flexibilitet och 
långsiktighet. Ägandestrategin är den övergripande vägledningen i 
handlingsalternativ för kommunens fastigheter, lokaler och mark. 

2.3.1 Ägandestrategi 
Kommunen kan välja att äga, arrendera eller hyra fastigheter, mark och/eller 
lokaler för kommunal verksamhet. Utgångspunkten är att kommunen ska 
tillhandahålla ändamålsenliga och effektiva lokaler, fastigheter och mark till 
en ekonomiskt försvarbar nettokostnad över tid. 
Lokaler, fastigheter och mark av strategisk betydelse utvärderas utifrån 
nedan kriterier från fall till fall: 

 Det finns ett långsiktigt behov, längre än 25 år, av fastigheten (mark 
och/eller byggnader) eller 

 Fastighetens (mark eller byggnader) placering är av betydelse för 
annan verksamhet eller 

 Fastighetens (mark eller byggnader) är minnesvärd, eller av kulturell 
och/eller historisk betydelse för Säffle kommun 

 Rådighet över fastigheten, marken och/eller infrastrukturen är av 
strategisk betydelse för kommunen. 

 Livscykelekonomi (total driftkostnad under objektets livslängd) 
Punkterna ovan benämns fortsatt som “ägandekrav”. 
Kommunen kan tillgodose bostads- och lokalbehov genom att hyra in 
bostäder och lokaler där det bedöms mest fördelaktigt med hänsyn till 
tidsaspekt, ekonomi och/eller strategisk betydelse. 
I samverkan med privata fastighetsägare tillgodoses behov av 
bostadslägenheter och centralt belägna lokaler samt lokaler för tillfälligt 
behov. 

2.3.2 Styrande dokument 
Följande styrande dokument ska beaktas vid arbete med fastighetsägande: 

 Riktlinjer för Fastighetsägande 

 Riktlinjer för Markanvisning och Exploatering 
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2.4 Behov och genomförande 
Byggnader och mark på kommunens fastigheter, ska ses som verktyg att 
adressera konkreta verksamhetsbehov med. Verksamhetsbehoven kan vara 
interna (från koncernens facknämnder) och externa (från privata 
aktörer/intressenter). 
En tydlig behovsbeskrivning är en viktig del i lokal-/markprocessen. 
Ansvaret för upprättande av behovsbeskrivning ligger hos 
verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren innehar även det primära 
ansvaret för finansieringen av arbetet med behovsanalysen. 
Målsättningen med lokal-, bostads- och markförsörjning är att kommunen 
ska tillhandahålla ändamålsenliga kommunala verksamhetslokaler, bostäder 
och detaljplanerad mark i rätt tid, till rätt kvalité och till rätt kostnad. 
 

 
 

2.4.1 Lokalförsörjning 
Syftet med lokalförsörjningen är att kommunen ska tillhandahålla 
kommunala verksamheter med ändamålsenliga lokaler i rätt tid, till rätt 
kvalité och till rätt kostnad och bidra till en koncerngemensam helhets- och 
samordning kring lokalbeståndet. 
Lokalförsörjning enligt ovan beskrivning kan ske via: 

 Redan befintliga lokaler inom kommunkoncernens fastighetsbestånd 

 Redan befintliga lokaler utom kommunkoncernens fastighetsbestånd 

 Förvärv av befintliga lokaler 

 Nyproduktion 
Facknämnderna beslutar om behov och antar årligen en flerårsplan för sitt 
lokalbehov enligt prognoser för verksamheten. 
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Behoven från facknämnderna bereds av lokalförsörjningsgruppen under 
ledning av fastighetsstrateg. Beredningen utmynnar i ett förslag till 
lokalförsörjningsplan samt kalkylerad investeringskostnad. Om investering 
krävs för att lokalförsörjningen ska kunna genomföras beslutas detta av 
Kommunstyrelsen. 
Åtgärderna genomförs via: 

 Inhyrning i befintliga lokaler 

 Förvärv av befintliga lokaler 

 Investering, som genomförs av Säfflebostäder AB 

2.4.2 Bostadsförsörjning 
Kommunen ska anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. 
Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet 
och hur bostadsplaneringen ser ut. För att främja bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet ska riktlinjerna användas som underlag för 
kommunernas arbete med planläggning. 
Kommunen ska också redovisa vilken hänsyn kommunen har tagit till 
nationella och regionala mål, planer och program som har betydelse för 
bostadsförsörjningen, med mera. 
Den bostadsförsörjningsplan som ska utarbetas med stöd av riktlinjerna 
bereds av etableringsgruppen, kompletterad med företrädare för 
socialförvaltningen och under ledning av kommundirektören. 

2.4.3 Markförsörjning 
Kommunen och dess bolag ska medverka till att mark finns tillgänglig för 
samtliga intressenter i kommunen. 
Markförsörjningsplanen är kommunens program för mark-och 
planberedskap. I planen tydliggör kommunen sina ambitioner när det gäller 
att utveckla marktillgången i kommunen. Detta är av stor betydelse för såväl 
ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt liksom för invånarnas välfärd och 
trivsel. Planen bereds av etableringsgruppen under ledning av 
kommundirektören. 
Planen är ett verktyg för att trygga markbehoven för framtida bebyggelse, 
näringslivsutveckling och behov av infrastruktur i enlighet med kommunens 
vision och mål. Planen ska beröra all mark och innefatta plan för 
marktillgång för alla verksamheter och typer av byggnader och anläggningar. 

2.4.4 Styrande dokument 
Följande styrande dokument ska beaktas vid arbete med Behov och 
genomförande: 

 Fastighetspolicy 

 Riktlinjer 
o Riktlinjer för lokalförsörjning är ett av de styrande dokumenten för 

kommunens lokalförsörjningsprocess och ska beaktas vid arbete med 
kommunens strategiska lokalförsörjning. 
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o Riktlinjer för internhyra är ett av de styrande dokumenten för 
kommunens lokalförsörjningsprocess, och ska beaktas vid arbete med 
kommunens strategiska lokalförsörjning. 

o Riktlinjer för markanvisning och exploatering är det styrande 
dokumentet för kommunens markförsörjningsprocess och ska beaktas 
vid arbetet med kommunens strategiska markförsörjning. 

o Riktlinjer för bostadsförsörjning är det styrande dokumentet för 
kommunens bostadsförsörjning och ska beaktas vid bostadsplanering. 

 Senaste beslutade lokalförsörjningsplan, markförsörjningsplan och 
bostadsförsörjningsplan 
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2.5 Fastighetsförvaltning 
Målsättning med fastighetsförvaltning är att upprätthålla värde, kvalité och 
funktion i kommunens verksamhetslokaler med tillhörande fastighet, 
anläggningar och mark på kort och lång sikt, så att dessa är ändamålsenliga. 
Under hela fastighetsprocessen ska förvaltarperspektivet finnas med för att 
säkerhetsställa drift och underhåll. Ett projekt kan överlämnas från 
projektorganisationen till förvaltarorganisationen först efter erhållet 
slutbesked, eller erhållet interimistiskt slutbesked, om projektet är sådant 
som kräver slutbesked. 
Förvaltningen ska påbörjas redan i överlämningsskedet med administrativ, 
ekonomisk och teknisk förvaltning som grund för olika avtal och 
gränsdragningslistor. 
Säffle kommun skall kontinuerligt sträva efter att förvaltning av ägda 
fastigheter (byggnader, anläggningar och mark) sker i det bolag eller den 
förvaltning som är bäst lämpad att utföra förvaltningen effektivast. 
Förvaltning av kommunens fastigheter sker i samverkan med kommunala 
bolag och kommunala förvaltningar, utifrån nämndreglementen, avtal och 
utökade uppdrag. 
Ansvar för att förvaltning av kommunala fastigheter sker där den kan utföras 
effektivast ligger hos kommundirektören med dess ledningsgrupp. 
 

 
 

2.5.1 Styrande dokument  
Följande styrande dokument ska beaktas vid arbete med 
Fastighetsförvaltning: 
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1 Introduktion 

1.1 Uppdraget 

Uppdraget har sin grund i ett beslut från kommunstyrelsen att utreda den nuvarande fas-

tighetsorganisationen i Säffle kommun. Uppdraget har definierats enligt nedan: 

”Förvaltningsuppdraget för kommunens mark- och fastighetsbestånd utreds med avse-

ende på uppdrag, organisation och ekonomi.    

Utifrån genomförd utredning och analys ska en handlingsplan utarbetas med förslag på 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en långsiktigt hållbar fastighetsför-

valtning i Säffle kommun.” 

Projektet består av tre delar: 

› Nulägesanalys 

› Identifiering av problem – och fokusområden 

› Handlingsplan för fortsatt arbete 

 

1.2 Metod 

Projektet har utförts av COWI i samarbete med Säffle kommun. För projektet har en ar-

betsgrupp sammanställts som består av Kommunjurist och Fastighetsstrateg samt delta-

gare från COWI. 

COWI har utfört intervjuer med utvalda chefer från diverse förvaltningar samt från SÄBO. 

Dessa intervjuer har utgjort grunden till analysen i rapporten. Vidare har styrande doku-

ment från kommunen analyserats i syfte att komplettera bilden av nuvarande organisat-

ion. 
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1.3 Analysmodell 

Vid analys av Säffle kommuns organisation utgår COWI från sin framtagna analysmodell 

som baseras på en övergripande fastighetsprocess enligt bild och beskrivning nedan: 

 

Modellen bygger på tre övergripande områden som utgör grunden för processen i sin hel-

het. Styrning är den högsta nivån och utgörs av politiska beslut. På denna nivå fastställs 

riktlinjer, policy och andra direktiv för hur verksamheterna i kommunen ska bedrivas. 

Ledningen utgår främst från kommunledningen och utgör den högsta verkställande ni-

vån. Denna nivå ska säkerställa att verksamheterna i kommunen förstår sitt syfte, har 

rätt förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten i enlighet med de fastställda sty-

rande dokumenten samt säkerställa att processer och rutiner finns förankrade och följs 

hos verksamheterna. Den sista nivån ”funktion” utgörs av verksamheterna. Här bedrivs 

den dagliga verksamheten samt den förvaltning/nämndorienterade strategiska plane-

ringen.  

De 3 övergripande områdena ska säkerställa att fastighetsprocessen fungerar i kommu-

nen. Fastighetsprocessen kan delas in i tre delar; Behov, genomförande och förvaltning. 

Behov arbetas med i tidiga skeden; det är här förvaltningarna identifierar och definierar 

sina verksamhetsbehov som innebär förändringar i lokalbehov. Arbetet i behovsskedet 

bör vara ett strategiskt arbete med syfte att producera långsiktiga planeringsdokument. 

Genomförandet påbörjas som ett resultat av ett förändrat lokalbehov. Denna process 

innebär att ett projekt startas upp och utförs enligt plan. I detta skede krävs ofta extern 

hjälp i form av entreprenörer, konsulter och dylikt.  Förvaltningen är det sista skedet i 

fastighetsprocessen. Här förvaltas det befintliga och det framtida beståndet genom att sä-

kerställa en aktiv process för drift, skötsel, underhåll, avyttringar och inköp på både lång 

sikt och kort sikt. 
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2 Nulägesanalys 

2.1 Sammanfattning intervjuer 

Det råder en stor otydlighet i hur lokal- och fastighetsfrågor hanteras i kommunen. Verk-

samheterna anser att det inte får stöd från kommunen, SÄBO anser att kommunen är 

otydlig i sina direktiv och önskemål och fastighetsstrategens roll blir utdragen och ofoku-

serad. 

Vidare saknas en förståelse för fastighetsprocessen genom hela organisationen. Varje en-

het är expert på sitt område men saknas någon större förståelse för övriga bitar i proces-

sen. Det saknas även en tydlig bild av ansvarsfördelningen och kravspecifikationer på di-

verse underlag som lämnas mellan enheterna. 

Kommunen har idag endast en befattning vars syfte är att hantera lokal- och fastighets-

frågor på central nivå. Fastighetsstrategen har således ansvar för helheten vilket innebär 

ett ansvar för allt från drift- och underhållsfrågor, till projektansvar och strategiska lokal-

försörjningsfrågor. 

Detta skapar en otydlighet i förväntningar och fokus för befattningen och leder till en 

ohållbar situation för både fastighetsstrategen och för verksamheterna som förlitar sig på 

fastighetsstrategen i lokalfrågor. 

Vidare blir det ett naturligt fokus på akuta frågor och problem vilket gör att det strate-

giska ansvaret prioriteras bort.  

Idag använder kommunen SÄBO som en egen fastighetsavdelning. SÄBO har fått ansva-

ret att både förvalta och utveckla fastigheter. Detta baseras på ett avtal ”Handbok för in-

ternhyra i Säffle kommun 2012” som idag inte följs fullt ut och i sig har ett flertal större 

brister som gör att handboken blir svårtolkad och skapar utrymme för otydlighet. Detta 

dokument är inte ett komplett förvaltningsavtal då det saknas ett flertal viktiga specifikat-

ioner. Vidare tillämpas inte dagens förvaltning enligt handboken, som innehåller en pro-

cess som idag inte följs.  

Kommunen saknar även en process för uppföljning av avtalet. Uppföljningens syfte är att 

säkerställa att lokalerna sköts i enlighet med vad som är avtalat, att underhåll utförs en-

ligt plan och att det pris som betalas för förvaltningen stämmer överens med den tjänst 

som utförs. 

Det saknas även en stark ägarroll avseende helheten med fastigheterna. Direktiv från po-

litiken är ofta otydliga och ostrukturerade, vilket grundas till stor del på den otydliga pro-

cessen i organisationen. 
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2.1.1 Grupper och forum 

Säffle kommun och dess verksamheter och bolag har flera forum och grupper för att dis-

kutera och planera för lokalfrågor. Nedan presenteras dessa: 

Lokalkuggen är en årlig genomgång av lokalerna med representanter från den verksam-

het som nyttjar lokalerna och SÄBO. I Lokalkuggen diskuteras bland annat lokalernas 

skick, fel, önskemål för ändringar och övrigt som är relevant för lokalerna. 

Etableringsgruppen är en grupp som arbetar med planering av pågående projekt och 

nyetableringar. Här diskuteras bland annat problem som kan uppstå i samband med utfö-

randet av pågående och kommande projekt. Här diskuteras även alternativ för nyetable-

ringar och planering för utförandet. Denna grupp samlas 1 gång per månad. Gruppen be-

står av kommundirektör, fastighetsstrategen, Bygg- och miljöchef, VA-chef, miljöchef, 

tekniskchef, näringslivschef och representant från SÄBO.  

Lokalförsörjningsgruppen har ansvar för kommunens lokalförsörjning. Denna grupp 

var vid utredningens tidpunkt otydligt definierad avseende deltagare, ansvar, uppgifter 

och mötesfrekvens. 

2.2 Behov 

Fastighetsstrategen har ansvaret för det strategiska arbetet med att planera för kom-

mande lokalbehov i kommunen. I dagsläget pågår ett arbete med att ta fram och fast-

ställa en process för lokalförsörjning. Processen beskriver övergripande vilka aktiviteter 

som ska utföras, var och när besluts ska tas samt fördelning av ansvar och uppgifter mel-

lan olika parter i processen.  

Vid analys av processen noterar COWI att processen är övergripande och klargör inte i 

större detalj hur aktiviteter ska utföras och vilka krav som ställs på leveranser. Ett exem-

pel på vad som bör förtydligas är formen och kraven på ett lokalbehov från en verksam-

het. Saknas tydliga riktlinjer för hur ett behov ska formaliseras och analyseras, finns det 

stor risk att behoven blir önskemål vilket försvårarar lokalförsörjningsgruppens arbete 

med att prioritera. Likaså saknas en tydligare process för framtagande av förstudier, rikt-

linjer för prioriteringar, process för framtagande av lokalförsörjningsplan och förankring 

till kommunens budget- och investeringsprocess. 

Vidare bör lokalförsörjningsgruppen definieras med vilka som ska ingå, hur fördelningar 

av ansvar och arbete ser ut, hur kommunikationen och samspelet med förvaltningar, 

verksamheter och politiken sker.  

Flera förvaltningar upplever att de saknar stöd från kommunen i lokalfrågor. I många fall 

får verksamhetschefer ta på sig ansvar för lokalfrågorna utan att ha särskild kompetens 

för detta. Det framkommer även från intervjuer med förvaltningscheferna att det saknas 

en tydlig bild över organisationen där ansvarsfördelning, processer, roller och leveranser 

är inte tydligt beskrivna.  

Det saknas även regelbundna forum för strategiska lokal- och fastighetsfrågor. Detta är 

en viktig aspekt i ett funktionellt lokalförsörjningsarbete för att skapa en helhet och ett 

sammanhang över hela kommunen. I ”Handbok för internhyror i Säffle kommun 2012” 
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anges två forum, som kallas för ”Lokalresan” och ”Lokalhjulet”, som hanterar frågor av 

strategisk karaktär och inkluderar både tjänstemän och politiker. Lokalhjulet som beskrivs 

som en arbetsgrupp för strategiska forum medan Lokalresan beskrivs som en styrgrupp, 

båda på en kommunövergripande nivå. Dessa forum är dock inte nyttjade idag enligt in-

formation från intervjuerna. 

I handboken beskrivs även processer för hantering av om- och nybyggnationer samt av-

veckling av lokaler. Dessa processer är dock inte förankrade i verksamheterna då det inte 

framkom att dessa processer fanns i kommunen. Det framstår då som att dessa processer 

och helheten i handboken aldrig förankrats och implementerats i kommunen. 

2.3 Genomförande 

Kommunen har svårigheter med att hantera projekt inom sin organisation. Projekt släpps 

helt till SÄBO som sedan ansvarar för helheten utan att kommunen tar en stark ägarroll. 

Detta leder till att kommunen tappar kontrollen över sina egna projekt och sina fastig-

heter. Kommunen lämnar över projekt till SÄBO som sedan ansvarar för utförandet. Från 

kommunens sida ansvarar fastighetsstrategen för projektet. Vid överlämnandet till SÄBO 

framgår det dock från intervjuerna att kommunen tappar kontrollen över projekten. Kom-

munen har ingen möjlighet att göra uppföljningar för projekten eller någon kontroll över 

kostnader då ansvaret hamnar hos SÄBO. Detta leder även till en bristande transparens 

och minskade möjligheter för deltagande i projekten från kommunens sida.  

I ”Handbok för internhyror i Säffle kommun 2012” beskrivs processer för olika typer av 

lokalprojekt. Dessa processer är tydligt beskrivna med roll- och ansvarsfördelning mellan 

kommunens olika enheter samt SÄBO. Från intervjuerna har det dock framkommit att 

denna process inte följs.  SÄBO:s del i processen som i princip innebär övergripande pro-

jekt- och byggledning följs i stort men kommunens roll som innebär en aktiv beslutande 

utvärderande roll verkar inte följas. Denna bild har påvisats under intervjuerna från såväl 

SÄBO som kommunens sida. 

Denna typ av outsourcing som sker där kommunen lämnar över projekten till bolaget, kan 

ifrågasättas ur ett LOU perspektiv. Då det inte har skett en upphandling mellan kommu-

nen och SÄBO, måste SÄBO:s uppdrag kunna klassas som en intern upphandling enligt 

lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Detta medför att SÄBO måste uppfylla föl-

jande krav: 

› (1) En upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten som motsvarar 

kontrollen över en egen förvaltning och (2) om motparten utför minst 80% av sin 

verksamhet för den upphandlande myndighetens räkning (3 kap 12§). Kontroll över 

motparten anses vara om myndigheten har kontroll över strategiska mål och viktiga 

beslut. 

I fallet mellan Säffle kommun och SÄBO uppfylls alltså inte det andra kriteriet (2) då 

SÄBO inte utför minst 80% av sin verksamhet med kommunen som kund, utan främst 

privata hyresgäster. Därmed bör lagligheten i detta avtal ses över för att undvika eventu-

ella överträdelse av LOU. 
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2.4 Förvaltning 

Mellan Säfflebostäder och kommunen finns ett förvaltningsavtal, ”Avtal om förvaltnings-

uppdrag” daterat 2017-09-12, som överlämnar förvaltningen av en del av kommunens 

fastigheter till Säfflebostäder. Det saknas för närvarande ett huvudavtal mellan kommu-

nen och bolaget avseende hela förvaltningen av samtliga fastigheter. 

Säfflebostäder förvaltar kommunens verksamhets – och industrilokaler. Hyressättningen 

utgår från att kommunen hyr ut lokalerna till Säfflebostäder med kallhyra, sedan hyr 

Säfflebostäder ut lokalerna till verksamheterna med varmhyra.  Denna hyresprincip besk-

rivs i ”Handbok för internhyror i Säffle kommun 2012”. Handboken beskriver dock inte 

hur hyressättningen går till eller vilka kostnader som täcks. Ett avtal mellan kommunen 

och bolaget bör följas upp och kontrolleras från kommunens sida för att säkerställa att 

avtalet följs och att rätt nivå av underhåll sker. 

Ägandet av fastigheterna ligger hos kommunen. Dock råder viss otydlighet i vilka fastig-

heter som faktiskt ägs av kommunen. I avtalet mellan SÄBO och kommunen finns en bi-

laga med de fastigheter som täcks av förvaltningsavtalet. Dessa fastigheter utgör dock 

endast fastigheter som tidigare inte ingick i avtalen mellan kommunen och bolaget. Det 

saknas i dagsläget ett avtal som täcker samtliga fastigheter. 

I årsredovisningen för SÄBO för 2018 anges en beskrivning av hyressättningsmodellen 

och där anges även (skolor, förskolor, äldreboende) som verksamhetslokaler. I årsredo-

visningen för kommunen anges att flera skolor och förskolor ingår i avtalet bland annat; 

Svanskogs skola, Björkbacken och Lugnadals förskola. Dock noteras även den totala ytan 

av ägda fastigheter till 16 305 m2 vilket motsvarar den totala ytan för lokaler som förval-

tas av Säbo, enligt årsredovisningen.  

Avtalen bör därmed förtydligas med en fullständig lista över vilka fastigheter som täcks in 

av detta avtal, med information kring respektive fastighet avseende inomhusytor, utom-

husytor och antal byggnader.  

Vidare saknar avtalet tydliga definierade beskrivning av vad som ingår i avtalet. Ett avtal 

av detta slag bör skapas enligt AFF struktur för att säkerställa en tydlig gräns mellan vad 

som ingår och vad som inte ingår i avtalet. Kostnaden för förvaltningen som anges, 

532 500 kr för 2017, är heller inte tydlig specificerad med vilka kostnader som är inräk-

nade eller vilka volymer av arbete som har antagit. Gränsdragningslistan som är daterad 

2012-10-10, ger ett visst förtydligande, men det saknas koppling till avtalet.  
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3 Omvärldsanalys 

I omvärldsanalysen har COWI utgått från egna erfarenheter av arbete med nämnda kom-

muner samt från dokumentation avseende lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. 

3.1 Motala 

3.1.1 Lokalförsörjning 

I Motala kommun är lokalstrategen placerad under kommunledningsförvaltningen, och har 

ansvar för att framställa en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Socialnämnden 

och bildningsnämnden har sina egna lokalsamordnare som hjälper till i arbetet med att ta 

fram en lokalförsörjningsplan genom att redogöra för deras förvaltnings behov i en så kal-

lad lokalrevision. Lokalstrategen och lokalsamordnarna har sedan lokalgrupp där frågor 

gällande lokaler hanteras. Detta forum är även nyckel till samordningen mellan förvalt-

ningarnas lokalbehov och lokalbestånd samt för lokalförsörjningsprocessen. 

Processen att ta fram en lokalförsörjningsplan initieras av kommunstyrelsen och expedie-

ras sedan till lokalstrategen för utförande. Den slutförda lokalförsörjningsplanen redovisas 

sedan i kommunstyrelsen som sedan lämnar ett förslag till beslut som ska tas i kommun 

fullmäktige. Lokalrevisioner antas i respektive nämnd innan den blir en del av lokalförsörj-

ningsplanen. 

I Motala kommun är rollen som lokalsamordnare en del av rollen som utvecklingsstrateg. 

Detta då det inte anses krävas en heltidstjänst för arbetet. Lokalstrategen är dock en hel 

tjänst som även ansvarar för diverse förstudier i tidiga skeden. 

3.1.2 Förvaltning 

Motala kommuns politiska inriktning är att de ska äga sina verksamhetsfastigheter samt 

förvalta dem ur ett långsiktigt perspektiv. Ansvarsfördelningen mellan kommunens bolag 

och förvaltningar är tydlig och baseras på kärnverksamhet. Bostadsbolaget ansvarar för 

bostäder, kommunens fastighetsavdelning ansvarar för verksamhetsfastigheter och ett 

tredje bolag ansvarar för fastigheter som inte är bostäder eller verksamhetsfastigheter. 

Vidare anges i kommunens fastighetspolicy att kommunens ska undvika dubbla fastig-

hetsorganisationer genom att samverka i högsta mån möjligt. 

Förvaltningen i kommunen finns redogjord i en fastighetspolicy som fastställer ramarna 

för hur förvaltningen ska gå till. 

3.1.3 Nyckelfaktorer 

I Motala kommun är det den tydliga ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna och en-

heterna som skapar en funktionell organisation. Kommunstyrelsen initierar arbetet med 

lokalförsörjningsplanen i tid för att kunna färdigställas till nästa års investeringsbudget tas 

fram. Lokalstrategen som är en del av kommunledningsförvaltningen får uppdraget över-

lämnat till sig i en officiell skrivelse och tar processen vidare. Lokalsamordnarna har i 

uppdrag att sammanställa respektive nämnds verksamheters behov i en lokalrevision och 
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får uppdraget från nämnden. Denna lokalrevision antas sedan i nämnd innan den tas vi-

dare till lokalförsörjningsplanen. Ansvaret för lokalrevisionerna, som är dokument för spe-

cifika verksamheter, blir därmed verksamheternas närmaste politiker och ansvaret för 

lokalförsörjningsplanen, som är dokument för hela kommunen, tas av de kommunsty-

rande politikerna. Denna organisation innebär att det inte råder några otydligheter kring 

vem som ska initiera, vem som ska utföra och vem som ska besluta kring processen.  

Processen för lokalförsörjningen och förvaltningen ramas in av riktlinjer och policy som 

anger rollerna, ansvarsområden, krav på leveranser samt ett årshjul som väver ihop med 

kommunens budgetprocess.  

 

3.2 Perstorp 

3.2.1 Lokalförsörjning 

Lokalförsörjningen i Perstorps kommun leds och styrs genom en kommunövergripande 

grupp som kallas för Lokalgrupp. Denna grupp leds från kommunstyrelsens förvaltning 

och ansvarar för att bereda och förankra en lokalförsörjningsplan innan den beslutas poli-

tiskt. Vidare ska varje nämnd anta en lokalrevision innan den blir en del av lokalförsörj-

ningsplanen. 

Gruppen leds av en lokalstrateg som har det övergripande ansvaret och är den som rap-

porterar till kommunstyrelsen. Övriga deltagare i gruppen är bland annat representanter 

från förvaltningarna samt från det kommunala bolaget.  

I detta forum har deltagarna olika roller men inte alla roller är heltidstjänster. Lokalstrate-

gen har vid sidan om sitt uppdrag ytterligare uppdrag i kommunen vilket även gäller öv-

riga representanter.  

3.2.2 Förvaltning 

Kommunen förvaltar och äger sina egna verksamhetslokaler. Förvaltningen sker genom 

deras tekniska avdelning. Vid sidan av kommunens lokaler finns även ett kommunalt bo-

stadsbolag som äger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler, samt ett näringslivs 

bolag som även de förvaltar kommersiella lokaler. Denna uppdelning har dock fått en del 

kritik och flera utredningar har utförts för att identifiera effektivare samordningsmöjlig-

heter inom koncernen. 

I kommunen finns även en driftgrupp som där förvaltningarna och tekniska avdelningen 

möts för att diskutera lokalernas skick, fel och pågående projekt. 

3.2.3 Nyckelfaktorer 

Perstorps kommun har tagit fram riktlinjer som fastställer hur lokalförsörjningsprocessen 

ska se ut, ansvarsfördelning och ett årshjul som är anpassat till kommunens budgetpro-

cess. Vidare är det värt att notera att deltagarna i lokalgruppen även har andra roller i 
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kommunen. Detta kan vara avgörande i mindre kommuner där det möjligen saknas förut-

sättningar att ha heltidstjänster i dessa positioner. Rollerna i sig är dock viktiga för att sä-

kerställa att processen fungerar och att ansvaret är tydligt uppdelat. 

Förvaltningen vilar på en tydlig gränsdragning mellan kommun och bolag. Bolaget ansva-

rar för fastigheter där huvudkunderna kommer från privat sektor medan kommunens fas-

tigheter främst har kommunen som hyresgäst.  

 

3.3 Trelleborg 

3.3.1 Lokalförsörjning 

Kommunens lokalförsörjningsorganisation har beslutats i så kallade riktlinjer för lokalför-

sörjning. Dessa riktlinjer fastställer att kommunens lokalförsörjningsprocess ska ledas av 

en fastighetsstrateg som även ansvarar för markförsörjning. Fastighetsstrategen är place-

rad under kommunledningsförvaltningen och arbetar övergripande med mark- och fastig-

hetsfrågor.  

Fastighetsstrategen leder en lokalförsörjningsgrupp som består av fastighetstrategen, fas-

tighetschef, lokalstrateg, lokalsamordnare från förvaltningar och övriga tekniska förvalt-

ningschefer. Denna grupp har som ansvar att samordna och producera en lokalförsörj-

ningsplan. Förvaltningarnas lokalsamordnare har som ansvar att producera lokalrevisioner 

för varje förvaltning innan dessa blir en del av lokalförsörjningsplanen. 

Lokalförsörjningsprocessen styrs från en styrgrupp som leds av kommundirektören. 

Denna grupp är av strategisk karaktär och godkänner lokalförsörjningsplanen innan den 

går vidare för beslut politiskt i kommunstyrelsen. 

3.3.2 Förvaltning 

Förvaltning av kommunens lokaler sker från den Tekniska serviceförvaltningen. Här sker 

även förvaltningen av mark, infrastruktur och parker samt försörjning av vatten och av-

fallshantering.  

Arbetet med lokaler och fastigheter sker främst från Fastighetsavdelningen. I denna av-

delning förvaltas även lokaler som är inhyrda av externa hyresägare i viss mån. Utöver 

Fastighetsavdelningen finns det en projektavdelning som ansvarar för genomförandet av 

projekt. 

3.3.3 Nyckelfaktorer 

Trelleborgs kommun har en ambitiös organisation för lokalförsörjning. Dock är det viktigt 

att poängtera att även här så har rollerna i lokalförsörjningsprocessen ofta ytterligare ett 

uppdrag. En roll motsvaras alltså inte nödvändigtvis av en befattning. Vidare är struk-

turen med en styrgrupp och en beredande, utförande, grupp viktig. Detta möjliggör en 
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god styrning av processen och säkerställer att lokalförsörjningsplanen blir ett kommunö-

vergripande verktyg.  

Det är även noterbart att i processen finns tre roller som stöttar under processen att ta 

fram en plan. Fastighetsstrategen har det övergripande ansvaret och är den som rappor-

terar till styrgruppen. Lokalstrategen stöttar fastighetsstrategen i själva samordningen av 

förvaltningarnas behov och utför själva arbetet med att ta fram planen. Lokalsamord-

narna sitter per förvaltning och har som jobb att ta fram lokalrevisioner för sina respek-

tive förvaltningar. Denna uppdelning ger en tydlig ansvarsfördelning och säkerställer att 

varje förvaltning får sina behov framtagna och definierade.  
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4 Handlingsplan 

Följande punkter anser COWI behöva åtgärdas eller utredas för att Säffle kommun ska få 

en effektiv och komplett organisation avseende förvaltning av fastigheter och mark. 

4.1 Fastighetspolicy med riktlinjer för lokalförsörjning, 
genomförande (Projekthandbok) och förvaltning 

Genom att upprätta en fastighetspolicy som vägleder och ramar in arbetet med fas-

tigheter. Denna policy kan även utvecklas och fördjupas genom att dela upp den i tre 

riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande och förvaltning.  Uppdelningen baseras 

på fastighetstrappans huvuddelar. 

 

› Riktlinje för lokalförsörjning (behov): 

› Pågår arbete idag med detta. Den bör slutföras och en genomgående implemen-

teringsprocess bör initieras. En process är endast funktionell om den är väl im-

plementerad och det finns en förståelse för den i hela organisationen.  

› Processen bör fastställa och strukturera roller, ansvarsområden, forum och 

grupper, mandat, aktiviteter definierade med kravspecifikationer för leveranser. 

Vidare bör processen tidsättas och sammanställas med övriga processer i kom-

munen t.ex. årshjul framtagande av budget, för att säkerställa att dessa sam-

spelar. 

› Projekthandbok (genomförande): 

› Bör definiera roller och process för investeringar och genomförande av dessa. 

För att säkerställa att projekten drivs på ett korrekt och transparent sätt måste 

processen vara tydlig med vilka parter som berörs, när de berörs och vad deras 

uppgift är i den specifika delen av processen. Här bör även riktlinjer för hur upp-

handling och uppföljning av entreprenörer, konsulter och övriga externa parter 

sker. 
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› Riktlinjer för förvaltning: 

› En riktlinje för förvaltning av fastigheter bör tydliggöra kommunens förhållning 

till fastigheter. I Säffles fall har kommunen bestämt att förvaltning ska utföras 

av SÄBO. Detta bör därmed förtydligas och fastställas formellt i riktlinjerna för 

förvaltning tillsammans med en struktur för uppföljning av avtalet och även fast-

ställa en intern beställarorganisation som agerar motpart till SÄBO. 

4.2 Övergripande planeringsdokument med 
lokalförsörjningsplan, bostadsförsörjningsplan och 
markförsörjningsplan 

Idag saknas en tydlig struktur och sammanställning över pågående projekt, planerade 

projekt och kommande behov. Detta kan sammanställas i ett övergripande planeringsdo-

kument som samlar kommunens kommande lokal, fastighet – och markbehov och pro-

jekt. Dokumenten kan vidare delas upp i tre delar: 

› Lokalförsörjningsplan som specificerar kommande lokalbehov hos kommunens verk-

samheter.  

› Bostadsförsörjningsplan som specificerar kommande bostadsbehov. 

› Markförsörjningsplan som specificerar markbehov utifrån exploatering- och stadsut-

vecklingsperspektiv. 

4.3 Fastighetsstrategens roll 

Fastighetsstrategens nuvarande roll bör delas upp i olika roller. Notera dock att en upp-

delning av rollen inte nödvändigtvis behöver innebära heltidstjänster utan kan även han-

teras som del av en befintlig tjänst. Det viktiga är att rollerna finns och måste ha mandat 

och resurser att kunna utföra sitt uppdrag.  

› En operativ roll som är av teknisk karaktär där fokus ligger på akuta åtgärder, delta-

gande i projekt och utgöra kontakt mellan verksamheter och SÄBO i tekniska frågor 

avseende lokalerna.  

› En strategisk roll som är placerad centralt i kommunens organisation och som arbe-

tar i nära samarbete med kommunledningen. Denna roll bör fokusera på långsiktig-

het och analys av kommande behov verksamhets, fastighetsbeståndets utveckling 

och ansvarar för att ta fram planer t.ex. mark- och lokalförsörjningsplaner. 

› Vidare bör även markfrågan separeras från lokal – och fastighetsfrågan då dessa om-

råden kräver vissa olika kompetenser. 
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4.4 Förvaltningsavtal mellan SÄBO och kommunen 

Kommunen bör upprätta ett förvaltningsavtal med SÄBO som definierar och specificerar 

följande: 

› Vilka fastigheter som berörs 

› Vilka tjänster som ingår 

› Frekvens på utförda tjänster 

› Kostnader för tillkommande tjänster (t.ex. underhåll) 

› Rutin för uppföljning 

› Pris 

Ett avtal av denna typ formas bäst enligt AFF modell som är standard för förvaltningsavtal 

i fastighetsbranschen. Vidare bör frågan kring avtalet utifrån ett LOU-perspektiv utredas 

för att säkerställa att avtalet förhåller sig mot LOU på ett korrekt sätt.  

4.5 Renodling av organisation och fastighetsbestånd 
genom tillgångsväxling 

Renodling och strukturering av fastighetsbestånd bör göras i samband med arbete av ut-

veckling av rutiner, processer och organisation. Detta för att identifiera de fastigheter 

som kommunens kärnverksamhet har behov av respektive sådana fastigheter som anses 

avyttringsbara.  

 

1. Förstudie med inventering och skapande av en gemensam bild avseende 

1.1. Organisationsstruktur i kommunen (utifrån koncernperspektiv) 

1.2. Sammanställning och portföljpaketering av kommunens utvecklings-/stads-

byggnadsprojekt med prioriteringar 

1.3. Ekonomi 

1.4. Avyttringsbara tillgångar med prioriteringar 

1.5. Sammanställning av vision och strategi för utveckling av business caset 

"Säffle 2.0" med utveckling och genomförande inom de kommande fem 

åren. 

2. Genomförande av tillgångsväxling 

3. Uppstart av projektportfölj med ledning och styrning av kommunens nu 

möjliggjorda stadsutvecklingsprojekt. 
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Nedan en schematisk bild över en genomförandeplan av tillgångsväxling: 

4.6 Genomförandeplan 

Planen nedan är en grafisk sammanställning av ovan givna förslag på handlingsplan. 
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§ 190 Dnr KS/2022:240 

Nivå för partistöd 2023 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som betalas ut till 
de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle kommun. Partistödet 
är en viktig del av den lokala demokratin. Från och med mandatperioden 2014-
2018 gäller nya regler för partistöd, vilka framkommer av 4 kap. 29-32 §§ KL. 
Partistöd utbetalas till partier som fått mandat och som tagit plats i 
kommunfullmäktige. 
Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 
Inkomstbasbeloppet för år 2023 är fastställt till 74 300kr, det totala partistödet är 
därmed 743 00kr.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om nivå för partistöd 2023, 2022-11-18. 
Nivå för partistöd 2023. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag.  
Jimmy Jonasson (SD) yrkar på en minskning av mandatstödet med 25 %.  
Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Dag Rognes förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nivå för partistöd 
2023 enligt följande: 

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa 

Socialdemokraterna 9 16 511 130 482 146 993 

Centerpartiet 11 16 511 159 478 175 989 

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 

 
2 

 
             16 511 

 
28 996 

 
45 507 

Sverigedemokraterna 8 16 511 115 984 132 495 

Moderaterna 6 16 511 86 988 103 499 
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Liberalerna 1 16 511 14 498 31 009 

Kristdemokraterna 2 16 511 28 996 45 507 

Vänsterpartiet 1 16 511 14 498 31 009 

Miljöpartiet 1 16 511 14 498 31 009 
 
__________________________ 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Nivå för partistöd 2023 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som 
betalas ut till de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle 
kommun. 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Från och med 
mandatperioden 2014-2018 gäller nya regler för partistöd, vilka 
framkommer av 4 kap. 29-32 §§ KL. Partistöd utbetalas till partier som fått 
mandat och som tagit plats i kommunfullmäktige. 
Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 
Inkomstbasbeloppet för år 2023 är fastställt till 74 300kr, det totala 
partistödet är därmed 743 00kr.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som 
betalas ut till de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle 
kommun. 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen 
skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör 
det idag. 
Nuvarande regler för partistöd gäller från och med mandatperioden 2014-
2018. Reglerna för partistöd framkommer av 4 kap. 29-32 §§ 
kommunallagen (2017:725), KL, som ger fullmäktige rätten att besluta om 
partistödets omfattning och formerna för det.  
Sedan mandatperioden 2014-2018 har det blivit möjligt att proportionellt 
begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av 
sina platser i fullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier 
som får stöd ska redovisa stödets användning och att de därigenom uppfyllt 
sitt ändamål. Vidare måste fullmäktige besluta årligen om utbetalning av 
partistödet. Därutöver får fullmäktige besluta om att stöd inte ska utbetalas 
till ett parti som inte i tid lämnar in respektive granskningsrapport. 
Partistöd utbetalas till partier som fått mandat och som tagit plats i 
kommunfullmäktige.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontorets kanslienhet. 
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Beslutsunderlag 
Nivå för partistöd 2023. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Summan av utbetalningen till respektive parti beräknas utifrån ett 
grundbelopp som är lika för alla partier i kommunen. Grundbeloppet består 
av 20 % av det totala partistödet, det vill säga 20 % av 743 00  kr, vilket är 
148 600 kr. Därefter divideras det totala grundbeloppet med antal partier i 
fullmäktige.  
Därutöver utformas stödet som ett mandatstöd, vilket är baserat på antalet 
mandat i fullmäktige. Mandatstödet består av 80 % av det totala partistödet, 
vilket för år 2023 är beräknat till 594 400kr. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Partistödet är inräknat i ordinarie budget för 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nivå för 
partistöd 2023 enligt följande: 

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa 

Socialdemokraterna 9 16 511 130 482 146 993 

Centerpartiet 11 16 511 159 478 175 989 

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 

 
2 

 
             16 511 

 
28 996 

 
45 507 

Sverigedemokraterna 8 16 511 115 984 132 495 

Moderaterna 6 16 511 86 988 103 499 

Liberalerna 1 16 511 14 498 31 009 

Kristdemokraterna 2 16 511 28 996 45 507 

Vänsterpartiet 1 16 511 14 498 31 009 

Miljöpartiet 1 16 511 14 498 31 009 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Samtliga partier
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Kommunledningskontoret 
Linnéa Lyckerius, 0533-68 15 06 
Linnea.lyckerius@saffle.se 
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Förslag till partistöd i Säffle kommun 2023 
Belopp i kronor 

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa 

Socialdemokraterna 9 16 511 130 482 146 993 

Centerpartiet 11 16 511 159 478 175 989 

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 

 
2 

 
              16 511 

 
28 996 

 
45 507 

Sverigedemokraterna 8 16 511 115 984 132 495 

Moderaterna 6 16 511 86 988 103 499 

Liberalerna 1 16 511 14 498 31 009 

Kristdemokraterna 2 16 511 28 996 45 507 

Vänsterpartiet 1 16 511 14 498 31 009 

Miljöpartiet 1 16 511 14 498 31 009 
 

Beräkningsgrund 
Inkomstbasbeloppet 2023 är fastställt till 74 300kr, partistödet blir därmed  

74 300 x 10 = totalt partistöd 743 000 :- 

 partier/mandat Belopp  
Grundbelopp 20 %    9     16 511 :-  

Mandatstöd 80 %   41 14 498 :-  

Linnéa Lyckerius  
Kommunsekreterare 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör  
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§ 183 Dnr KS/2018:147 

Svar på motion från Magnus Larsson (MP) om att investera i 
en samägd solcellspark 
Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet i Säffle genom Magnus Larsson föreslår i en motion att Säffle kommun 
investerar i en solcellspark. Motionen skickades till teknik- och fritidsförvaltningen 
för beredning 2018-09-21. 
Motionären vill att allmänheten ska ges möjlighet att köpa andelar i nämnda 
solcellspark, att förvaltningar/bolag ges möjlighet till klimatkompensation genom 
inom investeringar i solceller, att överskott från solcellsparken ska kunna gå till 
t.ex. gröna obligationer och att solcellsparken ska vara tillgänglig och öppen för 
allmänheten. 
Förvaltningen instämmer i motionärens intentioner, och menar att det finns andra 
vägar för Säffle kommunkoncern att underlätta och pådriva solcellsutvecklingen. 
Exempelvis genom solceller på egna lokaler och fastigheter eller genom service och 
rådgivning från förvaltningarna. 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att motionen bör avslås. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 158, 2022-11-14.  
Teknik- och fritidsnämndens protokoll § 98, 2022-10-22. 
Motion, Miljöpartiet i Säffle, 2018-06-14. 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-17. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
 
___________________ 
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Svar på motion om samägd solcellspark i Säffle 

Sammanfattning 
Miljöpartiet i Säffle gm. Magnus Larsson föreslår i en motion att Säffle 
kommun investerar i en solcellspark. Motionen skickades till teknik- och 
fritidsförvaltningen för beredning 2018-09-21. 

Teknik –och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 
Miljöpartiet i Säffle gm. Magnus Larsson föreslår i en motion att Säffle 
kommun investerar i en solcellspark. Motionen skickades till teknik- och 
fritidsförvaltningen för beredning 2018-09-21. 

Motionären vill att allmänheten ska ges möjlighet att köpa andelar i nämnda 
solcellspark, att förvaltningar/bolag ges möjlighet till klimatkompensation 
genom inom investeringar i solceller, att överskott från solcellsparken ska 
kunna gå till t.ex. gröna obligationer och att solcellsparken ska vara 
tillgänglig och öppen för allmänheten. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Motion, Miljöpartiet i Säffle, 2018-06-14 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-17 

Förvaltningens ståndpunkt 
Marknaden och intresset för solceller har ökat kraftigt de senaste åren. En 
ökad andel förnyelsebar elproduktion från t.ex. solceller ligger väl i linje 
med Säffle kommuns mål och vision.  

Kommunkoncernens inriktning gällande förnyelsebar energi har hittills 
fokuserat på installation av solceller på byggnader vid nyproduktion och 
renoveringar. Förvaltningen instämmer med motionären i att kommunen ska 
vara en föregångare och möjliggörare vid installation av t.ex. solceller.  

Huruvida det är lämpligt för Säffle kommun att vara energileverantör och 
därmed en marknadspart på elmarknaden är en principiell fråga. I 
exempelvis Kalmar är ett kommunalt energibolag del av en ekonomisk 
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förening som driver en solcellspark, och solcellsparken är därmed del i 
energibolagets försäljningsorganisation. Säffle kommun valde för flera år 
sedan att sälja Säffle Elverk AB, och därmed avveckla sin roll på 
elmarknaden. Eftersom Säffle idag inte har ett eget energibolag som kan 
sälja elen blir det svårare att hantera frågan för kommunen.  

Förvaltningen instämmer i motionärens intentioner, och menar att det finns 
andra vägar för Säffle kommunkoncern att underlätta och pådriva 
solcellsutvecklingen. Exempelvis genom solceller på egna lokaler och 
fastigheter eller genom service och rådgivning från förvaltningarna. 

Sammantaget föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att motionen bör 
avslås. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Solcellsparken i Strängnäs kostade omkring 100 mkr att anlägga. Det 
handlade då om en anläggning på 35 hektar. 

Måluppfyllelse 
Motionen ligger i linje med Säffles vision om att leda hållbar utveckling. 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
Motionen strider mot tidigare principbeslut om att inte bedriva elproduktion i 
kommunal regi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Nils Ahlqvist 
Kvalitetscontroller 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Säffle





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

 

Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 98 Dnr TFNSÅ/2019:96 

Svar på motion om solcellspark (Säffle) 
Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet i Säffle gm. Magnus Larsson föreslår i en motion att Säffle kommun 
investerar i en solcellspark. Motionen skickades till teknik- och fritidsförvaltningen 
för beredning 2018-09-21. 
Motionären vill att allmänheten ska ges möjlighet att köpa andelar i nämnda 
solcellspark, att förvaltningar/bolag ges möjlighet till klimatkompensation genom 
inom investeringar i solceller, att överskott från solcellsparken ska kunna gå till 
t.ex. gröna obligationer och att solcellsparken ska vara tillgänglig och öppen för 
allmänheten. 
Beslutsunderlag 
Motion, Miljöpartiet i Säffle, 2018-06-14 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-17 
Arbetsutskottets protokoll § 33, 2022-09-06 
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 beslutar att avslå motionen. 
_______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 189 Dnr KS/2022:337 

Framtidsplan för äldre 
Ärendebeskrivning 
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det hur 
kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med god omsorg 
och kvalitet. 2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver planen revideras 
återigen för att följa utvecklingen. Planen ska användas som ett instrument för att 
styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en 
vägledning för politiska och verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det 
dagliga arbetet.  
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll § 113, 2022-09-20.  
Reviderad Framtidsplan för äldre. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-21. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad framtidsplan för 
äldre.  
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 Kommunfullmäktige 

 

Framtidsplan för  äldreomsorgen 
Sammanfattning 
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det 
hur kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med 
god omsorg och kvalitet.  
2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver planen revideras återigen 
för att följa utvecklingen. 
Planen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och förbättra 
kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en vägledning för 
politiska och verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det dagliga 
arbetet.  

Bakgrund 
En motion inkom till kommunfullmäktige den 4 oktober 2013, med yrkande 
att en framtidsplan för äldreomsorgen tas fram. I framtidsplanen för 
äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det hur kommunen ska 
klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med god omsorg och 
kvalitet.  Planen har därefter reviderats 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av avdelningschef vård och omsorg, 
anhörigkonsulent, verksamhetsutvecklare vård och omsorg, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig socionom. 

Beslutsunderlag 
Reviderad Framtidsplan för äldre. 

Förvaltningens ståndpunkt 
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det 
hur kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med 
god omsorg och kvalitet.  
2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver planen revideras återigen 
för att följa utvecklingen. 
Planen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och förbättra 
kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en vägledning för 
politiska och verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det dagliga 
arbetet.  
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Måluppfyllelse 
Säffle kommun möjliggör det goda livet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta reviderad 
Framtidsplan för äldre 
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Sammanfattning 
En motion inkom till kommunfullmäktige den 4 oktober 2013, med yrkande 
att en framtidsplan för äldreomsorgen tas fram. I framtidsplanen för 
äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8 framgår det hur kommunen ska 
klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med god omsorg och 
kvalitet. Under 2018 och nu 2022 har denna plan reviderats för att följa 
utvecklingen. 
Planen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och förbättra 
kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en vägledning för 
politiska och verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det dagliga 
arbetet.  
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1 Inledning 
 
Samtidigt som andelen äldre med demenssjukdom ökar bor äldre med någon 
form av fysisk funktionsnedsättning allt kortare tid på omsorgsboende. 
Behovet av omsorgsboende med inriktning mot demens ser därför ut att öka 
medan omsorgsboende för gruppen med somatiska besvär utvecklas mot att 
bli ett boende för vård i livets slutskede. 
 
Det långsiktiga behovet av platser på omsorgsboende är svårt att beräkna 
eftersom att det finns ett flertal faktorer som påverkar framtida behov. Äldres 
hälsa är en viktig faktor, där livslängd och förekomst av demensdiagnos är 
viktigast. I dagsläget pågår forskning om demens där man, i vissa delar, 
kommit långt vad gäller sjukdomens orsaker och framtagande av läkemedel 
som kan bromsa sjukdomens förlopp. 
 
Behovet av platser på omsorgsboende påverkas i hög utsträckning av vem 
som utför vård- och omsorgsinsatserna. En stor del av insatserna till äldre 
utförs idag av anhöriga. Allt fler svårt sjuka vårdas i hemmet, vilket är en 
viktig faktor att ta hänsyn till när man vill förstå och beräkna framtida behov. 
 
Att ansvaret för hemsjukvård succesivt överförs från region till kommun kan 
på sikt komma att påverka behovet av platser på omsorgsboenden. 
Hemsjukvård i kommunal regi kan ge förbättrad tillgång till vårdinsatser 
med kontinuitet. I sin tur kan utvecklingen komma att medföra att fler väljer 
att bo kvar i det egna hemmet.  
 
Satsningar på välfärdsteknik ger nya möjligheter till ett tryggt boende och 
utrymme för självständighet i det egna hemmet. Satsningar på lämpliga 
bostäder för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet påverkar också behovet av 
platser på omsorgsboende, liksom de förebyggande insatser kommunen 
väljer att satsa på, till viss del, också gör. 
 

1.1 Lockande levande livsmiljö 
Säffle leder hållbar utveckling - Vi kan, Vi vill, Vi vågar. Säffle kommun är 
en plats för alla, möjliggör för det goda livet och skapar i samverkan med 
andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och attraktiva 
boendemiljöer, hög tillgänglighet och närhet till god vård och omsorg.   
Ur Säffle kommuns Vision 20261. 

1.2 Bakgrund, uppdrag och syfte 
Kommunfullmäktige biföll, den 16 juni 2014, motionen om att en 
framtidsplan för äldreomsorgen tas fram.  
Socialnämnden i Säffle har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för 
äldreomsorgen. Planen ska i ett tjugoårsperspektiv beskriva en tänkbar och 
önskvärd utveckling. 
 

 
1 www.saffle.se 
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Målet för den svenska äldrepolitiken är att alla äldre ska ha rätt att åldras 
med värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande och 
delaktighet i samhället och över sin vardag. Äldre ska få åldras i trygghet, 
mötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det är därför 
viktigt att en framtidsplan har fokus på den enskildes självbestämmande och 
välbefinnande samt att den beskriver hur en god och trygg äldreomsorg 
utformas.  
 
I en framtidsplan för äldreomsorg ska det framgå hur kommunen ska klara 
av att möta en allt mer åldrande befolkning med god kvalitet. Säffle kommun 
har såsom många andra kommuner en ökning av andelen äldre personer. 
Genom en successivt förbättrad sjukvård och en större medvetenhet om 
hälsofrämjande åtgärder förväntas ett genomsnitt av befolkningen i 
kommunen leva längre och friskare än vad tidigare generationer gjort. 
  
Framtidsplanen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och 
förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner 
med uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen där grunden 
utgörs av de politiska mål, visioner och uppdrag som antagits. Framtids-
planen ska fungera som en vägledning inför de politiska och 
verksamhetsmässiga besluten men även finnas med i det dagliga arbetet. 
Framtidsplanen ersätter inte gällande lagstiftning på området. 
 
Framtidsplanen ska ses som ett övergripande dokument och ansvaret för 
genomförande av framtidsplanen åligger kommunens alla nämnder och 
förvaltningar som på olika sätt bidrar till att de äldre i Säffle kommun 
upplever att de kan leva ett gott liv. 
 
Säffle kommun ska genom en systematisk omvärldsbevakning ta hänsyn till 
förändringar i omvärlden som påverkar genomförandet av de intentioner som 
finns i framtidsplanen. Verksamhet och organisation ska anpassas till de 
förändringar som sker så att service, vård och omsorg till äldre ständigt 
förbättras. 

1.3 Arbetssätt, genomförande 
Framtidsplanen antogs i Kommunfullmäktige 2016-01-25, § 8, revidering av 
denna plan har nu gjorts för att aktualisera dess innehåll.  
Planen reviderades 2018. 
 
En arbetsgrupp bestående av avdelningschef för vård och omsorgen, MAS 
medicinskt ansvarig för sjukvård, och MAR medicinskt ansvarig för 
rehabilitering, verksamhetsutvecklare, enhetschef i äldreomsorgen, SAS  
socialt ansvarig socionom och samordnaren för planen har under 2022 
reviderat planen. Vid behov har andra yrkesroller medverkat i revideringen 
av planen.  
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2 Begrepp2  
Hemtjänst – Bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den 
enskildes bostad eller motsvarande. 
 
Service – Praktisk hjälp med bostadens skötsel, tvätt,  hjälp med inköp, 
tillredning av måltider.  
 
Personlig omvårdnad – Insatser som behövs för att tillgodose fysiska, 
psykiska och sociala behov. Detta kan t ex innebära hjälp med att äta och 
dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser 
som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig 
trygg och säker i det egna hemmet.  
 
Hemsjukvård – Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller 
motsvarande och som är sammanhängande över tiden. 
 
Rehabilitering – Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner 
eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för 
ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.   
 
Ordinärt boende – vanliga lägenheter, egna hem i olika former eller 
seniorboende anpassade för äldre.  
 
Biståndsbedömda trygghetsboende – egna lägenheter för äldre personer med 
tillgång till gemensamhetslokaler samt till trygghetsvärd/trygghetsvärdinna.  
 
Särskilt boende – individuellt inriktad insats i form av boende som ges med 
stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
 
LOV lagen om valfrihetssystem - Den enskilde har möjlighet att välja vem 
som ska utföra den beviljade insatsen, egen regi eller en privat utförare 
som har godkänts av kommunen.  
 
Salutogent förhållningssätt - att fokusera på de faktorer som ger 
välbefinnande och se det friska - hälsofrämjande, om omständigheter som 
bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de har varit eller är utsatta för 
avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller 
psykosociala stressorer. 
 

 
2 Hämtat ur Socialstyrelsens termbank, Kunskapsguiden, Boverket och 
Nationalencyklopedin  
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3 Vad styr äldreomsorgen – nationella och lokala 
styrdokument 

3.1 Lagar 
Äldreomsorgen regleras i första hand av socialtjänstlagen (SoL)3. 
Socialtjänstlagen är en ramlag och portalparagrafen ska genomsyra hela 
verksamheten.  
Den första paragrafen i socialtjänstlagen lyder: 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människors 
- ekonomiska och sociala trygghet 
- jämlikhet i levnadsvillkor 
- aktiva deltagande i samhällslivet 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och 
gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors 
självbestämmande och integritet. 
Hemsjukvården för de äldre styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).4 I 
hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf anges målet med lagen. Målet för 
hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen.  
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 
och sjukvård skall ges företräde till vården. 
Ny Socialtjänstlag är under revidering. 

3.2 Nationella mål 
Med honnörsorden trygghet, kvalitet och delaktighet som grund har riks-
dagen beslutat att målen med den nationella äldrepolitiken är att äldre ska5: 

 Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 
vardag 

 Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 

 Bemötas med respekt 

 Ha tillgång till god vård och omsorg 

 Erbjudas en jämställd och jämlik vård och omsorg 
 
Utöver detta har regeringen fattat beslut om en nationell anhörigstrategi som 
slår fast att också anhöriga till äldre ska uppmärksammas och inkluderas i 
vårdens och omsorgens arbete.6 

 
3 www.riksdagen.se 
4 www.riksdagen.se 
5 www.regeringen.se 
6 www.regeringen.se 
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3.3 Nationella och lokala förutsättningar – som påverkar 
äldreomsorgen  

Antalet äldre ökar och äldre har idag andra behov än de som tidigare 
generationer haft. Förhållandet ställer nya krav på samhället. Nedan ges en 
kortfattad beskrivning av faktorer och tendenser som påverkar utformningen 
av den framtida äldreomsorgen. 
För att skapa och planera en verksamhet har förmåga att tillgodose äldres 
välbefinnande och behov av vård och omsorg behöver följande områden 
beaktas; 
 

 Den befolkningsmässiga utvecklingen 
 Civilstånd, kön, jämställdhet och jämlikhet 
 Äldres ekonomi 
 Hälsofrågor och livsstil 
 Boende och boendestandard 
 Tillgången till anhöriga och sociala nätverk 
 Utländsk bakgrund bland äldre 
 Ny teknik inom vård och omsorg 
 Nya behov och krav 

3.3.1 Den befolkningsmässiga utvecklingen  
De som är 65 år och äldre i Sverige utgjorde år 2022 20,2 procent av 
befolkningen mot 19,8 2015. År 2050 beräknas andelen äldre ha ökat till 25 
procent enligt statistiska centralbyrån7. 
Den ökade livslängden har medfört att antalet personer som är 80 år och 
äldre ökat mycket snabbt.  
I Sverige har medellivslängden under lång tid ökat. År 2021 var medellivs-
längden för kvinnor 84,8 år och för män 81,2 år.8  
När 40-talisternas vårdbehov blir stora omkring 2020-2030 sammanfaller det 
med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern. Det innebär att 
pensionskostnaden ökar kraftigt samtidigt som andelen förvärvsarbetande 
minskar. 

3.3.2 Civilstånd, kön, jämställdhet och jämlikhet 
De flesta människor kommer att vara mer eller mindre beroende av andra 
människors insatser under i genomsnitt de sista tre – fem åren av sitt liv. 
Tiden man är beroende av andra verkar vara längre bland kvinnor än bland 
män.  
Fler kvinnor än män uttrycker behov av hjälp. Fler äldre lever i par idag till 
följd av den förlängda livslängden hos framförallt män. Kvinnor lever i 
högre grad än män ensamma som äldre. Förutom att fler kvinnor än män 
uppnår hög ålder, är den tid som kvinnor behöver vård och omsorg vid livets 
slutskede ofta längre. 
Majoriteten av de äldre brukarna, de informella omsorgsgivarna och 
personalen är kvinnor. Mycket av det som görs inom äldreomsorgen handlar 
om arbeten som kvinnor traditionellt har gjort. Det är också viktigt att notera 

 
7 www.scb.se 
8 Statistik från Öppna jämförelser, Socialstyrelsen 
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att de som fattar biståndsbeslut ofta är kvinnor. En fråga som kan ställas är 
vad fler män bland personalen skulle innebära för äldreomsorgen från ett 
brukar- och/eller personalperspektiv. 
I en parrelation är det vanligare att kvinnor tar hand om män än tvärtom. De 
som lever med partner har i regel mindre behov av extern hjälp än de som 
lever utan partner. 

3.3.3 Äldres ekonomi 
Äldre personers ekonomi är huvudsakligen beroende av vilken inkomst de 
haft under sin förvärvsaktiva tid, hur länge de arbetat och om de har en 
förmögenhet. Den största skillnaden i ekonomi finns mellan de som lever i 
par och de som är ensamstående. De som lever i par har ofta bättre ekonomi 
under sina äldre år än de som lever ensamma. 
Generellt arbetar kvinnor färre år under sin förvärvsaktiva tid än män, vilket 
främst beror på att kvinnor i högre grad än män stannar hemma med barn. 
Detta i kombination med att kvinnor generellt har lägre lön än män leder till 
att kvinnornas pensioner är lägre än männens. 

3.3.4 Hälsofrågor och livsstil 
De allra flesta äldre har god hälsa när de går i pension. De är vitala och 
friska långt upp i åldrarna. De som idag pensioneras vid 65 års ålder har 
många, och förhoppningsvis goda, år att se fram emot. Påtagliga behov av 
vård och omsorg uppstår ofta först efter 80 års ålder och ökar sedan 
succesivt. Tiden då äldre behöver vård och omsorg har dock förlängts. 
Förhållandet kan sannolikt, åtminstone delvis, förklaras av att samhället i allt 
högre utsträckning söker möta behov tidigt, arbetar förebyggande och med 
friskvård som riktmärke. 
Livsstilen har stor betydelse för hälsan. Det gäller främst motions-, mat-, 
rök- och alkoholvanor, samt tillgången till sociala och kulturella 
sammanhang. Fysisk aktivitet på lagom nivå hos äldre uppskattas förlänga 
livet med ett till två år.  
 

3.3.5 Psykisk ohälsa9  
Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska 
sjukdomar. Ångest och depression är det vanliga psykiska hälsoproblem hos 
äldre personer. Ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av 
psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra 
livskvaliteten. Suicid (självmord) är den yttersta konsekvensen av psykisk 
ohälsa. Under 2020 var det 290 personer äldre än 65 år (främst män) som 
dog i suicid. Att förebygga psykisk ohälsa görs bland annat genom fysisk 
aktivitet, bra matvanor och social gemenskap.  
 

3.3.6 Boende och boendestandard 
Majoriteten av den äldre befolkningen bor i ordinärt boende, det vill säga i 
eget hus eller egen lägenhet. En stor grupp bor i småhus eller radhus.  

 
9 SKR och Socialstyrelsen 
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Eftersom att tiden som människor är friska och vitala ökar, ökar också 
möjligheten att bo kvar i det egna boendet som äldre, vilket kan påverka 
livskvaliteten och hälsan positivt. Därför är det naturligt att vård och 
omsorgen riktar in sig på att göra det möjligt för människor att bo kvar i det 
egna hemmet och erbjuda stöd och hjälp vid behov.  
Socialnämnden gav år 2017 förvaltningen i uppdrag att undersöka hur 
personer 90 år och äldre i ordinärt boende uppfattar sin situation. 
Undersökningen hade en svarsfrekvens om 67 procent.  Av dessa var 92 
procent nöjda med sitt boende -”de trivs och vill bo kvar hemma så länge de 
orkar”. 
3,8 procent av de som är 65 år och äldre och 10,7 procent av de som är 80 år 
och äldre bor, i Säffle kommun, i särskilt boende. Dessutom har boendetiden 
för de som bor i det särskilda boendet minskat.  
Att bo kvar i ordinarie bostad kommer sannolikt också att vara det normala 
för äldre i framtiden. Det kommer att bli lättare att bo kvar med tanke på att 
många bostäder blir anpassade till den enskilde samt att det finns allt fler 
tekniska lösningar som underlättar det dagliga livet i bostaden. 

3.3.7 Tillgången till anhöriga och sociala nätverk  
De som blir äldre förlorar ofta sitt kontaktnät och kan känna sig ensamma 
och isolerade, 72 procent av Säffles äldre befolkning besväras av ensamhet10. 
De viktigaste sociala kontakterna för många äldre är partnern och de egna 
barnen.  
Många äldre får stöttning av anhöriga. På nationell nivå utför anhöriga 
insatser som sammantaget kostar dem ca 152 miljarder kronor per år. Om de 
informella insatserna ersattes av formell vård- och omsorg skulle kostnaden 
uppgå till ca 194 miljarder kronor11. Den demografiska utvecklingen kan 
medföra att anhörigas insatser blir än mer omfattande12. 
 
Att ge omsorg är vanligast i åldersgruppen 45-64 år och oftast är det då en 
förälder som stöttas. Personer äldre än 65 år ger i mycket hög utsträckning 
omsorg till sin make, maka eller partner. Behovet att vårda, hjälpa eller 
stödja en maka, make eller partner ökar med åldern.13 Av de över 90 år, i 
Säffle, får 67 procent hjälp av anhöriga14.  
För en majoritet av gruppen 65 år och äldre har personliga kontakter ökat till 
följd av förbättrade kommunikationskanaler och ny teknik.  

3.3.8 Äldre med utländsk bakgrund 
Antalet äldre med utländsk bakgrund ökar.  
År 2018 är 14,6 procent av Säffles befolkning födda utomlands och av dessa 
är cirka 8 procent 65 år och äldre. År 2014 var 10,5 procent av Säffles 
befolkning födda utomlands och av dessa var cirka 20 procent 65 år och 
äldre. År 2011 var andelen utlandsfödda 7,9 procent av Säffles befolkning.7 

 
10 www.kolada.se 
11 www.anhoriga.se 
12 www.anhoriga.se 
13 www.anhoriga.se 
14 ”Enkät undersökning hur äldre ser på sitt boende”, Säffle kommun, 2017 
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År 2021 är 16,7 procent av Säffles befolkning födda utomlands och av dessa 
är 7,6 procent 65 år och äldre.  
 
Säffle kommun kommer att möta skiftande utmaningar när det gäller att 
tillgodose en språk-, religion-, och kulturanpassad äldreomsorg. 

3.3.9 Välfärdsteknik 
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, säkerhet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos en person 
som har, eller löper förhöjd risk att få, en funktionsnedsättning. 
Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en anhörig eller någon annan 
i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel eller 
köpas på den öppna marknaden. Välfärdstekniken kan stödja kvarboende, 
förebygga vård- och omsorgsbehov eller komplettera insatser, varför 
satsningar på välfärdsteknik kan ses samhällsekonomiskt lönsamt.  
Teknik kommer att betyda mer inom området för vård och omsorg i 
framtiden. Digitaliseringen av samhället ökar hela tiden, vilket innebär nya 
möjligheter för, och krav på, kommunerna. Den nya tekniken kan och bör 
användas som verktyg och hjälpmedel. 

3.3.10 E-hälsa 
E-hälsa handlar om hur digitala verktyg kan användas för att utbyta 
information i syfte att uppnå och bibehålla hälsa hos människor. E-tjänster 
för exempelvis tidsbokning eller ansökan om insatser via webben är en del 
av e-hälsa. Sverige har en vision för e-Hälsa; Vision e-Hälsa 2025.  År 2025 
ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik 
hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

3.3.11 Nya behov och krav 
Den svenska äldreomsorgen är organiserad med ett innehåll som i de allra 
flesta fall klarar av att tillgodose människors behov av mycket omfattande 
och kvalificerade insatser i det egna hemmet. Ädelreformen genomfördes 
under en period som präglades av stadigt ökande behov hos en åldrande 
befolkning samtidigt som samhällsekonomin försämrades. Att faktiskt kunna 
bo kvar i det egna hemmet, med den komplexa sjukdomsbild som kan följa 
av hög ålder, har blivit en realitet för människor. 
Äldres behov och krav håller dock på att förändras väsentligt. 
En orsak till detta är att de flesta äldre, dock inte alla, successivt kommer att 
ha det bättre ekonomiskt, vilket gör att de ställer andra krav på en flexibel 
vård och omsorg jämfört med tidigare generationer. Det bör dock påpekas att 
en stor förändring inträffar för de flesta, när man lämnar yrkeslivet och går i 
pension. Denna förändring innebär ofta en minskning av disponibel inkomst. 
 

3.4 Värdegrund  
3.4.1 Äldreomsorgens nationella värdegrund15 

 
15 Socialtjänstlagen 
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Den 1 januari 2011 trädde ny bestämmelse i kraft i Socialtjänstlagen. I 5 kap. 
4 § SoL infördes en bestämmelse om en nationell värdegrund för 
äldreomsorgen.  Den säger att arbetet inom äldreomsorgen ska inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  

3.4.2 Socialnämnden i Säffle kommuns värdegrund16 
Socialnämndens värdegrund syftar till att sätta brukaren i fokus och att 
samtliga anställda ska ha en gemensam människosyn och ett gemensamt 
bemötande.  

 
16 Bilaga 3 
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4 Äldreomsorgen i Säffle kommun – nuläge 
I Säffle kommun gäller kvarboendeprincipen och 
självbestämmandeprincipen. Det innebär att alla ska ges förutsättningar att 
bo kvar i det egna hemmet och få den hjälp de behöver i sitt boende. 
Säffle kommun har framtagna servicegarantier för brukarna (se bilaga).  
 

4.1 Biståndsenheten 
Biståndsenhetens handläggare tar emot ansökningar från den enskilde, 
utreder, bedömer och beslutar om insatser samt följer upp utifrån 
socialtjänstlagen. 

4.2 Hälso- och sjukvård 
Det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget innefattar hjälp till 
medborgare från 7 år som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ta sig till 
vårdcentral.  
 

4.2.1 Hemsjukvård  
Sjuksköterskor utför hälso-och sjukvård.  
I sjuksköterskors uppdrag ingår också delegering av HSL insatser, 
handledning och utbildning av personal inom funktionshindersomsorg, 
individ- och familjeomsorg och i vård och omsorgen. 
 

4.2.2 Rehabilitering  
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter utför olika former av 
rehabiliterande åtgärder för att stärka individen i sin vardag.  
I arbetsterapeuters och sjukgymnasters/fysioterapeuters uppdrag ingår också 
handledning och utbildning av personal inom funktionshindersomsorg och 
äldreomsorg 
 

4.3 Hemtjänst 
De som bor i ordinärt boende och har behov av stöd och hjälp kan få det i 
form av hemtjänst. Hjälp till individen ges av omvårdnadspersonal dygnet 
runt alla dagar i veckan. Insatserna beviljas utifrån behov.  
. 

4.4 LOV 
De brukare som beviljas hemtjänst kan välja mellan flera utförare av 
hemtjänstinsatser, varav egen regi är ett alternativ. I Säffle kommun finns 
LOV17, lagen om valfrihet, inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård. För 
närvarande finns det endast ett företag som verkar i tätorten. 
 

 
17 www.riksdagen.se 
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4.5 Väntjänst  
Väntjänsten är en ideell insats som bedrivs i samarbete mellan Röda korset, 
Svenska kyrkan och Säffle kommun. Väntjänsten är till för personer som vill 
ha social samvaro, vilket kan förgylla vardagen för en stund. Väntjänst är ett 
komplement till den hjälp och det stöd som anhöriga och kommunen ger och 
ersätter inte det arbete som utförs av utbildad och avlönad personal. Exempel 
på aktiviteter man kan göra tillsammans inom ramen för väntjänst är att fika, 
gå på promenad eller sitta och prata.  

4.6 Anhörigstöd  
Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och 
psykiska belastning. Anhörig kan genom stöd få en förbättrad livssituation 
samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. 
I Säffle kommun finns en anhörigkonsulent som ger stödsamtal, råd och 
information samt bland annat ordnar träffpunkter, föreläsningar och 
studiecirklar för anhöriga. 
Anhörigstöd kan ges i form av insatser som syftar till att underlätta för den 
anhörige som vårdar närstående. Kommunen erbjuder biståndsbedömd 
kostnadsfri avlösning 10 timmar/månad/närstående. 
 

 

4.7 Trygghetslarm  
Trygghetslarm är en insats som den enskilde kan ansöka om. Larmet 
fungerar endast inomhus i den enskildes bostad.  
 
Tabell 1. Beviljade trygghetslarm  

Datum Beslut larm 

210101 483 
220101 547 

 

4.8 Visningsrum  
Säffle kommun har ett visningsrum där det visas exempel på smarta 
produkter från den öppna marknaden som kan förenkla vardagen för både 
personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Visningsrummet är 
beläget på Björkbacken. Inga smarta produkter säljs i visningsrummet. 
Ansvarig för visningsrummet är kommunens anhörigkonsulent. 

4.9 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
Syftet med dagverksamheten är att fördröja demenssjukdomens utveckling 
genom stimulans, aktivitet och social samvaro. Dagverksamheten ger också 
anhöriga en möjlighet till avlastning. Dagverksamheten Solrosen är till för 
den som bor i ordinärt boende och kan beviljas enligt socialtjänstlagen efter 
ansökan och behovsbedömning av biståndshandläggare.  
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4.10 Demensteam  
Demensteamet är ett konsultativt team som jobbar över hela Säffle kommun. 
Det består av en demenssjuksköterska och två Silviasystrar. 
Teamet ger stöd, vägledning och information till personer med 
demenssjukdom och deras anhöriga från diagnos genom hela 
sjukdomsförloppet.  
Teamet ger råd och stöd vid hembesök eller genom telefonsamtal.  
De bjuder in till patientgrupper, anhörigutbildning och samtalsgrupper för 
anhöriga.  
Teamet utbildar och handleder personal.  
Demensteamet har ett nära samarbete med biståndsenheten, kommun rehab, 
hemsjukvården, personal inom vård/omsorg och LSS, vårdcentralerna och 
minnesmottagningen. 
 

4.11 Biståndsbedömda trygghetsboende  
Trygghetsboende kan beviljas efter handläggning av biståndsbedömare. På 
ett trygghetsboende finns anpassade lägenheter för personer över 70 år. 
Målet med ett trygghetsboende är att skapa en trivsam miljö för den som bor 
där. En trygghetsvärd anordnar gemensamma aktiviteter vissa dagar i 
veckan. Det ingår inga omvårdnadsinsatser för den som bor på 
trygghetsboende.  
I Säffle kommun finns trygghetsboende på Björkbacksgatan 2 och 
Hamngatan 3, belägna i centrala Säffle, samt på Bryngelsväg 24 i Värmlands 
Nysäter. 
 

4.12 Korttidsenhet  
Korttidsplats är en biståndsbedömd och tillfällig insats. Den som beviljas 
plats på korttidsboende har rätt att vistas där under en begränsad period. 
Korttidsplats är till för personer som efter en sjukhusvistelse inte kan 
återrehabiliteras i det egna hemmet, personer som väntar på att beviljas plats 
på särskilt boende och för personer som behöver omsorg och omvårdnad i 
livets slutskede. 
 
4.13 Växelvård 
Växelvård är en återkommande insats som syftar till att ge anhörig 
avlastning i omsorgen. För att möta behovet av växelvård kan en veckas tid 
på korttidsboende följt av tre veckors hemmaboende beviljas återkommande, 
alternativt kan två veckors tid på korttidsboende följt av två veckors 
hemmaboende beviljas återkommande. 
 

4.14 Särskilt boende 
När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i sitt ordinära boende, med 
insatser i hemmet, kan man ansöka om särskilt boende enligt 
Socialtjänstlagen hos biståndsenheten. 
Parboende tillämpas enligt Socialtjänstlagen. För att beviljas parboende 
måste den ena partnern vara berättigad till särskilt boende, paret ska ha haft 
ett långvarigt samboende och parboende måste vara båda parters önskemål. 
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I Säffle kommun finns fyra särskilda boenden för äldre; Björkbacken, 
Kaptensgården och Svanen som bedrivs i kommunal regi samt Lindbacken 
som drivs på entreprenad. 
 

4.15 Välfärdsteknik  
Säffle kommun använder sig av välfärdsteknik i form av nyckelfri hemtjänst, 
digitala trygghetslarm och ett mobilt arbetssätt. Nyckelfri hemtjänst innebär 
att hemtjänstpersonalen använder sig av mobil identifiering för att ta sig in 
hos brukaren. Detta gör att hemtjänstpersonal inte behöver hantera nycklar, 
vilket skapar trygghet för brukaren. 
De digitala trygghetslarmen är kopplade till en larmcentral som besvarar 
samtliga larm och som vidarebefordrar larm som kräver åtgärd till personal. 
Det mobila arbetssättet gör att personal kan dokumentera på plats hos 
brukaren, samt att dokumentation och genomförandeplan alltid finns 
tillgängligt. 

 

4.16E-tjänster  
I Säffle kommun finns e-tjänster tillgängliga via kommunens hemsida. Där 
kan medborgaren lämna synpunkter eller ansöka om olika former av insatser. 
 
4.17 Fixartjänst  
Fixartjänst är ett stöd till äldre över 67 år som behöver praktisk hjälp i 
hemmet. Fixartjänst kan exempelvis användas för att sätta upp gardiner, 
flytta möbler eller byta glödlampor. Avsikten är att underlätta för äldre att bo 
hemma. 
  
4.18  Hjälpmedel  
Hjälpmedel är ofta en del i rehabiliteringsprocessen och innebär för många 
ett mer självständigt liv. Säffle kommun ansvarar för merparten av 
personliga hjälpmedel för vuxna kommuninvånare.  
För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en individuell bedömning. I Säffle 
kommun är det vanligast att en arbetsterapeut eller 
sjukgymnast/fysioterapeut gör denna bedömning men även sjuksköterskan 
förskriver hjälpmedel.  
Region Värmland är ansvariga för vissa hjälpmedel och sedan 2004 
samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam 
hjälpmedelsnämnd. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas 
oavsett var i länet man bor.  
 
4.19 Bostadsanpassning  
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till 
personer som har en funktionsnedsättning. Med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag kan de anpassningar i boendet som är nödvändiga 
göras. Bostadsanpassning är ofta en förutsättning för kvarboende. 
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Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag18. Ansvarig 
nämnd för bostadsanpassningsbidraget i Säffle kommun är Miljö- och 
byggnadsnämnden.  
 
4.20 Samverkan med andra huvudmän 

 Region Värmland19  
– Sjukvård, rehabilitering och psykiatri 
– Multisjuka  
– Palliativ vård - Vård i livets slut 
– Folkhälsa 
– Demens 
– Tandvård 

 FOU Välfärd Värmland20 
 

 

 
18 www.riksdagen.se 
19 www.regionvarmland.se 
20www.kau.se/fou-valfard-varmland 
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5 Framtiden – Befolkningsutveckling  

5.1 Demografi 
Utgångspunkten för den framtida vården och omsorgen av äldre är de 
framtida behoven. Behov av vård och omsorg är störst i de högre åldrarna. 
Under en lägre tid framöver kommer antalet äldre att öka. Orsakerna är att 
40-talisterna har uppnått pensionsålder, att medellivslängden ökar och att 
den äldre befolkningen lever längre än tidigare.  
Enligt den senaste befolkningsprognosen från Region Värmland21 kommer 
antalet invånare i Säffle kommun 65 år och äldre att öka med cirka 1,4 
procent och antalet äldre än 80 år kommer att öka med cirka 20 procent 
mellan 2021 och 2040. 
 
Diagram 1. Antal äldre i Säffle kommun år 1980 - 2040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 www.regionvarmland.se 

Historisk utveckling av antalet äldre 65-70 år resp. 80 år och uppåt, 1980-2021 samt prognostiserat 
antal 2022-2040.
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Diagram 2. Befolkningsstruktur i Säffle kommun år 2021 

 
 
73 år är den näst största åldersgruppen i kommunen och utgör 15,54 promille 
av hela folkmängden 2021. Diagrammet visar att Säffle kommun har en 
övervikt av äldre personer jämfört med riket i stort. 
 

 
  

5.2 Utvecklingen i Säffle – vad tror vi? 

5.2.1 Allmänt 
Regeringens mål för omsorgen om äldre människor är att äldre ska kunna 
leva aktiva liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska 
kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende bemötas med respekt 
samt ha tillgång till vård och omsorg av god kvalitet. 
För att kunna svara upp mot dessa mål behöver äldreomsorgen utvecklas och 
anpassas efter morgondagens äldre och samhällsutvecklingen i stort. 
Som framgår av befolkningsprognosen ökar antalet äldre över 65 år i Säffle 
kommun med cirka 2,7 procent. Antalet över 80 år ökar med ca 30procent. 
Den största ökningen sker gruppen 80 år och äldre.  
Ett antagande är att den yngre åldersgruppen främst kommer att efterfråga 
servicetjänster. På sikt pekar befolkningsprognosen med all tydlighet på ett 
ökat behov av bostadsinsatser, hemsjukvård och anpassade bostäder i 
ordinarie bostadsbestånd samt serviceboende eller trygghetsboende. 
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Det finns anledning att anta att behovet av platser på trygghetsboende och 
särskilt boende kommer att öka ju äldre befolkningen blir. 
Ett antagande är också att Säffle kommun måste ha kompetens för att möta 
nya grupper av äldre personer, så som äldre med psykisk ohälsa, äldre med 
härkomst utanför Sverige och äldre som sedan tidigare har insatser enligt 
LSS. 

5.2.2 Hemtjänst  
I Säffle kommun har 6,9 procent av befolkningen 65 år och äldre hemtjänst. 
När det gäller 80 år och äldre så har 16 procent hemtjänst22. 
Om man jämför åren 2020 och 2021 har beviljade hemtjänsttimmar per år 
ökat med 16800 timmar. Antalet personer med hemtjänst har under samma 
period ökat med 9 personer. Utifrån befolkningsprognosen och under 
förutsättning att behov av hemtjänst är konstant framöver, kommer behov av 
hemtjänstinsatser troligtvis att öka årligen. 

5.2.3 Hemsjukvård  
En genomsnittlig månad 2020-2021 har 867 personer någon form av 
hemsjukvård. Dessa personer kan även ha andra insatser enligt SoL (t ex 
hemtjänst, korttid, särskilt boende) och LSS23, lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. 
En del av hemtjänstpersonalens tid fördelas till delegerad HSL. För år 2021 
är den delegerade HSL-tiden 9,9 procent och resterande tid, 90,1 procent, är 
hemtjänsttid. 
Sjukvårdsbehoven har ökat hos brukarna och brukarna blir snabbt utskrivna 
från sjukhusvistelse. Kommunen har endast tre veckodagar på sig att ta hem 
utskrivningsklara brukare innan kommunen blir betalningsansvariga för 
vården.  
Tabell 2. Hemtjänst och hemsjukvård i genomsnitt per månad 

År Antal 
beviljade  
timmar/år 
hemtjänst 

Antal 
personer 
hemtjänst 

snitt/månad 

Antal personer 
hemsjukvård 

totalt 
snitt/månad 

Befolkning  
över 65 år 

Befolkning 
över 80 år 

2020 141 814 298 843 4238 1253 
2021 158 659 307 891 4258 1271 

 
 

5.2.4 Särskilt boende  
I Säffle bor 3,8 procent av befolkningen över 65 år, och 10,7 % av 
befolkningen över 80 år, på särskilt boende. 24 
Säffle kommun har idag 159 verkställda beslut om särskilt boende. Under ett 
antal år har efterfrågan på platser på särskilt boende för personer med 
demenssjukdom ökat. Tendensen ser ut att fortsätta.  

 
22 www.kolada.se (Uppgift från 2020) 
23 www.riksdagen.se 
24 www.kolada.se (Uppgift från 2020) 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
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5.2.5 Säffle tätort  
Säffle kommuns centralort är Säffle. Här visar prognosen en relativt varaktig 
befolkningsmängd.  
Diagram 3. Folkmängd i Säffle centralort 

 
 
Prognosen för centralorten Säffle visar också att antal personer över 65 år 
ökar något. 
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Diagram 4. Äldre invånare i Säffle centralort 
 

 
 

5.2.6 Landsbygd  
Säffle kommun är geografiskt en kommun med mycket landsbygd. Detta 
ställer stora och varierande krav på lösningar för en likvärdig vård och 
omsorg.  
Genomgående visar prognosen för perioden 2021 – 2042 att landsbygdens 
befolkning minskar. 
 

Diagram 5. Folkmängd på landsbygden  

 
 
 
Dock ökar antalet personer över 65 år i landsbygds-distrikten Kila, Ny-
Huggenäs och Tveta i Säffle kommun. 
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Diagram 6. Folkmängd på landsbygd 65 år och äldre 
 

 
 

5.3 Personalförsörjning  
 
En av de största utmaningarna inför framtiden är bristande tillgång på 
yrkeskompetent personal. Personaltillgången förväntas minska samtidigt 
som efterfrågan ökar. Detta gäller samtliga professioner inom vård och 
omsorg samt hemsjukvården.  
Vi ser att det kommer att bli än svårare att rekrytera och behålla personal, så 
som organisationen nu är uppbyggd. Idag finns utbildningskrav och det är 
viktigt att rätt kompetens kan tillsättas på rätt ställe. Nya lösningar för 
omfördelning av arbete mellan personal med olika kompetenser inom vård 
och omsorg krävs. För att kunna rekrytera personal med förmåga att leverera 
god och säker vård till våra brukare behöver anpassningar göras. Det är 
viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjligheter 
att påverka och att man som medarbetare ges utvecklingsmöjligheter. 
Personalen som arbetar inom Säffle kommuns vård och omsorg ska känna att 
det är meningsfullt att gå till jobbet och att var och en gör det man är bäst på 
och utbildad till, med möjligheter att bygga vidare på sin utbildning. Att 
medarbetarna har en yrkesstolthet och känner lojalitet gentemot sin 
arbetsgivare är A och O för en välfungerande organisation. 
Behov finns av att dela upp arbetsuppgifter utifrån kompetens och 
erfarenhet. Det är viktigt att man som medarbetare vet vad som förväntas av 
en, att man är stolt över sitt arbete och att våra brukare, de som vi är till för, 
känner tillit till den/de som ger vården och omsorgen. 
Vi jobbar för att det ska finnas undersköterskor med utökade arbetsuppgifter 
som utför delegerade HSL insatser från sjuksköterska. 
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De ökade kostnaderna för hälso- och sjukvård gör att det finns ett behov av 
att hitta nya arbetssätt och mer effektiva lösningar, varav ett sätt är 
delegering. För att sköta vårdkrävande brukare är det viktigt att uppgifterna 
sköts av kompetent personal. Delegering av arbetsuppgifter mellan 
professioner är ett kostnadseffektivt sätt att hantera en ökad bemanning, 
vilket i sin tur leder till ökad utveckling av, och trivsel i, organisationen. 
Service- och omvårdnadsteam utför städ, tvätt, inköp och promenader, daglig 
personlig omvårdnaden enligt biståndsbeslut Sol så som att tillgodose 
hygienbehov, påklädning, bäddning, matlagning, kontaktmannaskap/fast 
omsorgskontakt, upprättande och revidering av genomförandeplaner, övrig 
dokumentation i verksamhetssystem med mera. De utför också HSL-åtgärder 
i form av medicingivning och ögondroppar. 
Det ska vara roligt och utvecklande att jobba inom vård och omsorg 
samtidigt som det ska kännas tryggt och bra att åldras i vår kommun. 
Heltid som norm samt årsarbetstid 
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver 
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i 
förlängningen minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad 
jämställdhet. 
Målet är enligt avtalet att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre 
grad än idag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler 
klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva 
effekter för yrkenas attraktivitet, för framtida kompetensförsörjning och för 
jämställdheten. 
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6 Utvecklingsområden 
I detta kapitel beskrivs utvecklingsområden. 

6.1 Boendeformer 
 
Med det växande antalet äldre människor kommer fler att vilja ha attraktiva 
bostäder som tillgodoser behov av trygghet, tillgänglighet och gemenskap. 
Det behövs ett varierat utbud av boendeformer som kan locka seniorer med 
olika ekonomiska förutsättningar att, i tid, flytta till en bostad som fungerar 
att åldras i. 
Många äldre bor idag i bostäder som inte är anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. Tyvärr inser många äldre alltför sent att de har behov 
av mer tillgänglighet i bostaden och av ökad service, vilket kan leda till att 
kommunen får träda in och erbjuda särskilt boende tidigare än vad som 
annars behövts. Att göra människor intresserade av att, i god tid, fundera 
över sin egen situation och sina önskemål efter pensioneringen är 
avgörande25. En undersökning visade26 att om äldre ges möjlighet till ett mer 
varierat bostadsutbud flyttar fler till ett bättre anpassat boende. 
Ensamhet, som ofta betraktas som en betydande faktor i äldre personers liv, 
bottnar ofta i fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt socialt 
utanförskap.  
Trygghetsboenden kan öka självbestämmandet, inflytandet och delaktigheten 
för äldre. Insatsen innebär dessutom hälsofrämjande aktiviteter för 
målgruppen. Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter med anslutande 
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. På 
trygghetsboendet finns personal som på olika sätt kan stödja de boende 
under vissa, angivna tider. Trygghetsbostäder är en boendeform som har 
tillkommit som ett alternativ till särskilt boende, för att ge äldre personer 
större gemenskap och mer trygghet. Det är en så kallad mellanboendeform 
som överbryggar övergången mellan vanligt boende och särskilda boenden 
med heltidsomsorg. 
I Säffle kommun kan vi efter beslut 2021 erbjuda biståndsbedömda 
trygghetsboenden. Kriterierna för att bli beviljad trygghetsboende är att man 
känner sig ensam eller socialt isolerad. Man kan nu ansöka om att få sina 
behov tillgodosedda i det egna hemmet, på trygghetsboende eller genom 
omsorgsboende. Alla ansökningar till kommunens biståndsenhet prövas 
utifrån varje persons individuella behov. Utmaningen är att erbjuda ett 
boende och en boendemiljö som äldre trivs med och som också möter den 
äldres behov och förutsättningar27. 
 
Förebyggande arbete  
Förebyggande arbete syftar till att bibehålla självständighet och hälsa hos 
äldre personer, vilket minskar behovet av välfärdstjänster hos äldre. 
Socialnämnden måste utveckla det förebyggande arbetet specifikt inriktat 

 
25 Äldres boende i dag och i framtiden, 2013 
26 Hjälpmedelsinstitutet: Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar, 2012 
27 Äldres boende idag och i framtiden, 2013 
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mot äldre. Socialnämnden måste också skapa möjligheter för äldre att delta i 
kommunens ordinarie aktiviteter. Det är av yttersta vikt att arbeta 
förebyggande då det är svårt att vända en nedåtgående spiral.  
Socialnämnden måste möjliggöra för äldre att delta i det utbud av 
hälsofrämjande aktiviteter och kulturaktiviteter som kommunen erbjuder, se 
även under ”utveckla frivillighetsarbete”. 
Förebyggande arbete innebär också samarbete med andra nämnder i 
kommunen. 
 

6.2 Anhörigstöd   
 
För att vård- och omsorgen inom Säffle kommun ska nå de mål som 
formuleras i den nationella anhörigstrategin behöver anhörigstödet integreras 
i hela organisationen. Den personal som möter anhöriga behöver aktivt 
uppmärksamma de anhöriga och deras behov. Som anhörig ska man bemötas 
med erkännande och respekt och erbjudas delaktighet i den mån det inte 
inkräktar på den enskildes intressen. Samtidigt måste frivilligheten i 
anhörigas omsorg säkerställas. 
 
Eftersom antalet vårdbehövande som bor kvar i det egna hemmet förväntas 
öka blir detta allt viktigare. Kontakten mellan anhörigkonsulent och vård- 
och omsorgens verksamheter behöver fördjupas. Anhörigstödet ska inte ses 
som en separat funktion, utan som något som ingår i, och genomsyrar, det 
gemensamma uppdraget. 
 
Socialnämndens anhörigstöd måste ha en proaktiv och uppsökande ansats. 
Tröskeln för att, som anhörig, själv söka stöd är ofta hög. Det leder till att 
stödet ofta sätts in sent. Det förebyggande arbetet är viktigt och ambitionen 
måste vara att fånga upp och stötta den anhöriga innan situationen blir 
ohanterlig. 
Vilket sorts stöd anhöriga till äldre personer är i behov av behöver 
undersökas. I relation till anhöriga till personer på omsorgsboenden behöver 
det tydliggöras att anhörigstödet också vänder sig till dem. 
Anhörigkonsulenten medverkar med fördel på anhörigträffar på 
omsorgsboenden och i de fall anhörigträffar anordnas i hemtjänstens regi ska 
anhörigkonsulenten erbjuda sin medverkan även där. 

6.3 E-tjänster  
Socialnämnden måste möta de nya behov som kommunens invånare har, 
vilket är en utmaning. Kommuninvånarna måste få tillgång till digitala 
verktyg och kunna utbyta information digitalt för att underlätta att uppnå och 
bibehålla hälsa. Kommuninvånarna måste till exempel kunna ansöka om 
insatser och få kontakt med förvaltningens personal när de önskar och inte 
vara hänvisade till telefontider.  Genom e-tjänster som stödjer GDPR kan 
man säkra kontakten mellan förvaltning och brukare. 
En handlingsplan för att nyttja de e-tjänster som finns bör tas fram. 
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6.4 Välfärdsteknik  
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka 
trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet hos en person som har, 
eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Digitalisering ska 
användas som ett sätt att skapa större brukarnytta genom bland annat 
effektivare, tillgängligare och säkrare tjänster. Digitalisering kan även 
användas för att skapa mer inre effektivitet, det vill säga minskade kostnader 
genom möjliga rationaliseringar och mer effektiva arbetssätt. 
Socialnämnden erbjuder idag en del välfärdsteknik men intresset för dem har 
tidigare varit lågt bland kommunens äldre invånare. Socialnämnden bör 
därför arbeta för att presentera utbudet samt ta fram en handlingsplan för 
välfärdsteknik. De behov som finns och kommer att finnas för att underlätta 
den vardagliga livsföringen måste kunna mötas av socialnämnden. 
Socialnämnden måste också planera för vilken välfärdsteknik som ska ges 
genom bistånd och vilken välfärdsteknik som den enskilde själv måste 
införskaffa.  
 

6.5 Social samvaro  
 
Andra förvaltningar, pensionärsorganisationer, ideella föreningar, 
studieförbund och kyrkor/religiösa samfund erbjuder olika former av social 
samvaro.  
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7 Bilagor 

  

7.1 Verksamhetsplan Bilaga 1 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 

 

Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 113 Dnr SN/2022:57 

Framtidsplan för äldre 
Ärendebeskrivning 
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det hur 
kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med god omsorg 
och kvalitet.  
2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver planen revideras återigen för att 
följa utvecklingen. 
Planen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och förbättra 
kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en vägledning för politiska och 
verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det dagliga arbetet.  
Beslutsunderlag 
Reviderad Framtidsplan för äldre. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-21. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 98. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägget 
att under punkt 4.11 ska rubriken vara Biståndsbedömt trygghetsboende samt på sidan 7, 
under rubriken Biståndsbedömt trygghetsboende, ska lydelsen vara följande: 
Biståndsbedömt trygghetsboende: egna lägenheter för äldre personer med tillgång till 
gemensamhetslokaler och trygghetsvärdinnor/trygghetsvärdar.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden bifaller 
förslaget. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta reviderad Framtidsplan 
för äldre. 
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22 
Kommunfullmäktige 
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§ 179 Dnr KS/2022:379 

Revidering av hyresavgifter på Medborgarhuset 
Ärendebeskrivning 
Hyresavgifter för Medborgarhuset revideras regelbundet, senaste hyresförändringen 
är från 2016. Nedanstående förslag till avgifter för lokalhyra gäller fr o m 2023-01-
01. Avgifterna är differentierade beroende på om lokalhyraren är ett utomstående 
arrangörsbolag, en lokal förening eller en verksamhet i kommunkoncernen. En 
regelbunden revidering av hyresavgifterna är nödvändig och vi har efter 
omvärldsbevakning sett att vi efter den nedan föreslagna hyreshöjningen 
fortfarande har en prisbild som är förmånlig ur konkurrenshänseende. 
Bokningar gjorda före 2022-10-18, gällande 2023, omfattas inte av de nya 
avgifterna. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 160, 2022-11-14.  
Kulturnämndens protokoll § 60, 2022-10-18. 
Avgifter för lokalhyra på Medborgarhuset, 2022-09-22.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avgifterna för lokalhyra på 
Medborgarhuset fastställs enligt nedanstående förslag: 
Teatersalongen (inklusive foajé) 
kl. 08-13 5000kr 
kl. 13-18  5000kr 
kl. 18-00  6000kr 
Från kl. 00   2000 kr/timme 
 
Dansrotundan och/eller Serveringen: 
kl. 08-13 2500kr 
kl. 13-18 2500kr 
kl. 18-00 4000kr 
Från kl. 00 2000 kr/timme 
 
Foajén  
Kl. 08-13 1500kr 
Kl. 13-18 1500kr 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

kl. 18-00 3000kr 
Från kl. 00 2000 kr/timme 
 
Föreningar registrerade i Säffle som hyr samma lokal fler än 10 ggr/ år ges 
möjlighet att hyra lokalerna per timme.  
 
Dansrotundan och/eller serveringen: 
Kl. 08-18  200kr/timme 
Kl. 18-00  250 kr/timme 
 
_____________________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Avgifter för lokalhyra på Medborgarhuset 
Sammanfattning 
Hyresavgifter för Medborgarhuset revideras regelbundet, senaste 
hyresförändringen är från 2016. Nedanstående förslag till avgifter för 
lokalhyra gäller fr o m 2023-01-01. 
Bokningar gjorda före 2022-10-18, gällande 2023, omfattas inte av de nya 
avgifterna. 

Bakgrund 
Den nu gällande prislistan för lokalhyra på Medborgarhuset är fastställd 
2016. Avgifterna är differentierade beroende på om lokalhyraren är ett 
utomstående arrangörsbolag, en lokal förening eller en verksamhet i 
kommunkoncernen. En regelbunden revidering av hyresavgifterna är 
nödvändig och vi har efter omvärldsbevakning sett att vi efter den nedan 
föreslagna hyreshöjningen fortfarande har en prisbild som är förmånlig ur 
konkurrenshänseende. 
Medborgarhusets lokaler, dvs teatersalongen, dansrotundan, serveringen 
eller foajén, hyrs ut enligt nedanstående taxa. Möjlighet finns att hyra del av 
dag eller hel dag. För föreningar eller verksamheter i Säffle kommun ges en 
rabatt på 50% i dessa lokaler. 
Föreningar i Säffle kommun som hyr dansrotundan/serveringen vid mer än 
10 tillfällen/år har möjlighet att hyra lokaler enligt en timtaxa.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteyttrande. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Den nu föreslagna prissättningen på Medborgarhusets lokaler ser vi som en 
fortsatt möjlighet att erbjuda lokaler till ett konkurrenskraftigt pris. 
Hyresökningen är välbalanserad med tanke på att den senaste revideringen 
av hyror gjordes 2016. Den största förändringen i föreliggande förslag är att 
det nu blir en hyresavgift för att vara kvar i lokalerna efter kl 00.00. 
För att tydliggöra hyresvillkoren kommer information att finnas tillgänglig 
på kommunens hemsida enligt nedan. 
I hyran ingår: 
Tillgång till vaktmästare.  
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Ljus- och ljudteknikutrustning enligt information om Teatern och 
dansrotundan som hittas på www.scenrum.nu  
Projektor, duk, mygga och mikrofoner kan erbjudas i alla lokaler. 
Bemannad garderob, servering, biljettkassa och biljettkontrollanter kan 
erbjudas. 

Offert lämnas: 
Vid önskemål av utökad teknik och av teknisk personal lämnar 
Medborgarhuset gärna en offert. 
 
Ramtid lokalhyror 
Kostnaden räknas från inställelsetid när gäst vill ha exklusiv rätt till vald 
lokal. 
 
Rabatt  
Föreningar registrerade i Säffle och Säffle kommuns förvaltningar ges 50% 
av lokalhyran enligt ovanstående taxa. 

Föreningar registrerade i Säffle som hyr samma lokal fler än 10 ggr/ år ges 
möjlighet att hyra lokalerna per timme. Medborgarhuset har vid 
hyrestillfällen med mängdrabatt rätt att avboka/ändra bokningen senast 14 
dagar innan bokningstillfället. 
 
Dansrotundan och/eller serveringen: 
Kl. 08-18  200kr/timme 
Kl. 18-00  250 kr/timme 
 
Avbokningsregler  
Avgiftsfri avbokning kan göras senast 30 dagar innan evenemang. 
Avbokning som görs mindre än 30 dagar innan evenemang debiteras med 
50% av hyreskostnaden.  
Avbokning som görs mindre än 14 dagar innan evenemang debiteras med 
75% av hyreskostnaden. 
Avbokning som görs mindre än 7 dagar innan evenemang debiteras 100% av 
hyreskostnaden. 
Avbokning ska alltid göras skriftligt. 
Generellt gäller att om Medborgarhuset haft särskilda kostnader enligt 
önskemål från hyresgästen, med anledning av bokningen, får hyresgästen 
även ersätta dessa vid avbokning. 

Konsekvenser 
Regelbunden revidering av hyresavgifter är en del av god ekonomisk 
hushållning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Hyresavgifterna är en viktig inkomstkälla för Medborgarhuset. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar att avgifterna för 
lokalhyra på Medborgarhuset fastställs enligt nedanstående förslag: 

http://www.scenrum.nu/
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Teatersalongen (inklusive foajé) 
kl. 08-13 5000kr 
kl. 13-18  5000kr 
kl. 18-00  6000kr 
Från kl. 00   2000 kr/timme 
 
Dansrotundan och/eller Serveringen: 
kl. 08-13 2500kr 
kl. 13-18 2500kr 
kl. 18-00 4000kr 
Från kl. 00 2000 kr/timme 
 
Foajén  
Kl. 08-13 1500kr 
Kl. 13-18 1500kr 
kl. 18-00 3000kr 
Från kl. 00 2000 kr/timme 
 
Föreningar registrerade i Säffle som hyr samma lokal fler än 10 ggr/ år ges 
möjlighet att hyra lokalerna per timme.  
Dansrotundan och/eller serveringen: 
Kl. 08-18  200kr/timme 
Kl. 18-00  250 kr/timme 
 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef 

Lena Ingels 
Verksamhetschef Medborgahuset  

Beslutet ska skickas till 
Medborgarhuset 
Kulturföreningar enligt sändlista
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§ 60 Dnr KUN/2022:67 

Revidering av hyresavgifter på Medborgarhuset 
Ärendebeskrivning 
Hyresavgifter för Medborgarhuset revideras regelbundet, senaste hyresförändringen 
är från 2016. Nedanstående förslag till avgifter för lokalhyra gäller fr o m 2023-01-
01. Avgifterna är differentierade beroende på om lokalhyraren är ett utomstående 
arrangörsbolag, en lokal förening eller en verksamhet i kommunkoncernen. En 
regelbunden revidering av hyresavgifterna är nödvändig och vi har efter 
omvärldsbevakning sett att vi efter den nedan föreslagna hyreshöjningen 
fortfarande har en prisbild som är förmånlig ur konkurrenshänseende. 
Bokningar gjorda före 2022-10-18, gällande 2023, omfattas inte av de nya 
avgifterna. 
Beslutsunderlag 
Avgifter för lokalhyra på Medborgarhuset, 2022-09-22.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Crispin Hultkrantz (M): Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
Beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgifterna för lokalhyra på 
Medborgarhuset fastställs enligt nedanstående förslag: 
Teatersalongen (inklusive foajé) 
kl. 08-13 5000kr 
kl. 13-18  5000kr 
kl. 18-00  6000kr 
Från kl. 00   2000 kr/timme 
 
Dansrotundan och/eller Serveringen: 
kl. 08-13 2500kr 
kl. 13-18 2500kr 
kl. 18-00 4000kr 
Från kl. 00 2000 kr/timme 
 
Foajén  
Kl. 08-13 1500kr 
Kl. 13-18 1500kr 
kl. 18-00 3000kr 
Från kl. 00 2000 kr/timme 
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Föreningar registrerade i Säffle som hyr samma lokal fler än 10 ggr/ år ges 
möjlighet att hyra lokalerna per timme.  
 
Dansrotundan och/eller serveringen: 
Kl. 08-18  200kr/timme 
Kl. 18-00  250 kr/timme 
 
 
______________________________ 
2022-10-24 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 184 Dnr KS/2022:380 

Revidering av miljöbalkstaxa 
Ärendebeskrivning 
Den 14 december 2020, tog kommunfullmäktige beslut om taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Timavgiften angavs till 
950 kronor per timme. Den 14 december 2021 § 124 beslutade miljö- och 
byggnadsnämnden på delegation att indexuppräkna taxan till 970 kronor. 
För att miljöenheten ska behålla den kostnadstäckning och timavgift som enligt 
Länsstyrelsen i sitt utlåtande 2021-11-19 uppgav var förhållandevis låg, föreslås en 
höjning från nuvarande timavgift 970 till 1100 (13,4%) kronor inkluderat 
indexuppräkningen (PKV). 
Som jämförelse finns uppgifter från Miljösamverkan Värmland-Örebro 
(intresseförening för miljökontor i Värmland-Örebro län) för 2020 och 2021. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 161, 2022-11-14. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 115, 2022-10-18. 
Tjänsteyttrande från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2022-10-03.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderad taxa för 
kommunens avgifter inom prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, och att fastställa timavgiften till 1100 kr inkluderat 
indexuppräkning för 2022 att gälla från 2023-01-01. 
 
__________________ 
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 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Miljöbalkstaxa 2023 
Sammanfattning 
Den 14 december 2020, tog kommunfullmäktige beslut om taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Timavgiften 
angavs till 950 kronor per timme. Den 14 december 2021 § 124 beslutade 
miljö- och byggnadsnämnden på delegation att indexuppräkna taxan till 970 
kronor. 
För att miljöenheten ska behålla den kostnadstäckning och timavgift som 
enligt Länsstyrelsen i sitt utlåtande 2021-11-19 uppgav var förhållandevis 
låg, föreslås en höjning från nuvarande timavgift 970 till 
1100 (13,4%) kronor inkluderat indexuppräkningen (PKV) 

Bakgrund 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för miljöbalkstillsynen när det gäller 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd 
av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar 
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar 
enligt Miljöbalken 27:1§.  
Nuvarande av Säffle kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagen kontroll beslutades av KF 
2020-12-14 (§ 104) 
I samma beslut fastställdes timavgiften till 950 kr per timme. 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
avgiftsbeloppen med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året för avgiftsåret enligt 10§ i denna 
miljöbalkstaxa. 
Detta gjordes av miljö- och byggnämnden den  14 december 2021 § 124, till 
970 kronor.  
I detta förslag till beslut föreslås höja nuvarande avgiftsbelopp från 970 till 
kronor inkluderat indexuppräkning (PKV), som ska gälla från 2023-01-01.  
Som jämförelse finns uppgifter från Miljösamverkan Värmland-Örebro 
(intresseförening för miljökontor i Värmland-Örebro län) för 2020 och 2021. 
Noteras bör att underlaget för 2022 inte finns sammanställt än. 
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Miljösamverkan Värmland Örebro 2020 
 
 Kronor/timme 
medelvärde 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Miljösamverkan Värmland Örebro 2021 
 
 Kronor/timme 
medelvärde 1080 

 
Som komplement till dessa uppgifter kan nämnas vilken timavgifts för 
miljöbalkstaxan som våra grannkommuner har för 2022. 
Grums kommun 1281 kronor 
Arvika kommun  1054 kronor 
Eda  1231 kronor 
Åmål  1036 kronor 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Om taxan inte revideras innan årsskiftet finns risk att avgifterna inte täcker 
miljöbalkskontrollens faktiska kostnader. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer därför att taxan ska revideras enligt 
förslaget och föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Konsekvenser 
I länsstyrelsen rapport från besök 21 oktober 2021 uppges bl.a. att 

 Länsstyrelsen konstaterar att kostnadstäckningen för förvaltningen är 
förhållandevis låg samtidigt som behovet av tillsyn enligt 
miljöbalken inte uppfylls. Timavgiften är förhållandevis låg. 

För att kunna bedriva en bra tillsyn inom området bör timavgiften höjas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för kommunens avgifter inom prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, och att fastställa timavgiften till 
1100 kr inkluderat indexuppräkning för 2022. Denna taxa ska börja gälla 
från 2023-01-01. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

 
 

 

Miljö- och byggnadsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 115 Dnr MB/2022:203 

Miljöbalkstaxa 
Ärendebeskrivning 
Den 14 december 2020, tog kommunfullmäktige beslut om taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Timavgiften angavs till 
950 kronor per timme. Den 14 december 2021 § 124 beslutade miljö- och 
byggnadsnämnden på delegation att indexuppräkna taxan till 970 kronor. 
För att miljöenheten ska behålla den kostnadstäckning och timavgift som enligt 
Länsstyrelsen i sitt utlåtande 2021-11-19 uppgav var förhållandevis låg, föreslås en 
höjning från nuvarande timavgift 970 till 1100 (13,4%) kronor inkluderat 
indexuppräkningen (PKV). 
Som jämförelse finns uppgifter från Miljösamverkan Värmland-Örebro 
(intresseförening för miljökontor i Värmland-Örebro län) för 2020 och 2021. 
Noteras bör att underlaget för 2022 inte finns sammanställt än. 
Miljösamverkan Värmland Örebro 2020 
 
 Kronor/timme 
medelvärde 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Miljösamverkan Värmland Örebro 2021 
 
 Kronor/timme 
medelvärde 1080 

 
Som komplement till dessa uppgifter kan nämnas vilken timavgifts för 
miljöbalkstaxan som våra grannkommuner har för 2022. 
Grums kommun 1281 kronor 
Arvika kommun  1054 kronor 
Eda  1231 kronor 
Åmål  1036 kronor 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande, 2022-10-03 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Om taxan inte revideras innan årsskiftet finns risk att avgifterna inte täcker 
miljöbalkskontrollens faktiska kostnader. 
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Miljö- och byggförvaltningen bedömer därför att taxan ska revideras enligt 
förslaget och föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
Konsekvenser 
I länsstyrelsen rapport från besök 21 oktober 2021 uppges bl.a. att 

 Länsstyrelsen konstaterar att kostnadstäckningen för förvaltningen är 
förhållandevis låg samtidigt som behovet av tillsyn enligt miljöbalken inte 
uppfylls. Timavgiften är förhållandevis låg. 

För att kunna bedriva en bra tillsyn inom området bör timavgiften höjas. 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för kommunens avgifter inom prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, och att fastställa timavgiften till 1100 
kr inkluderat indexuppräkning för 2022.  
Denna taxa ska börja gälla från 2023-01-01. 
 
--- 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 185 Dnr KS/2022:382 

Taxa för tillstånd om alkohol och tobak 2023 
Ärendebeskrivning 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. När det gäller 
tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. 
Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden 
konkurrens mellan företagen, som tillexempel dumpar priser och betalar ut svarta 
löner.  
Avgifter som avser serveringstillstånd och tobakstillstånd ska inte vara 
skattefinansierade utan verksamheten ska så långt som möjligt avgiftsfinansieras 
enligt de principer som lagstadgats i kommunallagen (2017:725). En administrativ 
avgift tas ut för det arbete som krävs vid tillsyn och registerhållning.  
I tjänstyttrandet finns två ändringar: 

 Utvidgade tillstånd, utökad serveringstid ändrad serveringsyta eller ändrat 
alkoholutbud 2000 kr. Denna avgift låg tidigare tillsammans med utvidgade 
tillstånd, gemensam serveringsyta 4000 kr. Förslag på ändring beror på att 
det inte krävs samma arbetstidsåtgång.  

 Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i tillståndshavarens 
nuvarande lokaler 2000 kr, tidigare kostnad var 2500 kr. Sänkningen beror 
även här på kortare arbetstidsåtgång.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 162, 2022-11-14.  
Socialnämndens protokoll § 130, 2022-10-18.  
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-15. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta nya taxor för 2023. 
 
_________________ 



  2022-09-15 
 
 

 
                                                                                                                        

    Socialnämnden i Säffles kommun 
 
Förslag om taxa 2023 enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088) samt Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. Taxorna gäller också lag om receptfria läkemedel (2009:730) 
  
Förslag till beslut 
Socialnämnden i Säffles kommun beslutar följande: 
· Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende 
ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar 
att handlägga och tillsyna enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel 
och tobaksfria nikotinprodukter.  
 
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, 
där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på 
serveringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften 
gällande de med tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria 
läkemedel tas ut som en fast avgift. 
 
Beskrivning av ärendet 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i 
kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden 
konkurrens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
 
Avgifter som avser serveringstillstånd och tobakstillstånd ska inte vara skattefinansierade 
utan verksamheten ska så långt som möjligt avgiftsfinansieras enligt de principer som 
lagstadgats i kommunallagen (2017:725). En administrativ avgift tas ut för det arbete som 
krävs vid tillsyn och registerhållning hos kommunen. 
 
I förslaget finns det två ändringar 

 -Utvidgade tillstånd, utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat 
alkoholutbud 2000 kronor. Denna avgift låg tidigare tillsammans med Utvidgande 
tillstånd, gemensam serveringsyta 4000 kronor. Förslag på ändring beror på att det 
krävs inte samma arbetstids åtgång. 

 Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i Tillståndshavarens nuvarande 
lokaler 2000 kronor. Här är ändringen kostnaden, tidigare kostnad 2500 kronor. 
Sänkningen beror även här på kortare arbetstids åtgång. 
 

 
Dalsland och Säffle 2022-09-15 
 
Jeanette Krafft 
alkohol/ tobakshandläggare 
 
Daniel Berglöv 
alkohol/ tobakshandläggare 
 



Förslag Taxor 2023 
 

Taxor enligt alkohollagen 
Stadigvarande tillstånd Avgift kr 

 
Kommentar                 

-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd,  
Ägarskiften, servering på tåg och båt  

9000: - Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om övertagande/köp av bolag med stadigvarande 
serveringstillstånd 

7000: - Ingen återbetalning 

-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta  
 

4000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

-Utvidgade tillstånd   
utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat  
alkoholutbud 

2000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

2000: - Ingen återbetalning 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

3000: - Ingen återbetalning 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
1000: - 

Ingen återbetalning 

-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och  
pausservering 

5000: - 
 

Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering, 
rumsservering eller kryddning av snaps  

Ingen avgift Sökande har tillstånd  
i Dalsland 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i  
Tillståndshavarens nuvarande lokaler 

2000: - Sökande har tillstånd  
i Dalsland. Ingen 
återbetalning 

Tillfälliga tillstånd   
-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal  
Sökanden har stadigvarande tillstånd i  
Dalslandskommunerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

3000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal 
Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i 
Dalslandskommunerna 
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år 

 
5000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap  
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal 

 
2000: - 

 
Ingen återbetalning 

-Kunskapsprov med möjlighet till två omprov 
(Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd) 

1000: -
/prov 

Per provtillfälle förutom 
nyansökans första prov 

Årlig avgift  
för stadigvarande serveringstillstånd 

  

Fast avgift serveringstillstånd 4000: -  
Fast avgift tillstånd för pausservering, 
provsmakning och catering 

2000: - Halv fast avgift 

Rörlig avgift kronor  
0-25 000 0: - 
25 001-50 000  1000: - 
50 001-100 000 2000: - 
100 001–150 000  3000: - 
150 001–200 000  4000: - 
200 001–300 000  5000: - 
300 001–600 000  6000: - 

 
 
 
 
 
Beror på föregående  
års försäljning enligt 
restaurangrapport 



600 001-900 000  7000: - 
900 001-1 200 000  8000: - 
1 200 001-1 500 000  9000: - 
1-500 001-2 500 000  10 000: - 
2 500 001-3 000 000  11 000: - 
3 000 001 - 12 000: - 

Påminnelseavgift  
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars! 
500: - första påminnelsen! 
1000: - andra påminnelsen, utredning startas. 

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter 
(2018:2088), Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter samt alkohollagen (2010:1622). 
ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka. 

 
Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av 
rörelse) 

 
7000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 

 
2000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd) 

 
4000 kr 

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,  
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare 

         2000: - 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

         3000: - 

PBI-Utredning 
(byte av enstaka person med betydande inflytande) 

 
         1000: - 

 

Årsavgift Tobakstillstånd 
 

 
Årsavgift för tillsyn och administration 

 
5000 kr 

 
Årsavgift för produkter utöver 
tobakstillstånd 

 

 
Avgift per tillkommande produkt 

 
500 kr 

 
Årliga avgifter  

(för de som EJ har tobakstillstånd) 

Avgift kr kommentar 

En produkt 
 
2000: - 

     Två produkter 

 
 
3500: - 

Vid försäljning av  
t ex folköl och e-cigaretter 
blir det två produkter och 
totalt 3500: -              

     Tre produkter 

 
 
 
4500: - 

Försäljning av folköl, e-
cigaretter samt receptfria 
läkemedel 

 

     Fyra produkter 

 
 
5000: - 

Försäljning av folköl, e-
cigaretter, tobaksfria 
nikotinprodukter samt 
receptfria läkemedel 
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§ 130 Dnr SN/2022:170 

Taxa tillstånd alkohol och tobak 2023 
Ärendebeskrivning 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. När det gäller 
tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. 
Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden 
konkurrens mellan företagen, som tillexempel dumpar priser och betalar ut svarta 
löner.  
Avgifter som avser serveringstillstånd och tobakstillstånd ska inte vara 
skattefinansierade utan verksamheten ska så långt som möjligt avgiftsfinansieras 
enligt de principer som lagstadgats i kommunallagen (2017:725). En administrativ 
avgift tas ut för det arbete som krävs vid tillsyn och registerhållning.  
I tjänstyttrandet finns två ändringar: 

 Utvidgade tillstånd, utökad serveringstid ändrad serveringsyta eller ändrat 
alkoholutbud 2000 kr. Denna avgift låg tidigare tillsammans med utvidgade 
tillstånd, gemensam serveringsyta 4000 kr. Förslag på ändring beror på att 
det inte krävs samma arbetstidsåtgång.  

 Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i tillståndshavarens 
nuvarande lokaler 2000 kr, tidigare kostnad var 2500 kr. Sänkningen beror 
även här på kortare arbetstidsåtgång.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-15. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-10-04, § 114. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta nya taxor för 2023.  
_________________________ 
Utdrag  2022-10-21 
Kommunfullmäktige  
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§ 186 Dnr KS/2022:381 

Tillstånds- och tillsynstaxor räddningstjänsten 2023 
Ärendebeskrivning 
Förslag på nya tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten har tagits fram 
utifrån att nuvarande taxar härstammar från 2006 och behöver uppdateras samt att 
ny lagstiftning och nya föreskrifter tillkommit sedan dess. 
Det nya förslaget på taxor är inte direkt jämförbart med tidigare taxor. I vissa fall är 
kostnaden jämförbar eller något högre, i vissa fall innebär det nya förslaget på taxa 
en något större ökning av kostnaden jämfört med tidigare. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 163, 2022-11-14.  
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 111, 2022-10-18. 
Förslag på tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten, 2022-10-13. 
Räddningstjänstens tjänsteyttrande, 2022-10-13. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta tillstånds- och tillsynstaxor för 
räddningstjänsten. Taxan börjar gälla från 2023-01-01. 
 
_______________________ 
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 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Tillstånds- och tillsynstaxor räddningstjänsten 
Sammanfattning 
Förslag på nya tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten har tagits 
fram utifrån att nuvarande taxar härstammar från 2006 och behöver 
uppdateras samt att ny lagstiftning och nya föreskrifter tillkommit sedan 
dess. 
Det nya förslaget på taxor är inte direkt jämförbart med tidigare taxor. I vissa 
fall är kostnaden jämförbar eller något högre, i vissa fall innebär det nya 
förslaget på taxa en något större ökning av kostnaden jämfört med tidigare. 

Bakgrund 
Räddningstjänsten utför på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden 
tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillståndsgivning 
och tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.  

Ärendets beredning 
Förslag på nya tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten har tagits 
fram utifrån att nuvarande taxar härstammar från 2006 och behöver 
uppdateras samt att ny lagstiftning och nya föreskrifter tillkommit sedan 
dess. 
Förslaget är harmoniserat med den taxa som tillämpas i Arvika och Eda 
kommuner och bygger i sin tur på ett underlag från SKR. 

Beslutsunderlag 
Förslag på tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten, 2022-10-13 
Räddningstjänstens tjänsteyttrande, 2022-10-13 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningens ståndpunkt är att förslaget innebär en uppdatering gentemot 
förändrad lagstiftning och tillkommande föreskrifter samt harmoniserar med 
motsvarande taxor i närområdet. För räddningstjänsten innebär förslaget en 
bättre kostnadstäckning för den verksamhet avseende myndighetsutövning 
som bedrivs idag. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Det nya förslaget på taxor är inte direkt jämförbart med tidigare taxor. I vissa 
fall är kostnaden jämförbar eller något högre, i vissa fall innebär det nya 
förslaget på taxa en något större ökning av kostnaden jämfört med tidigare. 



Säffle kommun 
Datum 
2022-10-13 

 
 

Sida 
2(2) 

 
   

För räddningstjänsten innebär förslaget en bättre kostnadstäckning. 
 

Måluppfyllelse 
Förslaget innebär kostnadstäckning för en verksamhet som uppfyller 
lagstiftning och föreskrifter samt ligger i linje med målen för 
räddningstjänstens verksamhet. 
 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget harmoniserar med övriga riktlinjer, policies och planer. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta  
förslaget på tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten. 
Denna taxa ska börja gälla från 2023-01-01. 
 

Mattias Larsson 
Räddningschef 

/RedigerareNamn/ 
/RedigerareTitel/ 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Räddningschef
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Kommunledningskontoret, räddningstjänsten 
Mattias Larsson, 0570-826 28 
mattias.larsson@arvika.se 

  

 
 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Taxor för räddningstjänstens tillsyn och 
tillståndshantering 
Tillsyn 
Räddningstjänstens tillsyn utifrån lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 2022 2023 % 

Grundavgift tillsyn LSO och LBE 3 114 3 295 5,8% 

Grundavgiften motsvarar tre timmar. Timtaxa för 
besöket tillkommer 

   

Timtaxa för tillsynsbesök 1 038 1 098 5,8% 

Timavgift räknas per påbörjad kvart. Timtaxan 
beräknad utifrån mall från SKR 

   

 

Tillstånd hantering av brandfarliga och explosiva varor 
Taxan för tillstånd utgår från olika ärendetyper. 

Ärendetyp  2023 
Fyrverkeriförsäljning  6 864 
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg  5 766 
Förvaring av explosiv vara större omfattning >60 kg  7 962 
Godkännande av föreståndare för explosiv vara  2 471 
Bensinstation obemannad  7 963 
Bensinstation bemannad  12 355 
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i:   
         -   lösa behållare  6 864 
         -   en cistern och lösa behållare  11 257 
         -   flera cistern och lösa behållare  15 650 
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering  20 043 
Mindre förändring av befintligt tillstånd  3 020 
Tillfällig hantering av brandfarlig vara  5 217 
Avslag av tillståndsansökan  3 020 
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§ 111 Dnr MB/2022:215 

Tillstånds- och tillsynstaxor Räddningstjänsten 
Ärendebeskrivning 
Förslag på nya tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten har tagits fram 
utifrån att nuvarande taxar härstammar från 2006 och behöver uppdateras samt att 
ny lagstiftning och nya föreskrifter tillkommit sedan dess. 
Det nya förslaget på taxor är inte direkt jämförbart med tidigare taxor. I vissa fall är 
kostnaden jämförbar eller något högre, i vissa fall innebär det nya förslaget på taxa 
en något större ökning av kostnaden jämfört med tidigare. 
Beslutsunderlag 
Förslag på tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten, 2022-10-13 
Räddningstjänstens tjänsteyttrande, 2022-10-13 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningens ståndpunkt är att förslaget innebär en uppdatering gentemot 
förändrad lagstiftning och tillkommande föreskrifter samt harmoniserar med 
motsvarande taxor i närområdet. För räddningstjänsten innebär förslaget en bättre 
kostnadstäckning för den verksamhet avseende myndighetsutövning som bedrivs 
idag. 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta  
förslaget på tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten. 
Denna taxa ska börja gälla från 2023-01-01. 
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§ 187 Dnr KS/2022:343 

Revidering av livsmedelstaxa 
Ärendebeskrivning 
Den föreslagna taxemodellen möjliggör att en succesiv övergång från 
förhandsdebitering till efterhandsdebitering under 2023, och debitering av annan 
offentligt verksamhet som exempelvis avgiftsgrunder för kostnader för inköp under 
dold identitet och hantering av RASFF-ärenden. Vidare att timtaxan fastställs till 
1200 kronor. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 164, 2022-11-14.  
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 94, 2022-09-20.  
Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen (bilaga 1).  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för 
kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen (bilaga 1) och att fastställa 
timavgiften till 1200 kr inkluderat indexuppräkning för 2022. Taxan börjar gälla 
från 2023-01-01. 
 
 
________________________ 
 
 
 
 
 
 



Taxa för Säffle kommuns avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Säffle kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk 
produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive 
förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 
 
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 
 
Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga 
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte 
annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare 
och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten har 
upphört 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 
 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnadsnämnden 
efter handläggning. 
 
Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 
 
Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1200 kronor per timme kontrolltid. 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. För inspektioner, 
mätningar och övrig offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift. 
 
7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om årlig 
avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 
 
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a §) 
eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 
 

Bilaga 1



7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas 
genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av miljö- och 
byggnadsnämnden multipliceras med timavgiften. 
 
Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Fast årlig 
avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.  Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 
 
Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 
 
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början.  
 
 
7 b § En kontroll motsvarar 3,5 timme sammanlagd kontrolltid per kontrolltillfälle enligt 6 §. 
Avgiftsuttag sker efter varje utförd kontroll och debiteras genom att timavgiften enligt 6 § 
multipliceras med 3,5 timme. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska 
debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 
 
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som 
fastställs av miljö och byggnadsnämnden. 
 
Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften 
med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 
avgiftsåret. 
 
Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska 
registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att 
anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att 
den övergått till en ny aktör. 
 
Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 
kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad 
eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 
 



Kostnader som följer av extra offentlig kontroll debiteras den företagare som har ansvaret för den 
bristande efterlevnaden eller den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den 
extra offentliga kontrollen genomförs. 
 
Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid, vilket innebär att 
slutsumman avrundas uppåt till närmsta halvtimme. 
 
Avgift för utredning av klagomål 
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där 
bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 
 
12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASFF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 
 
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
 
Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 
 
Avgift exportkontroll 
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 
 
Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp 
som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska 
betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 
 
Avgift för inköp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 
 
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift 
enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 
 
Justering av avgift i enskilt fall 



17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en 
avgift enligt denna taxa. 
 
Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de 
förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 
 
18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår 
får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 
 
Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så 
lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 
 
Övriga kostnader  
19 § Handläggning vid expediering med delgivningsman debiteras en avgift motsvarande 1 timme, 
enligt 6 §. 
 
20 § Handläggning av sanktionsavgift debiteras en avgift motsvarande 2,5 timmar, enligt 6 §. 
 
Indexuppräkning 
21 § Miljönämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd timavgift med en 
uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). 
 
 
Avgiftens erläggande 
22 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Säffle kommun genom dess miljö- och 
byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 
Överklaganden 
23 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
24 § Miljönämnden får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. (enligt 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter). 
 
25 § Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01 och tillämpas på ärenden som kommer in från och 
med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 
 
Avgift enligt 7 b § ska från och med [1 januari 2023] betalas av de verksamheter som enligt gällande 
riskklassningsbeslut indelats i riskklass 1 – 4. 
 
Avgift enligt 7 b § ska från och med [1 januari 2024] betalas av de verksamheter som enligt gällande 
riskklassningsbeslut indelats i riskklass 5 – 8 
 
För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett riskklass. 
 
Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
 



Avgift enligt 7b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av samtliga registrerade verksamheter, 
samtidigt som 7a § upphör. 
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§ 94 Dnr MB/2022:84 

Livsmedelstaxa - efterdebitering 
Ärendebeskrivning 
Den föreslagna taxemodellen möjliggör att en succesiv övergång från 
förhandsdebitering till efterhandsdebitering under 2023, och debitering av annan 
offentligt verksamhet som exempelvis avgiftsgrunder för kostnader för inköp under 
dold identitet och hantering av RASFF-ärenden. Vidare att timtaxan fastställs till 
1200 kronor. 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Underlag för utformning av taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen (bilaga 1) 
och att fastställa timavgiften till 1200 kr inkluderat indexuppräkning för 2022.  
Denna taxa ska börja gälla från 2023-01-01. 
 
--- 
 
 

Beslutet expedieras till 
 - Kommunstyrelsen 
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§ 188 Dnr KS/2022:385 

Hantering av journaler inom skolhälsovård - avhändande av 
journaler 
Ärendebeskrivning 
Skolhälsovårdsjournaler förda av offentlig huvudman utgör allmänna handlingar. 
För att kommunen skall kunna avhända sig en allmän handling krävs enligt 15 § 
Arkivlagen att särskilt beslut fattas i kommunfullmäktige. Särskilt beslut innebär att 
det kan endast kan fattas för upprättade handlingar, varför nytt beslut om 
avhändande tas årligen. 
Beslut om avhändande gäller till annan offentlig huvudman. Vid överföring av 
uppgifter till enskild huvudman är endast överlämnande av kopior tillåten. 
För att kommunen skall kunna avhända sig journalhandlingar krävs enligt 12 kap. 
2-3 §§ Offentlighets- och sekretesslagen även samtycke från vårdnadshavare eller 
elev, beroende på den underåriges ålder och mognad. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 165, 2022-11-14.  
Tjänsteyttrande av hantering av journaler inom skolhälsovård - avhändande av 
journal, 2022-11-01. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skolhälsovårdsjournal i 
original får medfölja elev till annan offentlig huvudman enligt förslaget ovan, samt 
att detta beslut gäller för journaler upprättade t.o.m. beslutsdatum. 
 
_____________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Hantering av journaler inom skolhälsovård - 
avhändande av journal 
Sammanfattning 
Skolhälsovårdsjournaler förda av offentlig huvudman utgör allmänna 
handlingar. För att kommunen skall kunna avhända sig en allmän handling 
krävs enligt 15 § Arkivlagen att särskilt beslut fattas i kommunfullmäktige. 
Särskilt beslut innebär att det kan endast kan fattas för upprättade handlingar, 
varför nytt beslut om avhändande tas årligen. 
Beslut om avhändande gäller till annan offentlig huvudman. Vid överföring 
av uppgifter till enskild huvudman är endast överlämnande av kopior tillåten. 
För att kommunen skall kunna avhända sig journalhandlingar krävs enligt 12 
kap. 2-3 §§ Offentlighets- och sekretesslagen även samtycke från 
vårdnadshavare eller elev, beroende på den underåriges ålder och mognad. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kanslienheten. 

Förvaltningens ståndpunkt 
De uppgifter som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör följa eleven under 
hela skolgången oavsett huvudman. Slutgiltig arkivering bör sedan ske i den 
kommun eleven avslutar sin skolgång. Det blir till fördel både för individen 
och vid hantering och bevarande av journalen. 
Notering med datum för avhändande eller utlämnande av kopia av journal 
skall alltid tillföras originaljournalen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skolhälsovårdsjournal i 
original får medfölja elev till annan offentlig huvudman enligt förslaget 
ovan, samt att detta beslut gäller för journaler upprättade t.o.m. 
beslutsdatum. 
 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Linnéa Lyckerius 
Kommunsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 160 Dnr KS/2022:19 

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter 
september 2022 
Ärendebeskrivning 
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. Budgetavvikelsen efter september -2 996 tkr. 
Prognosen för helheten visar ett underskott på -1 450 tkr. 
Den sammanlagda bedömningen för investeringsbudgeten efter september visar på en 
lägre förbrukning om 17,9 Mnkr (13,4 mnkr exkl släckbil) vid årets slut än 
budgeterade 34 Mnkr (29,5 mnkr exkl släckbil). 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter 
september 2022, 2022-10-13. 
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter september 2022. 
Arbetsutskottets protokoll § 136, 2022-10-10 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsens 
investeringsprojekt ”Rtj, släckbil” med ett belopp på 4 500 tkr tas bort ur 2022 års 
investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige 2020-10-05 § 71.  
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen efter september månad 2022. 
_______________________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter 
september 2022 
Sammanfattning 
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. Budgetavvikelsen efter 
september -2 996 tkr. Prognosen för helheten visar ett underskott på -1 450 
tkr. 
Den sammanlagda bedömningen för investeringsbudgeten efter september 
visar på en lägre förbrukning om 17,9 Mnkr (13,4 mnkr exkl släckbil) vid årets 
slut än budgeterade 34 Mnkr (29,5 mnkr exkl släckbil). 

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter september 2022 

Förvaltningens ståndpunkt 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 82 308 tkr och övriga 
intäkter på 52 689 tkr för år 2022. De budgeterade bruttokostnaderna 
uppgår till 124 255 tkr och räntekostnaderna till 10 742 tkr. Efter 
september månad har 61 731 tkr i kommunbidrag, 39 594 tkr i övriga 
intäkter samt 96 166 tkr i kostnader bokförts. Budgetavvikelsen blir 
därmed -2 996 tkr. Intäkterna är 107 tkr högre än periodens budget och 
kostnaderna exklusive räntekostnader, är 3 177 tkr högre än periodens 
budget. 

Den största avvikelsen mot budget är kostnaderna för åtgärder arbetena 
vid Ledningscentralen. På kostnadssidan belastar försäkringspremier 
negativt jämfört med budgeten för perioden med cirka 200 tkr. Detta på 
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grund av att försäkringspremierna ännu inte är fullt ut fördelade inom 
kommunkoncernen. Helårsprognosen för försäkringspremierna är att det 
kommer att belasta resultatet med cirka 200 tkr utöver budget. En annan 
post som påverkar periodens resultat är föreningsbidragen. 
Föreningsbidragen är utbetalade för hela året och belastar resultatet för 
perioden med cirka 400 tkr. 

Prognosen för helheten visar ett underskott på -1 450 tkr. Efter september 
månad beräknas fastigheterna visa ett negativt resultat med 1 500 tkr vid 
årets slut. Underskottet för arbetena vid Ledningscentralen beräknas 
generera ett underskott på 1 780 tkr. Räddningstjänsten visar en negativ 
prognos på -850 tkr och ekonomienheten -200 tkr. Övriga enheter 
prognostiserar ett nollresultat. Det ekonomiska läget är ansträngt men det 
finns en försiktighet i prognosen för näringslivsenheten. Den kraftiga 
avvikelsen för fastigheterna skulle kräva 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. 

För investeringsuppföljningen är den sammanlagda bedömningen efter 
september att budgetavvikelsen för helåret blir +17,9 Mnkr (13,4 mnkr exkl 
släckbil). Budgeten för räddningstjänstens släckbil är 4 500 tkr för år 2022. I 
budgetbeslutet för 2023 som togs av kommunfullmäktige i juni är budgeten 
för släckbil flyttad till 2023 och beloppet är justerat till 6 000 tkr.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen  

 Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter 
september månad 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Kommunstyrelsens investeringsprojekt ”Rtj, släckbil” med ett belopp 
på 4 500 tkr tas bort ur 2022 års investeringsbudget beslutad av 
kommunfullmäktige 2020-10-05 § 71. 

 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
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