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Ledamöter i kommunfullmäktige kallas till detta sammanträde. Övriga får kallelsen för kännedom.
Kan du inte närvara på sammanträdet ska anmälas göras på telefon 0533-68 15 05 eller via
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Lisbet Westerberg
Ordförande

Anneva Karlsson
Sekreterare

Avsägelse av förtroendeuppdrag.
Pga studier räcker inte min tid till för att fullgöra alla mina uppdrag.
Jag avsäger mig därför följande uppdrag i Sä e Kommun:
-Ledamot i Socialnämndens Arbetsutskott.
-Nämndeman i Värmlands Tingsrätt.
2021-09-15

ffl

ffl

Jerry Olsson
Aspvägen 4
661 43 Sä e

Ämne: Avsägning 2021.10.05
Från: Nils Simonsson <n.simonsson50@gmail.com>
Till: Anneva Karlsson
Mottaget: 2021-10-06 11:47:18
Hej Anneva, härmed meddelar jag att jag avslutar mitt deltagande i Miljö&Byggnadsnämnden.
Nils Simonsson.

Ämne: Avsägning av uppdrag
Från: Eva Holmgren
Till: Anneva Karlsson
Mottaget: 2021-10-05 15:45:39
Marie Thomsen Jönsson (M) avsade sig sitt uppdrag i miljö- och byggnadsnämnden fredag 1 oktober via
telefonsamtal till mig.
Med vänlig hälsning
Eva Holmgren
Nämndsekreterare
Miljö- och byggförvaltningen

66180 Säffle
Besöksadress: Järnvägsgatan 9
Anknytning
+46 (0) 533 68 17 75
Växel
+46 (0) 533 68 10 00
E-post:
eva.holmgren@saffle.se
Webbplats:
www.saffle.se

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

Avsägelse av förtroendeuppdrag.
Pga studier räcker inte min tid till för att fullgöra alla mina uppdrag.
Jag avsäger mig därför följande uppdrag i Sä e Kommun:
-Ledamot i Socialnämnden
-Ersättare i Kommunstyrelsen
2021-10-19
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Jerry Olsson
Aspvägen 4
661 43 Sä e

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(3)

Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 146

Dnr KS/2021:198, KS/2021:209

Delårsrapport 2021 för kommunkoncernen inklusive
prognos för helåret
Ärendebeskrivning
Säffle kommun redovisar ett resultat på 74,4 Mnkr efter augusti månad.
I prognosen för helåret är resultatet beräknat till 24 Mnkr, vilket är 9 Mnkr bättre än
budget. Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 91,7 Mnkr per 31
augusti. Prognosen för kommunkoncernen visar på ett resultat om 29,4 Mnkr vid
årets slut.
I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån helårsprognosen. Det
sammanlagda balanskravsresultatet beräknas till 6,8 Mnkr efter att hänsyn tagits till
de prognostiserade reavinsterna vid årets slut. Enligt lagen måste ett negativt balanskravsresultat återställas genom positiva resultat inom tre år. Vid
balanskravsavstämningen i samband med årsbokslutet 2018 uppstod ett negativt
balanskravsresultat om -28,3 Mnkr, vid balanskravsavstämningen för 2019 var
motsvarande belopp 30,5 Mnkr. I samband med balanskravsavstämningen 2020
kunde 44,7 Mnkr av totalt 58,7 Mnkr återställas. Detta innebär att det återstår 14
Mnkr att återställa innan utgången av 2022. Utifrån prognosen för helåret 2021
skulle kvarstående negativt balanskravsresultat att återställa 2022 vara 7,2 Mnkr.
Kommuner ska enligt kommunallagen- KL- ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i de kommunalägda bolagen. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer
för god ekonomisk hushållning. De mål som kommunfullmäktige beslutar om –
fullmäktigemål- är liktydigt med Säffles verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning.
De sju beslutade fullmäktigemålen gäller för perioden 2020-2023, och är indelade i
ett externt och internt perspektiv. Kommunstyrelsen gör utifrån nämnder och bolags
rapporter den samlade bedömningen att måluppfyllelsen för 2021 kommer vara god
vid årets slut.
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål med betydelse för god
ekonomiskhushållning. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör
kommunstyrelsen bedömningen att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning
ur det finansiella perspektivet.
Investeringsvolymen för kommunen uppgår till 43,6 Mnkr för årets åtta första
månader 2021. Budgeten för året är på 116 Mnkr. Vid årets utgång beräknas 26,9
Mnkr av investeringsbudgeten kvarstå.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-18.
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2021 för kommunkoncernen.
Nämndernas och bolagens redovisningar.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 22 september 2021 § 99.
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 september 2021 § 80.
Socialnämndens protokoll den 21 september 2021 § 130.
Kulturnämndens protokoll den 21 september 2021 § 47.
Teknik- och fritidsnämndens protokoll den 21 september 2021 § 93.
Överförmyndarnämndens protokoll den 13 september 2021 § 68.
Säfflebostäder AB:s protokoll den 23 september 2021.
Säffle Kedjan AB:s protokoll den 27 september 2021.
Säffle Kommunikation AB:s protokoll den 21 september 2021.
Forskningen i Säffle AB:s protokoll den 27 september 2021.
Analys av ekonomisk påverkan av Covid 19.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets
förslag med tillägget att kommunstyrelsen beslutar att ge ett uppdrag till
kommunledningskontoret att se över modellen för uppföljning och analys.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2021
för kommunkoncernen inklusive prognos för helåret 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
1. Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta den särskilda rapporteringen kring
ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i balans till kommunstyrelsen i
samband med uppföljningen efter oktober månad som sker vid
Kommunstyrelsens arbetsutskott i december 2021.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över modellen för
uppföljning och analys.
__________________
2021-10-29 Utdrag till
Socialnämnden
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEYTTRANDE
Datum

Referens

2021-10-18

KS/2021:209

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2021 för kommunkoncernen inklusive
prognos för helåret
Sammanfattning
Säffle kommun redovisar ett resultat på 74,4 Mnkr efter augusti månad.
I prognosen för helåret är resultatet beräknat till 24 Mnkr, vilket är 9 Mnkr
bättre än budget. Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 91,7
Mnkr per 31 augusti. Prognosen för kommunkoncernen visar på ett resultat
om 29,4 Mnkr vid årets slut.
I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån helårsprognosen. Det sammanlagda balanskravsresultatet beräknas till 6,8 Mnkr efter att
hänsyn tagits till de prognostiserade reavinsterna vid årets slut. Enligt lagen
måste ett negativt balanskravsresultat återställas genom positiva resultat
inom tre år. Vid balanskravsavstämningen i samband med årsbokslutet 2018
uppstod ett negativt balanskravsresultat om -28,3 Mnkr, vid
balanskravsavstämningen för 2019 var motsvarande belopp 30,5 Mnkr. I
samband med balanskravsavstämningen 2020 kunde 44,7 Mnkr av totalt
58,7 Mnkr återställas. Detta innebär att det återstår 14 Mnkr att återställa
innan utgången av 2022. Utifrån prognosen för helåret 2021 skulle
kvarstående negativt balanskravsresultat att återställa 2022 vara 7,2 Mnkr.
Kommuner ska enligt kommunallagen- KL- ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i de kommunalägda bolagen. Fullmäktige
ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De mål som
kommunfullmäktige beslutar om – fullmäktigemål- är liktydigt med Säffles
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
De sju beslutade fullmäktigemålen gäller för perioden 2020-2023, och är
indelade i ett externt och internt perspektiv. Kommunstyrelsen gör utifrån
nämnder och bolags rapporter den samlade bedömningen att måluppfyllelsen
för 2021 kommer vara god vid årets slut.
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål med betydelse för god
ekonomiskhushållning. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör
kommunstyrelsen bedömningen att kommunen uppnått god ekonomisk
hushållning ur det finansiella perspektivet.
Investeringsvolymen för kommunen uppgår till 43,6 Mnkr för årets åtta
första månader 2021. Budgeten för året är på 116 Mnkr. Vid årets utgång
beräknas 26,9 Mnkr av investeringsbudgeten kvarstå.
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Bakgrund
Enligt bestämmelserna i kommunallagen kap 8 § 20 a och lagen om kommunal bokföring och redovisning 13 kap § 1 ska minst en delårsrapport
upprättas och behandlas av kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska
omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret. I Säffle görs delårsrapporten efter augusti månads utgång.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av kommunledningskontoret och samtliga nämnder och
bolag.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2021 för kommunkoncernen
Bilaga nämndernas och bolagens redovisningar
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 22 september 2021 § 99
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 september 2021 § 80
Socialnämndens protokoll den 21 september 2021 § 130
Kulturnämndens protokoll den 21 september 2021 § 47
Teknik- och fritidsnämndens protokoll den 21 september 2021 § 93
Överförmyndarnämndens protokoll den 13 september 2021 § 68
Säfflebostäder AB:s protokoll den 23 september 2021
Säffle Kedjan AB:s protokoll den 27 september 2021
Säffle Kommunikation AB:s protokoll den 21 september 2021
Forskningen i Säffle AB:s protokoll den 27 september 2021
Analys av ekonomisk påverkan av Covid 19
Förvaltningens ståndpunkt
Ekonomisk uppföljning
Säffle kommun redovisar ett resultat på 74,4 Mnkr efter augusti månad.
I prognosen för helåret är resultatet beräknat till 24 Mnkr, vilket är 9 Mnkr
bättre än budget. Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 91,7
Mnkr per 31 augusti. Prognosen för kommunkoncernen visar på ett resultat
om 29,4 Mnkr vid årets slut.
I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån
helårsprognosen. Avstämningen blir positiv då det prognostiserade resultatet
för helåret är 24 Mnkr. Realisationsvinsterna, som enligt reglerna inte får
räknas med i balanskravsavstämningen, beräknas bli 17,2 Mnkr vid
årsskiftet. Det sammanlagda balanskravsresultatet prognostiseras därmed till
6,8 Mnkr. Enligt lagen måste ett negativt balanskravsresultat återställas
genom positiva resultat inom tre år. Vid balanskravsavstämningen i samband
med årsbokslutet 2018 uppstod ett negativt balanskravsresultat om -28,3
Mnkr, vid balanskravsavstämningen för 2019 var motsvarande belopp 30,5
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Mnkr. I samband med balanskravsavstämningen 2020 kunde 44,7 Mnkr av
totalt 58,7 Mnkr återställas. Detta innebär att det återstår 14 Mnkr att
återställa innan utgången av 2022. Utifrån prognosen för helåret 2021 skulle
kvarstående negativt balanskravsresultat att återställa 2022 vara 7,2 Mnkr.

Driftsredovisning
(Mnkr)
Finansförvaltningen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- o
utbildningsnämnden
Miljö- o
byggnadsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
Överförmyndarnämnden
Teknik- o
fritidsnämnden
Resultat (efter
avrundning)

Utfall Jan –
Avvikelse
augusti
prognos helår
2021
62
0
-3

45
0
0

31

-2

1

0

-23
3
-1

-32
0
0

5

-3

74

9

Kommunen redovisar ett positivt resultat i delårsbokslutet 2021. Resultatet
på 74,4 Mnkr motsvarar 10,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning. Ett ”normalt” resultat kan sägas ligga på 30-40 Mnkr plus
beroende på att lönerna för semestrar och skollov tjänas in de månader
personalen inte har semester samt på att skolverksamheten köper in de mesta
av sina läromedel på hösten till det nya läsåret. Barn- och
utbildningsnämnden visar i år ett utfall efter augusti som är 31 Mnkr bättre
än budget, vilket är i nivå med vad som är önskvärt vid denna tid på året då
hösten förväntas föra med sig ökade lönekostnader. Socialnämnden visar ett
utfall som är 23 Mnkr sämre än budget, något som till stor del beror på högre
personalkostnader inom hemtjänsten där behovet ökat mer än beräknat samt
kostnader kopplade till rådande Coronapandemi. Det senare kan, helt eller
delvis, komma att ersättas i form av statliga bidrag, men inga besked om
detta här ännu kommunicerats från staten.
De kommunala bolagen har efter augusti prognosticerat ett litet plusresultat
jämfört med budget vid årets utgång och räknar då med ett sammanlagt
resultat av 5,4 Mnkr. Totalt presenteras efter augusti månad ett resultat om
91,7 Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen.
Investeringsvolymen uppgår till 43,6 Mnkr årets åtta första månader 2021.
Budgeten för året är på 116 Mnkr, inklusive det tilläggsanslag
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Kommunstyrelsen beslutade i april 2021 utifrån över- och
underskottshanteringen 2020. Under året har extra investeringsmedel tillförts
Teknik och fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 Mnkr, för att bygga ut gator
och VA-ledningsnät. Inga större investeringsprojekt har slutförts under
perioden. Några projekt pågår och avslutas under hösten. Vid årets utgång
beräknas 26,9 Mnkr av investeringsbudgeten kvarstå.
Uppföljning av verksamhetsmål
Lagen om kommunal bokföring och redovisning – LKBR reglerar
uppföljning och utvärdering av beslutade mål och riktlinjer: När
årsredovisningen upprättas, ska en utvärdering göras av om målen har
uppnåtts, och denna utvärdering ska redovisas i årsredovisningens
förvaltningsberättelse.
Målen ska också följas upp i samband med tertialrapport och delårsrapport i
den mån det är möjligt.
För att underlätta utvärdering och uppföljning av målen har kommunen
antagit särskilda regler.
Säffle kommun ska ha fullmäktigemål med ett externt perspektiv som tar
sikte på att förbättra och utveckla kommunen som en ort att bo och leva i för
kommunens olika intressenter. Med intressenter avses t.ex. invånare,
brukare, besökare, elever, företag och organisationer. Kommunen har fyra
externa fullmäktigemål;





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

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




Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Fullmäktiges mål utvärderas varje år med stöd av nämndmålen som anknyter
till respektive fullmäktigemål enligt följande regler:
-

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

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

Sammanfattning
Tabellen ovan påvisar att fullmäktigemålen i stor grad bedöms vara delvis
uppfylla vid årets slut. Till bedömningen har även en trenduppskattning
gjorts i syfte att se graden av styrkan i utvecklingen av den bedömda
måluppfyllelsen.
Det finns fortsatt en stor utmaning i att nå ökad måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen gör utifrån rådande omständigheter därför den samlade
bedömningen att måluppfyllelsen för 2021 kommer vara god vid årets slut.
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål med betydelse för god
ekonomiskhushållning. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör
kommunstyrelsen bedömningen att kommunen uppnått god ekonomisk
hushållning ur det finansiella perspektivet.
Det finns fortsatt utvecklingsbehov vad gäller mål- och måttformulering och
hur och med vilka metoder måluppfyllelsen ska mätas. Med utmanande mål
satta för den egna verksamheten kan inte måluppfyllelsen vara på topp inom
samtliga områden. I så fall skulle inte målen vara utmanande och därmed
sakna funktion.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport
2021 för kommunkoncernen inklusive prognos för helåret 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att socialnämnden får i uppdrag att
fortsätta den särskilda rapporteringen kring ekonomiskt läge och åtgärder för
att komma i balans till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen efter
oktober månad som sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskott i december
2021.

Mattias Anglemark
Ekonomichef

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Maria Söderquist
Koncerncontroller
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Kommunstyrelsens ordförande
Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att göra Säffle till en
attraktiv kommun att leva och bo i.
Även 2021 har varit ett år präglat av restriktioner och anpassningar
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera
smittspridning av Covid 19 viruset. Konkret har detta fört med sig
begränsat öppethållande av vissa verksamheter, anpassade rutiner
inom vård och omsorg, inställda evenemang och högre belastning
på en del personalgrupper. Det har även fört med sig ökad kunskap
inom digitalisering och uppfinningsrikedom för att få verksamheter
att fungera.
Vi ser också att det sammanfattande omdömet om
Dag Rogne C, Kommunstyrelsens ordförande
näringslivsklimatet i Säffle i Svenskt Näringslivs undersökning
stadigt ökar. Undersökningens resultat är ett bevis för att vårt
näringslivsarbete bär frukt. Vi ligger nu på plats 25 i näringslivsrankingen jämfört med Sveriges 290
kommuner, en ökning jämför med förra året (37).
Men vi har också utmaningar, arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa visar på en fortsatt hög
nivå och landar nu på 11,8 %. Däremot ser vi att befolkningsutvecklingen även under de första åtta
månaderna under 2021 visar på ett positivt utfall och vi hade per den 31 augusti 43 invånare fler än
vid årsskiftet.
Fullmäktigemålen bedöms i stort vara delvis uppfylla vid årets slut. Resultatet för kommunen är 74,4
Mnkr efter augusti månad. Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat om 24 Mnkr, vilket
jämfört med budgeten på 15 Mnkr är det en positiv budgetavvikelse på 9 Mnkr. Socialnämnden har
en fortsatt utmaning i att komma i ekonomisk balans, ett arbete som påbörjats men som varit svårt
att fullfölja under rådande coronapandemi. Efter augusti är prognosen vid årets utgång -32 Mnkr.
Teknik och fritidsnämndens prognos vid årets utgång är -3 Mnkr och baseras till stor del på det
intäktsbortfall som pandemins restriktioner fört med sig på bland annat Simhallen. I samband med
senaste skatteprognosen har skatteavräkning gjorts för året samt för 2020. Då befolkningstrenden nu
visar en mer positiv trend än tidigare år innebär detta för Säffles del ökade skatteintäkter
motsvarande 14,7 Mnkr.
Prognostiserat balanskravsresultat vid årets utgång uppgår till 6,8 Mnkr. Kvarvarande negativt
balanskravsresultat från tidigare år är 14 Mnkr, att återställa innan 2022 år utgång.
Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 91,7 Mnkr per 31 augusti. Prognosen för
kommunkoncernen visar på ett positivt resultat om 29,4 Mnkr vid årets slut, när de beräknade
kostnaderna för resterande del av året räknats med.

Dag Rogne
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1. Kommunens organisation och styrning

Kommunfullmäktige
Partier och mandat 2019-2022
9
13
4
7
5
1

Kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i valnämnden är valda för perioden 2018-10-15—
2022-10-15. Övriga nämndernas ordföranden är valda för perioden 2019-01-01—2022-12-31.
Bolagens ordföranden får ny mandatperiod vid vårens bolagsstämmor.
Kommunfullmäktige
Ordf. Lisbet Westerberg (c )
Kommunrevisionen
Ordf. Anette Storm (s)
Kommunstyrelsen
Ordf. Dag Rogne (c )

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunföretag i Säffle AB

Ordf. Thomas Jarlhamre (m)

Ordf. Dag Rogne (c )

Miljö- och byggnadsnämnden

Säfflebostäder AB

Ordf. Kenneth Andersson (c )

Ordf. Marcus Bäckström (c )

Socialnämnden

Forskningen i Säffle AB

Ordf. Anita Karlsson (c)

Ordf. Birgitta Edvardsson Kyrk
(c )

Kulturnämnden

Säffle kommunikation AB

Ordf. Veronika Bäckström (c )

Ordf. Erik Evestam (c )

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands

Säffle Kedjan 2 AB

gemensamma överförmyndarnämnd

Ordf. Birgitta Edvarsson Kyrk

Gudrun Svensson (c ) är Säffles ledamot

(c )

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Ordf. Nina Andersson, Säffle (m)
V ordf. Niklas Karlsson, Åmål (s)
Krisledningsnämnden
Ordf. Dag Rogne (c )
Valnämnden
Ordf. Henrik Olsson (c )
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2. Förvaltningsberättelse
2.1 Ekonomisk översikt och analys.
Kapacitet
Soliditet
Soliditet per 31 augusti resp år
Procent

2017

2018

2019

2020

2021

Soliditet

61,5

60,8

51,3

49,7

51,43

Soliditet, inkl

31,4

30,7

26,1

26,6

29,53

Kommunen

hela pensionsåtagandet
Kommunen + bolagen
Soliditet

53,7

52,8

45,4

45,4

48,08

Soliditet, inkl

30,3

29,8

25,8

27,3

30,5

hela pensionsåtagandet

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Generellt gäller att ju högre
soliditet en kommun har, desto bättre resultat krävs för att hålla den oförändrad. Säffle kommun har fortfarande
en relativt god soliditet, även om den sjunkit en del i samband med simhallsbygget. I augusti 2021 är soliditeten
51,43% vilket är bättre än augusti förra året. Kommunens totala låneskuld har ökat från 498 Mnkr till 503 Mnkr
sedan årsskiftet 2020, vilket till största delen beror på ökad finansiell leasing av fordon. Kommunkoncernens
soliditet är 48,08 procent, vilket är ca 3 procentenheter bättre än samma period förra året.
När även pensionsåtagandet utanför balansräkning (den så kallade ansvarsförbindelsen) räknas med minskar
soliditeten till 29,53 procent. Per 31 augusti 2021 är kommunens pensionsåtagande 371 Mnkr, vilket kan
jämföras med 370 Mnkr 31 augusti 2020.
Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital kallas skuldsättningsgrad. Kommunens
skuldsättningsgrad ligger på 46,04 procent efter augusti vilket är nästan 4 procentenheter mindre än vid
årsskiftet. Jämfört med samma period förra året har tillgångarna ökat med 30 Mnkr och skulderna minskat med 2
Mnkr.
Kommunen och bolagen ihop har en högre skuldsättning som följd av Säfflebostäder AB:s långfristiga lån för
sina fasta anläggningar i form av bostäder.
Kommunalskatt
Skattesats
Procent

2017

2018

2019

2020

2021

Kommunen

22,00

22,00

22,00

22,00

21,52

Regionen

11,20

11,20

11,20

11,20

11,68

Summa

33,20

33,20

33,20

33,20

33,20

Kommunens skattesats har legat på 21,52 kr per intjänade 100 kr under perioden.
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Finanspolicy
Finanspolicy fastställer målen, organisationen och ansvarsfördelningen för finansverksamheten i
kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska lämna en rapport till kommunfullmäktige om kommunens
finansverksamhet i samband med tertialrapport, delårsbokslut och årsbokslut. I vissa speciella fall kan avvikelser
från policyn förekomma. Det gäller till exempel räntebindnings- och kapitalbindningsnivåer som en följd av att
förfallodagar kommer närmare i tiden.

Kommunens kassa 2021
Mnkr.

1 jan

30 apr

31 aug

Konto med checkkredit

62,6

70,9

71,2

Övriga kassatillgångar

22,9

16,8

6,7

Summa

85,5

87,7

77,9

Bolagens del av kon-

91,9

94,6

99,1

177,4

182,3

177,0

cernkontot
Totalt för koncernkontot

Kommunen hade 77,9 Mnkr i kassan vid augusti månads utgång, vilket var 7,6 Mnkr mindre än vid årsskiftet.
Bolagens del av koncernkontot ökade från 91,9 Mnkr vid årsskiftet till 99,1 Mnkr i slutet av augusti. Totalt fanns
det 177 Mnkr på koncernkontot 31 augusti 2021.
Kommunens låneportfölj hade en utgående skuld på 503 Mnkr per 2021-08-31.
Löptiden på 5-10 år är medvetet underviktad utifrån ränteläget. Räntebindningen ligger samtidigt på 15 månader
i genomsnitt. Den genomsnittliga räntan uppgick till 0,46 procent efter augusti.
Placerade medel
Kommunens placerade medel hade ett bokfört värde, tillika marknadsvärde, 2021-08-31 på 183 Mnkr (167 Mnkr
december 2020). Sedan 2019 ska de placerade medlen bokföras till marknadsvärde enligt LKBR (2018:597). I
december 2020 togs 11,6 Mnkr ut för att täcka del av pensionsutbetalningarna i enlighet med det
matchningsbeslut som reviderades av fullmäktige under hösten 2016. Jämfört med den normalportfölj som finns
angiven i Placeringspolicyn är det en övervikt av svenska aktier och alternativa placeringar, medan utländska
aktier och ränteplaceringar ligger något under den normalportfölj som Placeringspolicyn hänvisar till.
Skillnaderna mot normalportföljen ligger inom de maxavvikelser som anges i policyn.
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Risk
Finansiella tillgångar och skulder
Kommunens finansiella anläggningstillgångar uppgår till 338,6 Mnkr sista augusti i år och har därmed ökat med
10,6 Mnkr sedan årsskiftet. Samtidigt har de likvida medlen ökat från 160 Mnkr till 177,7 Mnkr samma period.

Finansiella tillgångar per 31 augusti
Mnkr.

2017

2018

2019

2020

2021

Värdepapper

12,5

12,3

12,3

8,9

8,9

155,8

160,1

154,0

162,6

185,1

110,4

119,5

147,3

145,9

144,6

278,8

291,9

313,6

317,5

338,6

m.m.
Långsiktiga
placeringar
Långfristiga
fordringar
Summa finans
anläggningstillgångar
Likvida medel

166,9

95,8

119,1

159

Summa

445,6

387,7

432,7

476,5

177,7
516,3

Fordringarna på de kommunala bolagen per 31 augusti har minskat från 146 Mnkr år 2020 till 144 Mnkr år 2021.
Risken vid utlåning till den egna koncernen bedöms som liten.
Kommunens långfristiga lån har ökat från 221,7 Mnkr år 2020 till 224,3 Mnkr 31 augusti 2021. Samtidigt har de
kortfristiga lånen minskat från 279,6 Mnkr till 109 Mnkr. Flera lån har mindre än 12 månader kvar av löptiden
och klassificeras då om från långfristiga till kortfristiga. Ett par lån har amorterats helt vid ordinarie
förfallodatum utifrån kommunens goda likviditet.

Finansiella skulder per 31 augusti
Mnkr.

2017

2018

2019

2020

2021

148,4

216,3

276,8

221,7

224,3

11,4

6,2

1,6

1,8

150,2

67,7

77,2

182,2

279,6

109,0

447,7

519,7

775,1

752,7

811,1

346,3

211,8

233,6

314,6

216,6

Kommunen
Långfristiga
lån
Kortfristig del
av långfristiga
lån
Kortfristiga lån

Kommunen + bolagen
Långfristiga
lån
Kortfristiga lån
inkl kortfr del
av långfr lån

Pensioner
Huvuddelen av kommunens pensionsåtagande för det som intjänats från och med 1998 (avgiftsbestämd
ålderspension) betalas årligen som individuell del enligt PFA 1998. Betalningen görs året efter intjänandeåret
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(för 2020 betalas beloppet i slutet av mars 2021) och den intjänade summan inklusive särskild löneskatt finns
upptagen som kortfristig skuld i balansräkningen. I övrigt finns särskilda försäkringar för pensioner som avser
lönedelar över 7,5 basbelopp. Resterande del redovisas som en avsättning i balansräkningen. Avsättningen
uppgår till 20,8 Mnkr och har ökat med 1,8 Mnkr från årsskiftet.
Det pensionsåtagande som uppkommit före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en skuld i
kommunens balansräkning. I delårsbokslutet 2021 uppgår ansvarsförbindelsen till 371,2 Mnkr inklusive
löneskatt. I årsbokslutet för 2020 var motsvarande belopp 367,8 Mnkr inklusive löneskatt. Kommunfullmäktige
har tidigare beslutat att 100 Mnkr av medlen från försäljningen av Säffle Elverk AB och Säffle Energi AB ska
användas till att täcka en del av det framtida pensionsåtagandet. Anskaffningsvärdet som är lika med det bokförda värdet uppgick till 155 Mnkr den 31 augusti 2021. Skillnaden mellan ansvarsförbindelsens storlek (371,2
Mnkr) och marknadsvärdet på placeringarna (185 Mnkr) kallas återlåning. För augusti 2021 uppgår det beloppet
till 186 Mnkr, vilket är något lägre jämfört med ifjol.

Borgensåtaganden
Kommunen har borgensåtaganden gentemot det egna bolaget Säfflebostäder AB, gentemot Smedsgården
ekonomisk förening och Tennisbollen KB samt mot egna hem. I delårsbokslutet finns uppgift om
borgensåtagande på totalt 345,4 Mnkr. Egna hem har inte meddelat någon uppdatering av sina siffror sedan
årsredovisningen, men utgör endast en liten del, 338 tkr, av helheten. Vid samma period 2020 uppgick Säffle
kommuns borgensåtagande till 330,2 Mnkr.

2.1.1 Personalredovisning
Personalstruktur
Antal tillsvidareanställda har minskat med 40 st jämfört med 31 augusti 2020.
Antalet anställda kan även räknas i form av årsarbetare. Årsarbetare är en helårsarbetare som arbetar full tid, i
regel 40 tim/vecka. En årsarbetare kan således inbegripa flera anställda, t ex två deltids-anställda som arbetar
halvtid. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 40 st sedan 31 augusti 2020.
En ökning har dock skett i kategorin visstidsanställda och visstidsanställda årsarbetare, där det i dagsläget finns
147 respektive 134 personer anställda. Det motsvarar en ökning med 31 respektive 30 jämfört med 31 augusti
2020. Ökningen är inte alarmerande och kan förklaras till stor del som en följd av pandemin och dess naturliga,
tillfälliga, personalbortfall. Dock bör arbetsgivaren bevaka sifforna så att det inte blir en obalans mellan antalet
uppsagda medarbetare och antalet anställda på visstidsanställningar.
Trenden med en utökning av personalstyrkan har avtagits. En av anledningarna kan förklaras med fortsatta
organisationsförändringar inom kommunen på grund av sparkrav men även som en produkt av effektivisering.
Flest avslutade anställningar har skett inom Socialförvaltningen och Barn – och utbildningsförvaltningen.
Socialförvaltningen har flest antal med 41 st. Av dessa är 12 st pension, 18 st slutat på egen begäran och 11 st
uppsagd av kommunen. Barn – och utbildningsförvaltningen har å sin sida 38 st avslutade anställningar fördelat
på 13 st pension, 24 st slutat på egen begäran samt 1 st uppsagd av kommunen. Dock ska tilläggas att antalet
medarbetare som slutat på egen begäran har minskat från fjolårets redovisning från 52 st till 48 st i år.
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Personalnyckeltal
Antal anställda och års-

2019

2020

2021

Antal tillsvidareanställda

1311

1253

1213

Tillsvidareanställda års-

1256

1211

1171

220

116

147

203

104

134

arbetare per 31 aug

arbetare
Antal visstidsanställda
(månadslön) genomsnitt
/månad
Antal visstids-anställda
årsarbetare (månadslön)
genomsnitt/månad

Sjukfrånvaro
Under första delen av 2021 har sjukfrånvaro återigen börjat vända nedåt. Vi är dock inte ännu inte helt nere
samma nivåer gällande frånvaro som kommunen låg på innan pandemin. Det är i nuläget oklart när (om?) vi
kommer att kunna förvänta oss att pandemins påverkan på sjukfrånvaron försvinner inom en snar framtid eller
om vi kommer att få förhålla oss till detta som den ”nya” nivån. Fortfarande är restriktionen kvar gällande att
vara hemma vid minsta symtom, oavsett om du är vaccinerade eller inte. Tillfälligt borttaget karensavdrag och
möjlighet att vara hemma sjuk tre veckor innan det krävs sjukintyg är andra åtgärder som påverkar sjukfrånvaron
där vi i nuläget inte vet hur länge dessa åtgärder kommer att vara kvar.
Med detta i åtanke ska kommunen vara mycket nöjd med det arbete som chefer och medarbetare gör för att
möjliggöra snabb återgång i arbete efter sjukdom. Detta engagerade arbete är förklaringen till att sjukfrånvaron
gjort en sådan snabb återgång mot tidigarr nivåer trots pågående pandemi.
Vår största utmaning i nuläget är korttidsfrånvaro, ffa inom socialförvaltningen. Förutom att de påverkar
individen så ger denna typ av frånvaro stor påverkan på arbetsgruppen och dess belastning då denna frånvaro
alltid sker med kort varsel. Denna frånvaro är i många fall knuten till psykisk ohälsa och upplevde stress. Den
framgångsfaktor som finns identifierad är snabb och frekvent kontakt med de medarbetare där frånvaron är
återkommande. Detta i syfte att snabbt identifiera ev. arbetsrelaterade besvär och utifrån det kunna vidta
åtgärder. Där behöver vi som arbetsgivare bli ännu bättre på förebyggande arbetsmiljöarbetet då det är vårt bästa
sätt att förebygga sjukdom och möjliggöra en snabb och hållbar återgång i arbete efter frånvaro.
Det är dock viktigt att komma ihåg att en stor den av denna ohälsa är orsakad av det privat livet och där har vi
som arbetsgivare liten påverkan.
I vår kommun, liksom i de flesta andra kommuner är andelen kvinnor med sjukfrånvaro högre än andelen män.
Den förklaring som flertalet undersökningar gett är att kvinnor i betydligt högre omfattning än män utför ett
dubbelarbete, d.v.s. det tar ett större praktiskt och känslomässigt ansvar för familjen vilket påverkar deras
möjlighet till återhämtning och i förlängningen skapar ohälsa.
När vi tittar på fördelningen av sjukfrånvaro mellan åldersgruppen så är det gruppen medarbetare 29 år och
yngre som har den högsta frånvaron. Även i denna grupp är det den psykiska ohälsan som dominerar som
frånvaroorsak.
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Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid uppgår till 6,9%.

Den totala sjukfrånvaron i procent per förvaltning 31 juli

Förvaltning
Kommunledningskontoret

2019

2020

2021

2,15

3,84

1,80

10,09

5,15

2,49

4,68

7,18

6,49

affärsfin

1,71

2,45

2,45

Barn- och utbildningsförvaltningen

5,96

7,07

6,78

Socialförvaltningen

8,63

10,35

8,66

Miljö- och byggförvaltningen

1,04

7,71

3,20

Totalt

6,49

7,92

6,58

Kulturförvaltningen
Teknik- och fritidsförvaltningen
skattef
Teknik- och fritidsförvaltningen

Långtidssjukfrånvaro i procent per förvaltning ack. 31 juli

Förvaltning

2019

2020

2021

Kommunledningskontoret

9,38

38,12

16,37

68,33

0,00

0,00

24,14

44,69

51,56

0,00

50,16

31,34

Barn- och utbildningsförvaltningen

55,88

44,40

48,70

Socialförvaltningen

54,10

49,56

45,30

0,00

0,00

0,00

51,95

45,91

46,18

Kulturförvaltningen
Teknik- och fritidsförvaltningen,
skattefin
Teknik- och fritidsförvaltningen,
affärsfin

Miljö- och byggförvaltningen
Totalt
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2.4 Säffle kommun och bolagskoncernen
Kommunföretag i
Säffle AB

Säfflebostäder AB

Forskningen i Säffle
AB

Säffle
kommunikaton AB

Säffle Kedjan 2 AB

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen visar helhetsperspektivet på den kommunala verksamheten. Räkenskapernas
alla delar innehåller såväl kommun - (förvaltnings-) som helhetsperspektivet (förvaltningar och bolag sammanlagda). Uppgifterna återfinns i ordinarie resultat- och balansräkningar.
Säffle kommun bedriver som flertalet kommuner fortfarande merparten av verksamheten i förvaltningsform.
Säffles kommuns koncern är inte en äkta koncern i aktiebolagslagens mening. Skatte- och värderingsregler gäller
inte för kommunkoncerner.

Företagen
De företag som ingår i den sammanställda redovisningen är, förutom kommunen, det helägda moderbolaget
Kommunföretag i Säffle AB med dotterbolagen Säfflebostäder AB, Säffle kommunikation AB, Forskningen i
Säffle AB, samt Säffle Kedjan 2 AB.

Kommunkoncernens resultat
Det går inte att summera respektive bolags resultat med kommunens och få fram koncernresultatet. Samtliga
interna mellanhavanden mellan bolagen och kommunen elimineras så att endast de för den gemensamma
koncernen externa intäkterna och kostnaderna tas med.
Resultatet för perioden januari till augusti 2021 för kommunen och bolagen sammantaget blev 91,7 Mnkr
jämfört med 64,1 Mnkr samma period förra året. Kommunens resultat blev 74,4 Mnkr, differenser mot den
sammanställda redovisningen beror på elimineringar av interna poster mellan bolagskoncernen och kommunen.

Finansiell ställning
Soliditeten för kommunkoncernen var 48,08 procent den 31 augusti 2021, vilket är en ökning med 4,13
procentenheter jämfört med senaste årsskifte. De långfristiga skulderna har ökat med 8,9 Mnkr till 811,1 Mnkr.
Rörelsekapitalet, d.v.s. omsättningstillgångarna minskat med de kortfristiga skulderna, är positivt och uppgår till
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60,7 Mnkr. Vid föregående delår uppgick rörelsekapitalet till -64,4 Mnkr. Under året har ett flertal av de tidigare
långfristiga skulderna bokförts om till kortfristiga då de har mindre än 12 månader kvar av
kapitalbindningstiden.
Här följer en översiktlig beskrivning av koncernen och dess ingående bolag. En fullständig information finns i
respektive bolags delårsrapport.

Bolag (tkr)

Delår resultat 2020

Delår resultat 2021

Budget 2021

Prognos resultat
helår 2021

(Mnkr)
Säffle kommunikation AB
Forskningen i Säffle AB
Säffle Kedjan 2 AB
Säfflebostäder AB
Kommunföretag i Säffle AB
Säffle kommun

1 813
3 513
866
10 614
35
47 217

1 538
3 647
710
11 367
35
74 400

0
1 000
0
1 600
0
15 000

2 000
1 800
0
1 600
0
24 000

Summa (efter avrundning)

64 058

91 697

17 600

29 400

Samtliga bolag förväntas klara budget vid årets utgång. Säffle kommunikation AB och Forskningen i Säffle AB
beräknar båda en positiv budgetavvikelse, vilket förklaras med både högre intäkter och lägre kostnader. För
Säffle kommunikation AB beror den höga resultatavvikelsen jämfört med budget beror främst på en hög
efterfrågan och leverans av nyanslutningar som genererar anslutningsavgifter till bolaget i högre utsträckning än
beräknat då anslutningsavgifterna ska läggas på resultatet som intäkt i sin helhet under anslutningsåret. För
Forskningen i Säffle AB beror stor del av positiva prognosen på ej utförda planerade underhållsåtgärder som en
följd av den rådande pandemin.
Under året har vakansgraden ökat markant inom Forskningen i Säffle AB. För fastigheten Säffle 4:20 är
ökningen 25% jämfört med årsskiftet vilket till stor del beror på att det ännu inte kommit några nya hyresgäster
efter Lärcenter. För Säffle Hälsocenter är vakansgraden 6%. Bolaget har inlett ett större arbete kring Säffle 4:20
framtid i dialog med bolagets styrelse och ägare.
För Säffle Kedjan 2 AB pågår planering och genomförande av installation av laddstolpar för elfordon. Även
Säfflebostäder AB märker en ökad efterfrågan av laddplatser och arbetar för att tillmötesgå hyresgästerna. En
plan för laddinfrastruktur är under framtagande.
Vid periodens slut hade Säfflebostäder AB 96 vakanta lägenheter, motsvarande siffra var förra året 95. Av dessa
lägenheter är 61 uthyrningsbara direkt. Flera stora takprojekt är planerade och kommer att utföras under året.
Dock har rådande pandemi medfört förändringar i investeringsbudgeten.
En uppgradering pågår av bolagets fastighetssystem med förhoppning om en effektivare förvaltning- och
uthyrningsprocess, som ett led i att sänka vakanstalen.
För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en tillräckligt hög avkastning
uppnås även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för
bolagens avkastning. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive
bolags ändamål och utvecklings/investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i form av räntabilitet på eget
kapital eller i fast belopp. Avkastningskravet ska inte likställas med utdelning eller koncernbidrag. Samtliga
bolag prognostiserar att vid årets utgång uppnå det avkastningskrav som ställts.
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2.5 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter
dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.

Både världsekonomin såväl som ekonomin i Sverige har påverkats av den rådande Coronapandemin som började
spridas över världen i slutet av 2019. Folkhälsomyndighetens restriktioner för att hålla nere smitta har inneburit
stängda eller starkt begränsade verksamheter, såväl inom kommunal som privat sektor
För Säffle kommun har stora variationer noterats sedan pandemins början när det gäller marknadsvärdet på de
värdepapper som avsatts för kommande pensionsutbetalningar. Under 2021 ses en stark återhämtning av värdet
på de avsatta medlen och vid utgången av augusti hade värdet ökat med 14,5 Mnkr jämfört med 31/12-2020.
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2.6 Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

Uppföljning
Verksamhetens ekonomi följs upp och rapporteras till respektive nämnd varje månad, varannan månad
rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter april, augusti
(delårsbokslutet) och december (årsredovisningen).
Vision och fullmäktigemål för perioden 2019-2023
Vision 2026
Säffle leder hållbar utveckling - Vi kan, Vi vill, Vi vågar
Fullmäktigemål
Kommuner ska enligt kommunallagen- KL- ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i de
kommunalägda bolagen. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De mål som
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kommunfullmäktige beslutar om – fullmäktigemål- är liktydigt med Säffles verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning.
Enligt beslutet om ny verksamhetsstyrningsmodell ska fullmäktigemålen vara fyraåriga, strategiska och dels ska
ha ett externt perspektiv, dels ett internt perspektiv. De ska vara minst fem och maximalt åtta till antalet.
Säffle kommun ska ha fullmäktigemål med ett externt perspektiv som tar sikte på att förbättra och utveckla
kommunen som en ort att bo och leva i för kommunens olika intressenter. Med intressenter avses t.ex. invånare,
brukare, besökare, elever, företag och organisationer.
Kommunen har fyra externa fullmäktigemål;
1.
2.
3.
4.

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

Kommunen ska också ha mål med internt perspektiv som riktar sig till kommunen som organisation - vad ska
organisationen kännetecknas av? Kommunens tre interna fullmäktigemål är;
5.
6.
7.

Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Utvärdering och uppföljning
Lagen om kommunal bokföring och redovisning – LKBR reglerar uppföljning och utvärdering av beslutade mål
och riktlinjer: När årsredovisningen upprättas, ska en utvärdering göras av om målen har uppnåtts, och denna
utvärdering ska redovisas i årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Målen ska också följas upp i samband med tertialrapport och delårsrapport i den mån det är möjligt.
För att underlätta utvärdering och uppföljning av målen har kommunen antagit särskilda regler.
Regler för utvärdering och uppföljning av målen
Utvärdering av fullmäktigemålen
Fullmäktiges mål utvärderas varje år med stöd av nämndmålen som anknyter till respektive fullmäktigemål
enligt följande regler:
-

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

Nämndmålen följs upp och utvärderas i samband med tertial- och delårsrapport i den mån det finns ett resultat
uppnått för målet. Finns inget resultat att redovisa ska en uppskattning av nämndmålens resultat göras utifrån de
aktiviteter som ägt rum.
Fullmäktigemålen utvärderas på det sätt som anges ovan.
Fullmäktige beslutar om årsredovisning, tertial- respektive delårsrapport efter beredning av respektive nämnd
och styrelse.
Respektive nämnd och styrelse utvärderar och följer upp sina mål och fattar efter hand erforderliga beslut i
syfte att över tid ha en långsiktig god ekonomisk hushållning och en god kvalitet i sin verksamhet utifrån givna
förutsättningar.
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Sammanfattning
Tabellen ovan påvisar att fullmäktigemålen i stor grad bedöms vara delvis uppfylla vid årets slut. Till
bedömningen har även en trenduppskattning gjorts i syfte att se graden av styrkan i utvecklingen av den
bedömda måluppfyllelsen.

Det finns fortsatt en stor utmaning i att nå ökad måluppfyllelse. Kommunstyrelsen gör utifrån rådande
omständigheter därför den samlade bedömningen att måluppfyllelsen för 2021 kommer vara god vid årets slut.
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för perioden 2020 - 2023 med betydelse för god
ekonomisk hushållning. Utifrån det fleråriga perspektivet av de fyra finansiella målen gör kommunstyrelsen
bedömningen att kommunen inte fullt ut uppnått god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet.

Det finns fortsatt utvecklingsbehov vad gäller mål- och måttformulering och hur och med vilka metoder
måluppfyllelsen ska mätas. Med utmanande mål satta för den egna verksamheten kan inte måluppfyllelsen vara
på topp inom samtliga områden. I så fall skulle inte målen vara utmanande och därmed sakna funktion.
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Externa fullmäktigemål
Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla
Säffle kommun har ett förhållningssätt där alla människor är lika mycket värda och vi ska hitta en god balans
mellan kommunens service och de individuella behoven oavsett vem du är eller var du bor i kommunen.
Det handlar om varje människas valfrihet och rätt att få leva sitt liv som de själva önskar och delta i samhället på
lika villkor. Genom möjligheter till inflytande tar Säffle kommun åsikter på allvar och tillåter en öppen process
inför beslut och aktiviteter.

Fullmäktigemål

Status

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
46 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut
och bedömd trend är positiv. (64 %)

Beslutade målområden som verksamheterna jobbar utifrån
• Kommunstyrelsen: KS ska utveckla den lokala demokratin
• Kommunstyrelsen: Varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas
• Barn och utbildningsnämnden: Barn upplever sig trygga i förskolan
• Barn och utbildningsnämnden: Elever upplever sig trygga i skolan
• Miljö och byggnadsnämnden: God bebyggelseutveckling
• Socialnämnden: Att antal bekräftade avvikelser som handlar om socialförvaltningens tillgänglighet ska
minska med 15 % perår. 2021 blir första året för beräkning av denna statistik, 2022 jämförs därefter med
2021
• Kulturnämnden: KUN utmanar rådande normer genom ett öppet förhållningssätt och skapar
förutsättningar för ettdemokratiskt samhälle
• Kulturnämnden: KUN uppmuntrar till en aktiv kulturverksamhet även utanför tätorten med fokus på barn
och unga
• Teknik och fritidsnämnden: TFN ska verka för ökad folkhälsa genom allsidig och rörelsefrämjande
verksamhet
• Teknik och fritidsnämnden: TFN ska verka för en enklare vardag för kommuninvånarna genom ökad
digitalisering
• Säfflebostäder AB: SäBo AB ska tillgodose, där det är möjligt, alla kommuninvånares behov av bostad
• Säffle kommunikation AB: Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder,
erbjudas möjlighet att anslutasig till Säffle Fibernät
•

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Koncernen jobbar bland annat vidare med att:
• Dagligen kommunicera på sociala medier för att sprida viktig samhällsinformation, skapa insyn
i kommunens arbete,marknadsföra kommunen, stärka kommunens varumärke och informera
kommuninvånarna om covid-19.
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• Samarbeta och samtala vidare med enskilda, föreningar och företag i syfte att ge invånarna möjligheter
till insyn och inflytandeavseende koncernens service, beslut och verksamhet.
• Utveckla en varumärkesstrategi för kommunen. En nulägesanalys av Säffles platsvarumärke kommer att
genomföras i samarbete med Visit Värmland. En projektgrupp har bildats och uppstartsmöte med extern
konsult och gruppen genomförs i börjanseptember
• Fortsätta utvecklingen av fibernätet där alla hushåll och företag i Säffle kommun erbjuds möjlighet
att ansluta sig till SäffleFibernät. Utbyggnaden på fiber pågår ständigt med en tydlig efterfrågan i hela
nätet och bred geografisk spridning
• Fortsätta arbetet i enlighet med trygghetsplanens aktiva åtgärder för att säkra tillgängliga och säkra
lärmiljöer för barn och ungainom skolan
• Fortsätta arbetet med bemötande som främjar elevdelaktighet, Samsyn kring begrepp som rör förväntan
på personal och eleveri det systematiska kvalitetsarbetet, Uppmärksamhet kring stadieövergångar, Mötes- och
kommunikationsformer för att främja och utveckla samråd med vårdnadshavare
• Införa E-arkiv, plan för vidare arbete utvecklas vidare i enlighet med förstudien i samråd med
Digitaliseingsgruppen.
• Fortsätta att ge en kvalitativ service och tillgodose olika intressenters då stora satsningar
har genomförts inomfritidsverksamheten där både simhall och bollhall är nyproducerade
• Fortsätta arbetet med att intentionerna i FÖP för Säffle stad ska följas vid bygglovgivning,
investeringar och i det löpandearbetet med fysiska miljön i staden
• Utveckla arbetet med kommunens översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)
• Utveckla och utöka antal e-tjänster framförallt inom vatten- och avlopp samt avfall/renhållningens
verksamhetsområden för attunderlätta kundernas kontakt
• Lansera verktyg för digital kundservice "Kundo" där kunder och kommuninvånare ska kunna få svar på
de vanligaste frågornasamt chatta med kommunen

Covid-19 pandemins påverkan
• Fysiska möten har näst intill varit obefintliga vilket medfört utveckling av nya arenor för dialog där
kommunen utgjort stöd och medverkat i olika dialoger med invånare och gör så fortsatt där daglig
kommunikation pågår i sociala medier som har ökat påtagligt isamband med Covid-19. Gäller såväl Facebook
som Instagram
• Nationella rapporter visar att de elever som redan innan pandemin har levt under svåra sociala
omständigheter och har haftstödbehov i utbildningen nu är i en än mer utsatt situation
• Frånvaron har varit högre i hela skolsystemet, särskilt för särskolan på grund- och gymnasienivå.
Herrgårdsgymnasietsgymnasieelever och introduktionsprogramselever uppvisar förbättrad närvaro
• Ett ökat behov av vikarier under pandemin har gjort att kvaliteten på ledning och stimulans samt extra
anpassningar har varitsvårt att upprätthålla. Detta innebär att det har varit svårt att tillgodose alla elevers
behov av stöd
• Nationella rapporter och lokala iakttagelser visar att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga
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Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga
lärandet
Med goda uppväxtvillkor, bra lärmiljöer, och hjälp till rätta vägval för alla prioriterar Säffle kommun kunskaper
och färdigheter, utbildning av hög kvalitet, för barn, unga och vuxna som behöver utbilda sig.
Fullmäktigemål

Status

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

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
88 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets
slut och bedömd trenden ärpositiv. (63 %)

Beslutade målområden som verksamheterna jobbar utifrån
• Barn och utbildningsnämnden: En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar
att ge barn och eleverkunskaper, trygghet och studiero
• Miljö och byggnadsnämnden: God skolmiljö
• Socialnämnden: Antal brukare som utnyttjar våra digitala tjänster ska öka
• Kulturnämnden: KUN bidrar aktivt till såväl det formella som det informella lärandet för alla
• Säfflebostäder AB: SäBo AB medverkar till en attraktiv livsmiljö
• Säffle kommunikation AB: SäKom AB möjliggör digitalisering av lärmiljöer
• Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB stödjer i samverkan/avtal med olika samarbetspartners människor och deras
behov
• Forskningen i Säffle AB: FoAB stödjer i samverkan med olika samarbetspartners människor och deras
behov

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Koncernen jobbar bland annat vidare med att:
• Fokusera på att öka resultaten i skolan genom att skapa en god lärmiljö och verksamhet som skapar
förutsättningar att ge barn,unga och vuxna kunskaper, trygghet och studiero
• Kartlägga den digitala kompetensen hos all personal inom skolan för att kunna rikta
kompetensutvecklingsinsatser och integöra generella insatser
• Erbjuda praktikplatser och ungdomsanställningar inom hela kommunen
• Medverka till rätta vägval och utbildning för den enskilde individen genom samverkan och samarbete mellan
olika parter
• Möjliggöra och erbjuda digital teknik, tjänster och media, föreläsningar och studiecirklar, bokbuss samt
läsfrämjande insatser

Covid-19 pandemins påverkan
• Under året har kommunen arbetat intensivt för att barn och elever ska känna sig trygga i skolan under
pandemin
• Merparten av gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen har genomfördes på distans from mitten
på mars, övergång tillnormalläge pågår
• Pandemin har påverkat den digitala kompetensen positivt och påskyndat utvecklingen.
Förstelärarna har varit ett stöd tilllärarna i digitaliseringen
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• Nationella prov i årskurs 6 och 9 har ställts in nationellt. Det har varit viktigt att ta hänsyn till
arbetsmiljön utifrån pandeminsbegränsningar
• Utbildningsverksamheten inom räddningstjänsten har varit stoppad på grund av Corona
• Många program på biblioteket har ställts in eller flyttats fram till senare. Ungdomens hus har ställt
om sin verksamhet frånöppen- och gruppverksamhet till uppsökande verksamhet och bokade enskilda
samtal

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig
Som aktiv samhällsutvecklare medverkar Säffle kommun till sysselsättning för alla genom att samarbeta med
olika aktörer i arbetsmarknadsfrågor.
Säffle kommun ger alla möjligheter att utifrån sin egen förmåga kunna klara sig på egen hand och påverka sitt
eget liv. Det går snabbt och smidigt att pendla och resa in och ut från Säffle kommun.

Fullmäktigemål

Status

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
38 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets
slut och bedömd trend ärpositiv. (50 %)

Beslutade målområden som verksamheterna jobbar utifrån
• Kommunstyrelsen: KS medverkar till ökat företagande
• Barn och utbildningsnämnden: Måluppfyllelse bibehålls i förskolan
• Barn och utbildningsnämnden: Måluppfyllelsen och studieresultaten behålls i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolanoch fritidshemmet
• Barn och utbildningsnämnden: Arbetslösheten minskar
• Barn och utbildningsnämnden: Måluppfyllelsen och studieresultaten blir bättre för varje år i
gymnasiesärskolan påHerrgårdsgymnasiet
• Barn och utbildningsnämnden: Måluppfyllelsen och studieresultaten bibehålls i vuxenutbildningen
• Miljö och byggnadsnämnden: Effektivt detaljplanearbete
• Socialnämnden: Att minst 100 personer med försörjningsstöd konstant erhåller aktivitet via
arbetsmarknadsenheten (AME)eller individuell utbildningsinsats via lärcenter
• Socialnämnden: Andelen heltidsarbetande ska öka inom äldre och funktionshinderomsorgen
socialförvaltningen ska under 2021 tillgodose minst 30 arbetsmarknadspolitiska anställningar
(lönesubventionerade via Arbetsförmedlingen) för arbetssökande individer som uppbär försörjningsstöd och
är inskrivna på AME
• Kulturnämnden: KUN samverkar med andra aktörer för att ge unga ökade möjligheter att påverka sin egen
livssituation
• och sin framtid
• Teknik och fritidsnämnden: TFN ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och
praktikplatser inom nämndensverksamhetsområde
• Säfflebostäder AB: SäBo AB erbjuder bostäder/lokaler i flera delar av vår kommun och för olika behov och
livssituationer
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• Säffle kommunikation AB: SäKom AB erbjuder alla sina kunder en kostnadsfri delbetalning
• Forskningen i Säffle AB: Fo AB medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler
• Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB medverkar till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Koncernen jobbar bland annat vidare med att:
• Öka måluppfyllelsen inom alla utbildningsområden i syfte att skapa formell kompetens då det är
en hård konkurrens påarbetsmarknaden
• Fortsätta det koncernövergripande arbetet med att samordna ekonomiskt bistånd, aktiviteter på
arbetsmarknadsenheten ochutbildning på lärcenter.
• Bevaka Arbetsförmedlingens beslut om extratjänster i september för att åter kunna sätta igång i det
fall ett positivt beskedkommer
• Inom försörjningsområdet stärka den enskilde individen att utifrån sin egen förmåga i framtiden kunna
klara sig på egen hand och påverka sitt eget liv så är det ibland svårt att matcha det arbetsgivarna söker då
rätt kompetenser inte finns i kommunen. En tydlig åtgärd som koncernen fortsatt jobbar vidare med är att öka
antalet heltidsanställda inom äldre- och funktionshinderomsorgen
• Ständigt omvärldsspana och hitta möjliga samarbetspartners både lokalt, regionalt och nationellt
som gynnar kommunensnäringsliv mm
• Jobba för fler företagsetableringar som ökar förutsättningarna för invånarna i Säffle
kommun att etablera sig påarbetsmarknaden
• Medverka till optimala lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler
• Fortsätta med att erbjuda praktikplatser inom olika arbetsmarknadsåtgärder
• Utveckla regionalfondsprojektet Hållbar Export i Westra Wermland, ett fortsättningsprojekt på Westra
Wermland Export

(2015-2018). I projektet erbjuder vi flertalet coachfunktioner för att stärka företagens konkurrenskraft.
Projektet pågår t o m 230430

Covid-19 pandemins påverkan
• Arbetslösheten är en ständig utmaning
• Koncernens ambitioner att i samverkan/dialog skapa möjligheter och tillfällen till olika insatser har varit
svårare under rådandeförutsättningar. (befattningsnätverksträffar/uppdragsutbildningar mm)

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

Status
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Prognos måluppfyllelse vid årets slut
43 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets
slut och bedömd trend ärpositiv. (50 %)

Beslutade målområden som verksamheterna jobbar utifrån
• Kommunstyrelsen: KS skapar förutsättningar för en god kommunal service till våra invånare och besökare
• Kommunstyrelsen: KS arbetar aktivt med att invånarnas upplevelse av en trygg kommun ska öka
• Miljö och byggnadsnämnden: God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inkl. livsmedel)
• Socialnämnden: Antalet genomförda samordnade individuella planer (SIP) ska öka
• Socialnämnden: Antal personal brukare i hemtjänsten träffar på 14 dagar ska minska med 10 %
• Kulturnämnden: KUN väcker intresse för ett rikt och varierat kulturliv för barn och unga
• Kulturnämnden: KUN bidrar till utveckling av offentliga miljöer
• Kulturnämnden: KUN ger förutsättningar för ökad livskvalitet genom att medverka till ett rikt och
mångfacetterat kulturutbud ihela kommunen
• Teknik och fritidsnämnden: Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt
friluftsområden ska upplevas somtillgängliga och attraktiva
• Teknik och fritidsnämnden: Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god
framkomlighet för alla
• Teknik och fritidsnämnden: Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse
och cykelanvändning
• Säfflebostäder AB: Lägenhetsbeståndet anpassas utifrån det behov och den efterfrågan som finns
• Säffle kommunikation AB: SäKom AB skapar möjligheter för att leva och arbeta på den plats de befinner
sig
• Forskningen i Säffle AB: FoAB utvecklas så att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid
nyetableringar inom hälsa ochsjukvård

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Koncernen jobbar bland annat vidare med att:
• I kontakten med våra medborgare och besökare alltid ha ett professionellt och sakligt bemötande med
fokus på att ge en godservice och rätt information
• Utveckla samverkan och samarbete mellan polis och kommun vidare
• Öka känslan av trygghet genom att i samverkan med olika aktörer utveckla offentliga miljöer såsom
parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv så de ska upplevas som attraktiva att vistas i för
alla. Gator, gång- och cykelbanor utvecklas såatt de upplevs trygga och uppmuntrar till ökad rörelse och
framkomlighet.
• Skapa förutsättningar för ökad livskvalitet genom att medverka till bra boendemiljöer.
• Utveckla ett rikt och mångfacetterat kulturutbud i hela kommunen.
• Nya riktlinjer för föreningsbidrag beslutas under hösten
• Undersöka möjligheter till om någon av lederna på Ekenäs ska bli en Värmlandsled. Förhoppningen
är att nå en kvalitetssäkring med hjälp av en gemensam standard som finns i Värmland, samt få hjälp med
dragningskraft och besöksnäringgenom ett starkare varumärke
• En arbetsgrupp mellan fritid, näringslivsenheten, Visit Värmland och Värmlandsidrotten utvecklar
marknadsföring av Säffle och några destinationer för ökad besöksnäring som även ska ha effekt för den lokala
folkhälsan genom ökat utbud och bättre kvalitet påprodukterna
• Under hösten/vintern genomföra en workshop om gatubelysning med berörda politiker och
tjänstepersoner i syfte att prioriteravilka kriterier som ska gälla i framtiden för att gatubelysning ska bibehållas,
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byggas ut eller tas bort
• Dagligen städa områden kring absoluta centrum
• Asfaltera ca 300 m gc-väg mellan Granvägen och Tegnérfältet. Fram till våren 2022 kommer totalt
ca 700 m ny gc-väg attnyanläggas i samband med att industrigatorna Kronvägen och Säterivägen byggs
ut samt bostadsområdet Ladugårdsparken.

Covid-19 pandemins påverkan
• Planering för det civila försvaret och kommunens krigsorganisation har under perioden riktats
nedprioriterats till förmån förhantering an nuvarande situation vilket höjt den allmänna krisberedskapen
på ett positivt sätt
• Arbetet med polisens medborgarlöfte går mycket långsamt
• Under pandemin har det varit ett stort bortfall av barn på de flesta förskolor i kommunen vilket har
möjliggjort för pedagogernaatt få mer tid till att aktivt sätta sig in i nya rutiner, planer och sin
grundverksamhet
• Flera förskolor har på grund av pandemin tvingats att organisera om och hitta lösningar på sin
utbildning som har visat sig geökad kvalitet och trygghet för alla som deltar
• Barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden arbetat intensivt med att elever skulle uppleva sig
trygga i skolan underpandemin
• Pandemin har haft stor påverkan på park- och fritidsverksamheten, i synnerhet simhallens
verksamhet. Mycket lågabesökarantal från april och framåt, förutom juli som undantag då
simhallen hade många besökare.
• Under pandemin har naturen, motionsspår och leder blivit en plats för möten och återhämtning för fler. Fler
än vanligt har sökt sig ut längs motionsanläggningarna och arbetet för att hålla god standard på spår och
grönområden blir än viktigare. Bedömningenär att trenden kommer att fortsätta under hösten och framöver.
• Trafikens dag ställdes in pga. Coronapandemin.

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

Fullmäktigemål

Status

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

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
69 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets
slut och bedömd trend ärpositiv. (46 %)
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Beslutade målområden som verksamheterna jobbar utifrån
• Kommunstyrelsen: Kommunkoncernen har en effektiv och rättssäker förvaltning
• Barn och utbildningsnämnden: En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar
att ge barn och eleverkunskaper, trygghet och studiero
• Miljö och byggnadsnämnden: God service i myndighetsutövning
• Socialnämnden: Punktprevalensmätning av följsamhet: Andel med korrekt efterlevnad av samtliga
hygienrutiner och samtligaklädregler ska vara 100 %
• Kulturnämnden: KUN har effektiva och hållbara arbetssätt och rutiner
• Teknik och fritidsnämnden: För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och
distribuera ett dricksvatten utananmärkning enligt livsmedelsverkets krav
• Teknik och fritidsnämnden: Avloppsvattnet ska renas till en nivå som uppfyller krav enligt erhållna
tillstånd
• Teknik och fritidsnämnden: Bibehålla/öka nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet
• Teknik och fritidsnämnden: Bibehålla/öka nöjdhet med hämtning av hushållsavfall
• Teknik och fritidsnämnden: Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt
• Säfflebostäder AB: SäBo AB har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och
förvaltning
• Säffle kommunikation AB: SäKom AB har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande
och förvaltning
• Forskningen i Säffle AB: FoAB utvecklas så att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid
nyetableringar inom hälsa ochsjukvård
• Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en
effektiv och rationell drift avbolagets fastigheter/verksamheter

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Koncernen jobbar bland annat vidare med att:
• Förbereda för tecknade av personuppgiftsbiträdesavtal med Karlstad kommun
• En översyn av styrdokumenten för kommunikation (strategi, policy, planer)
• En kommunövergripande arkivgallrings- och bevarandeplan utarbetas
• Nytt ekonomisystem driftsättas och implementeras under 2022 för att vara i drift från årsskiftet 2022/2023
• Utveckla inköpsportalen avseende system för både inköp och fakturering, d v s ett e-handelssystem.
Frågan bereds vidaretillsammans med ekonomienheten
• Kopplat till nytt ekonomisystem kommer det att tas fram systemdokumentation, både teknisk och
informationsinnehållsmässig
• Förslag till fastighetspolicy har utarbetats och är förankrad i ledningsgruppen inför vidare politisk behandling
och beslut.
• MSBs DISA utbildning är "Säfflefierad" och kommer gå ut till alla medarbetare inom koncernen i höst. Det
blir enkelt för cheferna att följa upp att dess medarbetare genomgått informationssäkerhetsutbildningen genom
den Track-modul som införskaffatstill Infocaption (guide och utbildningsverktyg)
• Säker Digital Kommunikation (SDK-projektet) som leds och drivs av Inera (SKR) har blivit försenat. Pilot
och testfasen fortsätterunder 2021. Man beräknar nu att beställningsbara SDK-produkter och tjänster ska finns
tillgängliga under 2022.Vi avvaktar tills dess
• Se över verksamhetssyrningsprocessen i bolagskoncernen. I det ingår även kopplingen mellan
bolagskoncernen ochkommunkoncernen.
• Projektering av renoveringsarbetet av Säffle Vattenverk
• Utbyggnation av flödesmätning av vatten för effektiviserad läcksökning avses installeras under hösten 2021
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• Utarbetade av förslag till nytt vattenskyddsområde för Säffle och Värmlandsbro har godkänts av KF
och har överlämnats tillLänsstyrelsen för beredning inför slutgiltigt beslut
• Premium Svensk Lax AB har uttryckt önskemål om att ansluta planerad fiskodlingsverksamhet till
Säffle Kommuns allmännaVA-anläggning. Den samlade bedömningen är att en anslutning kan och bör
medges

Covid-19 pandemins påverkan
• Distansarbete och mötesteknik har utvecklats på ett positivt sätt.

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

Status

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
73 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets
slut och bedömd trend ärpositiv. (46 %)

Beslutade målområden som verksamheterna jobbar utifrån
• Kommunstyrelsen: KS skapar förutsättningar för en god ekonomisk hushållning
• Barn och utbildningsnämnden: En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar
att ge barn och eleverkunskaper, trygghet och studiero
• Miljö och byggnadsnämnden: God ekonomisk hushållning
• Socialnämnden: Att sänka kostnaderna för hemtjänst med minst 5 % per timme i genomsnitt. (SN)
• Socialnämnden: Att nettokostnadsavvikelse ej överstiger 0 inom individ- och familjeomsorgen,
funktionshinderomsorgen ochäldreomsorgen
• Kulturnämnden: KUN har en god ekonomisk hushållning utifrån givna ramar
• Teknik och fritidsnämnden: Uppnå och bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens
börvärde
• Teknik och fritidsnämnden: År 2021 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört
med 2015 års nivå
• Säfflebostäder AB: SäBo AB ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en
effektiv och rationell driftav bolagets fastigheter
• Säffle kommunikation AB: SäKom AB ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar
genom en effektiv ochrationell drift av bolagets verksamheter
• Forskningen i Säffle AB: FoAB ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom
en effektiv och rationelldrift av bolagets fastigheter/verksamheter
• Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en
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effektiv och rationell drift avbolagets fastigheter/verksamheter

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
För att uppnå en fortsatt långsiktig ekonomisk hållbarhet arbetar koncernen aktivt med att:
• Utveckla den kommunkoncerngemensmamma verksamhetsuppföljningen i syfte att ge
kommunfullmäktige en överskådlig"lägesbild" av hela koncernen. Utmaningen ligger i att lyfta det absolut
viktigaste ur ett kommunfullmäktigeperspektiv
• Fortsätta koncernens pågående kvalitets- och effektiviseringsarbete vilket gett goda resultat
som gynnar en långsiktigekonomisk hållbarhet
• Utveckla uppföljning utifrån den nya styrmodellen vidare avseende där ekonomisk uppföljning föreslås
genomföras varannanmånad och ha tertial per april, delår per augusti och bokslut i syfte att få en högre
kvalitet i prognoserna
• Fortsätta utvecklingen kring både planering och uppföljning av projekt
• En ny finanspolicy planeras att beslutas i slutet av 2021 eller under första kvartalet 2022
• Fortsätta effektivisera driften av koncernens fastigheter i syfte att ytterligare effektivisera en rationell drift
• Fortsätta utreda vilka fastigheter som bör avyttras

Covid-19 pandemins påverkan
Vissa verksamheter har utifrån FHM rekommendation varit tvungna att stänga eller minska sina
verksamheter vilket påverkatintäktssidan negativt.

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

Fullmäktigemål

Status

Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
43 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets
slut och bedömd trend ärförsiktigt positiv. (29 %)

Beslutade målområden som verksamheterna jobbar utifrån
• Kommunstyrelsen: KS skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare trivs och gör ett bra jobb
• Barn och utbildningsnämnden: En effektiv förvaltningsorganisation som skapar förutsättningar
att ge barn och eleverkunskaper, trygghet och studiero
• Miljö och byggnadsnämnden: God arbetsmiljö
• Socialnämnden: Indikatorn ledarskap i medarbetarenkät (MMI) ska öka från 3,5 till minst 3,7 på
förvaltningsnivå
• Kulturnämnden: Inom KUN finns förutsättningar för ett gott ledar- och medarbetarskap vilket medför att
medarbetarna
• trivs, utvecklas och gör ett bra arbete
• Teknik och fritidsnämnden: Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka
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• Teknik och fritidsnämnden: Minska sjukfrånvaron inom lokalvården med 5 procentenheter inom perioden
2019-2021
• Säfflebostäder AB: Fortsatta satsningar på friskvård
• Säffle kommunikation AB: Fortsatta satsningar på friskvård

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Koncernen jobbar bland annat vidare med att:
• Utifrån 2020 års enkätundersökning Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) utveckla
verksamheterna vidare inomprioriterade områden
• Fortsätta utvecklingen av ledarskapet i syfte att ytterligare stärka ett gott ledar- och medarbetarskap
med fokus på ledning,styrning och motivation
• Utveckla samverkan vidare genom att arbetsplatsträffar och förvaltningsråd genomförs kontinuerligt, där
bl.a. arbetsmiljöfrågorföljs upp på ett utvecklande sätt som syftar till en god arbetsmiljö där alla trivs,
utvecklas och gör ett bra arbete
• Hösten 2021 genomför samtliga chefer på socialförvaltningen en gemensam ledarutbildning med fokus
på det goda, modigaoch inkluderande ledarskapet. Detta för att säkerställa en gemensam ledargrund och
efterlevnad av denna utifrån kommunens riktlinjer och ett tillitsperspektiv där vi ska våga ge varandra
handlingsutrymme men även våga ställa krav på varandra
• Utifrån dialoger utveckla utbildningar inom prioriterade områden
• Fortsätta arbeta för att minska sjukfrånvaron genom olika riktade insatser
• Fortsätta utnyttja de digitala plattformarna för flexibilitet vid möten
• I Projektet "Heltid som norm" som pågår arbeta för att säkerställa en hållbar övergång från projekt till färdig
implementering
• Medarbetarenkät genomförs inom socialtjänsten under hösten 2021 och resultat presenteras i samband
med bokslutet

Covid-19 pandemins påverkan
• Coronakrisen har inneburit stora utmaningar för chefskollektivet och ledarskapet
• Det har inneburit andra krav på information i och med de olika frågeställningarna som har dykt upp
• Tiden har präglats av stort ansvarstagande i alla led, fokus på arbetsuppgifterna här och nu och förmåga
att växla om och uppnär det behövts
• Vissa frågor och arbetsuppgifter har fått stå tillbaka och flyttats på framtiden
• Kommunen har noga följt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat, vilket bland
annat har inneburit att skastanna hemma vid minsta symptom
• Möjligheten till distansarbete inom delar av verksamheten har med stor sannolikhet påverkat sjuktalen
• Frustration inom vissa arbetsgrupper då restriktionerna gett minskade och i vissa fall inga möjligheter att
fullgöra uppdraget
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2.6.1 Avstämning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Kommuner ska enligt kommunallagen- KL ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i de
kommunalägda bolagen. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunens
finansiella mål är långsiktiga. I december 2013 fastställde kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Riktlinjerna reviderades i budget 2019 för att harmoniera med den nya styrmodell som
beslutat och får nedanstående lydelse:
• Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktigemål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter.
Fullmäktigemålen som beslutas av kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens verksamhetskrav för god
ekonomisk hushållning.
• Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det resultatmått
som används är årets resultat efter balanskravsavstämning.
• Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap.
• Kommunens soliditet ska vara minst 50 procent. När hela pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten nå 30
procent under budgetperioden. Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten.
Kommunfullmäktiges beslut om budget innebar ett resultat motsvarande 1,5 procent år 2021 och 2 procent
respektive år 2022 och 2023. Utfallet efter augusti visar ett resultat på 74,4 Mnkr vilket motsvarar 10,5 procent
av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för perioden. Soliditeten uppgår till 51,4 procent före
pensionsåtagandet och till 29,5 procent med pensionsåtagandet. Kommunens kassa har minskat från 85,5 Mnkr
vid årsskiftet till 77,9 Mnkr sista augusti. Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat om 24 Mnkr, vilket
innebär att kommunens resultatmål kommer att kunna nås. Likviditetsmålet med 30 dagars betalningsberedskap
motsvarar en kassa på 45 Mnkr enligt beräkningarna i budget 2021. Prognosen visar att målet kommer att hållas
vid årsskiftet. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör kommunstyrelsen bedömningen att kommunen
uppnått god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet för 2021.
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2.7 En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts
för den löpande verksamheten.
Kontroll
Budgetavvikelse
En viktig del i att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. För
delåret 2021 redovisas en positiv budgetavvikelse på 64,4 Mnkr. Skatteintäkterna är 10,3 Mnkr högre än budgeterat efter augusti. Finansnettots budgetavvikelse för perioden uppgår till 20,1 Mnkr. Till stor del kan den positiva
budgetavvikelsen förklaras av att den skatteavräkning som presenterade i slutet av augusti 2021 innebär positiva
justeringar av skatteintäkterna för både 2020 och 2021. Delvis beror detta på att befolkningsantalet i kommunen
haft en mindre negativ utveckling under senaste året än vad som budgeterats.

Budgetavvikelse per 31 augusti
Mnkr.

2017

2018

2019

2020

2021

Budgetavvikelse

120,8

5,0

10,2

34,1

64,4

31,2

-7,0

4,7

18,6

16,7

4,9

1,0

-4,3

16,8

28,2

84,6

10,9

9,8

-1,3

20,1

för perioden
Varav verksamhetens netto
Varav skatteintäkter o statsbidrag
Varav finansnetto

En grundläggande ekonomisk förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar att
bedriva sin verksamhet inom budgetramarna. I samband med delårsbokslutet ska nämnderna göra en bedömning
av budgetavvikelserna vid årets slut. Den samlade prognosen för kommunen visar på en positiv budgetavvikelse
som uppgår till 9 Mnkr, vilket skulle innebära ett positivt resultat vid årets slut på 24 Mnkr.
Socialnämnden bedömer att budgetavvikelsen blir minus 32 Mnkr till följd av ökade personalkostnader, ökat
behov av hemtjänst och fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd.
Budgetföljsamhet inom nämnderna.
PROGNOS FÖR HELÅRETS BUDGETAVVIKELSE
Mnkr.

’17

’18

’19

’20

’21

Kommunfullmäktige

-0,2

-0,1

0

0

0

Kommunrevisionen

0

0

0

0

0

Kommunstyrelsen

-1,6

-0,3

0,5

0

0

Barn- och utbild-

1,7

-15,7

3

-2

0,5

0,5

0

0

1

Socialnämnden

-2,7

-10,4

-3,4

-14

-32

Kulturnämnden

-0,4

-0,2

0

0

0

Teknik- och fritids-

-1,8

0,3

-1,6

-3

-3

Överförmynd.nämnd

-0,4

-0,1

0

0

0

Finansieringen

72,6

4,8

-1,7

16

45

Summa (avrundat)

67,7

-21,2

-10,2

1

9

-3,9

ningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

nämnden skatt
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2.8 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Balanskravet
Balanskravsutredning prognos för helåret 2020
Belopp i Mnkr

2021

Kommunen
Resultat
Justering reavinster

24
-2,7

Justering reaförluster enligt undantag
+/- justering värdepapper enl LKBR 7

-14,5

kap 6 §
Årets resultat efter

6,8

balanskravsjustering
Reservering av medel till
resultatutjämningsfond
Användning av medel ur
resultatutjämningsfond
Balanskravsresultat

6,8

Kommunallagen stipulerar att kommunernas finanser ska vara i balans i budget och bokslut. När balanskravet
stäms av ska reavinster inte tas med. Reaförluster får tas bort om de medverkar till god ekonomisk hushållning
genom framtida minskade kostnader. I samband med balanskravsavstämningen i årsredovisningen ska även
eventuella reserveringar till eller nyttjanden ur resultatutjämningsreserven bestämmas. Resultatutjämningsreserven är tänkt att användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Reservering till
reserven kan endast göras vid positiva resultat. Användning ur reserven kan endast göras när skatteunderlagets
årliga värde väntas understiga det tioåriga genomsnittet.
I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån helårsprognosen. Avstämningen blir positiv då
det prognostiserade resultatet för helåret är 24 Mnkr. Realisationsvinsterna, som enligt reglerna inte får räknas
med i balanskravsavstämningen, beräknas bli 2,7 Mnkr vid årsskiftet. Justering av resultat måste även göras för
de orealiserade effekter på värdepapper som LKBR 7 kap 6§ för med sig, för 2021 motsvarar det en minskning
av resultatet med 14,5 Mnkr. Det sammanlagda balanskravsresultatet prognostiseras därmed till 6,8 Mnkr. Enligt
lagen måste ett negativt balanskravsresultat återställas genom positiva resultat inom tre år. Vid
balanskravsavstämningen i samband med årsbokslutet 2018 uppstod ett negativt balanskravsresultat om -28,3
Mnkr, vid balanskravsavstämningen för 2019 var motsvarande belopp -30,5 Mnkr. Balanskravsresultatet 2020 på
44,7 Mnkr hjälpte till att återställa mycket av det negativa balanskravsresultat som fanns och vid utgången av
2020 var det återstående negativa balanskravet 14 Mnkr.
Budgeten för 2021-2023, som togs av Kommunfullmäktige i juni 2020, visar på ett sammanlagt resultat för
de tre åren om 56,2 Mnkr. I resultatet finns budgeterat 4,5 Mnkr i reavinster per år, vilket ger ett samlat
balanskravsutrymme för de tre åren på 42,7 Mnkr.
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Redovisningsprinciper
Säffle kommun följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal
redovisning (RKR). Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR). Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges it av Rådet för
kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Leverantörsfakturor
Inkomna efter 31 augusti, men hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak skuldbokförts och belastar
periodens redovisning.

Utställda fakturor
Fakturor som är utställda efter 31 augusti, men hänförliga till redovisningsperioden har fordringsförts och
tillgodogjorts periodens redovisning.

Löner m.m.
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden exklusive retroaktiva
löneökningar. Arbetsgivaravgifter m.m. har bokförts i form av procentuella pålägg i samband med
löneredovisningen. Redovisningen av semesterlöneskuld ger en cyklisk effekt och är lägre efter delåret än vid
årsbokslutet. Detta är normalt då semesterlöneskulden alltid sjunker efter sommarsemestern för att sedan byggas
upp igen under hösten.

Räntor
Räntekostnader och ränteintäkter har periodiserats.

Kapitalkostnader
Från och med redovisningsåret 2018 är gränsen för en investering höjd från ett halvt basbelopp till ett helt
basbelopp. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Internräntan beräknas på tillgångarnas
bokförda värde. Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet. Investeringsbidrag bokförs som skuld
enligt RKR 18 och intäktsförs enligt samma period som avskrivningarna.

Avskrivningsprinciper
Kommunen har i samband med bokslut 2016 konverterat samtliga investeringar enligt komponentavskrivningsmetoden. Samtliga fastighetsinvesteringar och tekniska investeringar har räknats om med nya
avskrivningstider utifrån ingående balans 1 januari 2016.
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Avskrivningstider enligt komponentavskrivningsmetoden
Typ av investering

År

Fastigheter
Stomme och grund

100

Stomkomplett/innerväggar

50

Värme, Sanitet (VS)

50

El

40

Fasad

50

Fönster

50

Yttertak

40

Ventilation

25

Transport (hiss)

25

Styr- och övervakning

15

Restpost (inre ytskikt, vitvaror, köksinr)

50

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

10

Hushållsmaskiners såsom spisar, tvättmaskiner o.s.v.

10

Porslin, glas och bestick
Kontorsmöbler och inredningsartiklar
Skolmöbler, gymnastikredskap, medicinska instrument, inlärningsapparater
Televäxel, mätapparater, offsetutrustning

5
10
5
10

Gator
Ombyggnad huvudväg
Asfalt, 60 %

15

Asfaltgrus 40 %

45

Typ av investering

År

Ombyggnad Östra Storgatan/Sundsgatan
Sten/plattytor, 71%

45

Asfalt, 13 %

15

Armaturer gatubelysning 14,4 %

20

Stolpe inkl kabel, 1,6 %

50

Konstnärliga byggnader, rörliga broar
-Stomme, räcke, grus, 70 %

50
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-Slit/rörliga delar, 30 %

40

Vattenverk
Byggnad
Stomme (reservoar), 22 %

50

Tak, fasad, markarbeten, 8 %

40

Fastighetsinstallationer, 5 %

25

Vattenverksspecifikt
Filter, pumpar m.m. 40 %

20

Reservkraftanläggning 10%

25

Automatik/styrning/driftövervakning, 15 %

15

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

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

Resultatutjämningsreserv
En resultatutjämningsreserv har skapats under året 2013. Avsättningar har gjorts utifrån resultaten 2010, 2012,
2013, 2015 och 2016. Åren 2011, 2017, 2018 och 2019 var inte balanskravsresultatet tillräckligt högt för att
möjliggöra någon avsättning. År 2020 användes resultatet till att återställa en del av det negativa
balanskravsresultat som uppstått under åren 2018 och 2019. År 2014 användes 6 856 tkr av resultatutjämningsreserven vid beräkningen av balanskravsavstämningen.
Redovisning har gjorts enligt de förslag som lämnats av Sveriges Kommuner och Regioner.

Avsättningar
Avsättningar för framtida kostnader görs för pensioner, sluttäckning av deponi samt för eventuella viten för
försenat LSS-boende i enlighet med RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser.
Avsättningen för pensioner görs efter underlag från pensionsadministratören Skandia.
Avsättningen för Säffle kommuns andel av sluttäckningen av deponin vid Östby görs från skattekollektivet
utifrån en årlig nuvärdesberäkning av framtida kostnader. En preliminär uppdatering har gjorts per 31 augusti.
Avsättningen för eventuella viten för försenat LSS-boende görs utifrån beräkningar som kontrollerats med IVO.
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Investeringsfonder för avgiftskollektiven
Två investeringsfonder har skapats 2013. En för vatten- och avgiftskollektivet Säffle och en för vatten- och
avgiftskollektivet Åmål. Fonderna har skapats genom överflyttning av medel från skuld till abonnentkollektivet.
Fonderingen bygger på RKR:s idéskrift: Redovisning av affärsverksamhet.
Skuld till abonnentkollektiv
Resultatet från de avgiftsfinansierade verksamheterna läggs som skuld/fordran till abonnentkollektiven vid
årsskiftet enligt RKR:s idéskrift: Redovisning av affärsverksamhet.

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

Minoritetsintressen
Koncernredovisningen upptar enligt gällande praxis företag med ett kommunalt ägarintresse av lägst 20 %.
Förutom ovan nämnda företag har kommunen eller dotterföretagen minoritetsintressen i andra företag. Av dessa
är Kommuninvest viktigast för kommunen. I övrigt hänvisas till not i årsredovisningen.

Koncernens redovisningsprinciper
Koncernredovisningen är en samlad redovisning av kommunens och de helägda kommunala företagens
resultaträkningar och balansräkningar. I förekommande fall har redovisningen anpassats efter kommunens
redovisningsmodell. Donationsfonder ingår inte. Den nu föreliggande koncernredovisningen baseras således på
delårsrapporter från Säffle kommun, Kommunföretag i Säffle AB, Säfflebostäder AB, Forskningen i Säffle AB,
Säffle Kommunikation AB samt Säffle Kedjan 2 AB.
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Någon
elimineringsdifferens har inte uppstått. Bolagens delårsrapporter samt koncernredovisning var fastställda av
respektive styrelse vid tidpunkten för upprättande av den kommunala koncernredovisningen.
Vid eliminering av interna poster i resultat- och balansräkningarna har väsentlighetsprincipen tillämpats. Detta
innebär att i första hand väsentliga och resultatpåverkande poster har medtagits i redovisningen. Exempel på
sådana poster är interna aktie- och andelsinnehav, viktigare fordringar och skulder inom balansräkningen, samt
hyror, vattenavgifter och räntor vad gäller resultaträkningen.
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Ord- och begreppsförklaring
Den ekonomiska eller finansiella utvecklingen under året visas med hjälp av resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys. Sambandet mellan dem kan beskrivas som i nedanstående uppställning:
Resultaträkning
+ Intäkter – Kostnader = Förändring av eget kapital
Balansräkning
Anläggningstillgångar + Omsättningstillgångar = Kapitalanvändning
Eget kapital + Avsättningar + Långfristiga skulder + Kortfristiga skulder = Kapitalanskaffning

Resultaträkningen visar hur mycket intäkter och kostnader som organisation haft och därmed hur
förändringen av det egna kapitalet uppkommit under året.
Balansräkningen visar den ekonomiska ställning och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar
hur kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet
finansierats (med lång- och kortfristiga skulder samt med eget kapital).
Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde ska varje år belastas med en avskrivning
(värdeminskning). Avskrivningsbeloppet ska anpassas till lämplig tidplan med hänsyn till tillgångens
uppskattade ekonomiska livslängd.
Kommunens totala egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m.m.)
och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).
Kortfristiga lån och skulder har en löptid eller förfallodag inom ett år från bokslutsdagen.
Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten anges i procent.
Likviditet är det samma som betalningsberedskap på kort sikt (förmågan att betala skulder i rätt tid).
När utgifterna för investeringar korrigerats för eventuella investeringsbidrag får mån fram nettoinvesteringarna.
Nettokostnader är det som blir kvar efter det att driftbidrag, avgifter och ersättningar dragits ifrån
de totala kostnaderna. Kommunens nettokostnader finansieras med skattemedel.
Med långfristiga skulder menas skulder med en löptid som överstiger ett år.
RIPS 21 är förkortning för Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning och är den modell som Sveriges
Kommuner och Landsting antagit för beräkning av pensionsförpliktelser.
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Räkenskaper
Resultaträkning
Kommunen

Belopp i tkr.

Delår

Delår

Budget

Årsbudget

Prognos

Prognos

2020

2021

delår 2021

2021

avvikelse

helår 2021

mot
årsbudget

Verksamhetens intäkter

236 129

234 356

260 000

390 000

7 000

397 000

Verksamhetens kostnader

2

-806 061

-826 384

-888 623

-1 332 934

-43 000

-1 375 934

Nämndernas nettokostnad

-569 932

-592 028

-628 623

-942 934

-36 000

-978 934

Avskrivningar

-27 541

-28 526

-29 916

-44 874

0

-44 874

Pensionsavsättningar

-35 678

-36 605

-15 353

-23 029

0

-23 029

-633 151

-657 159

-673 891

-1 010 837

-36 000

-1 046 837

426 660

440 497

430 240

645 360

0

645 360

252 579

267 179

249 195

373 793

0

373 793

0

0

753

1 130

0

1 130
56 000

Verksamhetens
nettokostnad
Skatteintäkter
Statsbidrag
Mellankommunal utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatter och

3

31 320

26 437

7 333

11 000

45 000

-30 191

-2 514

-3 600

-5 400

0

-5 400

47 217

74 440

10 031

15 046

9 000

24 046

47 217

74 440

10 031

15 046

9 000

24 046

finansnetto
Årets resultat
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Sammanställd redovisning

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr.

Delår

Delår

Budget

Årsbudget

Prognos

Prognos

2020

2021

delår

2021

avvikelse

helår 2021

2021

mot
årsbudget

Verksamhetens intäkter

277 297

285 552

340 486

510 729

9 800

520 529

Verksamhetens kostnader

2

-890 864

-923 061

-1 009

-1 513 867

-43 000

-1 648 570

Verksamhetens

-613 567

-637 509

-668 759

-1 003 138

-33 200

-1 036 338

426 660

440 497

430 240

645 360

0

645 360

252 579

267 179

249 195

373 793

0

373 793

0

0

753

1 130

0

1 130

31 471

26 578

7 400

11 100

45 000

56 100

245
nettokostnad
Skatteintäkter
Statsbidrag
Mellankommunal utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatter och

3

-33 085

-5 006

-7 067

-10 600

0

-10 350

64 058

91 739

11 930

17 895

11 800

29 695

64 058

91 739

11 763

17 645

11 800

29 445

finansnetto
Årets resultat

38

Balansräkning
BALANSRÄKNING
Kommun
Belopp i tkr.

Sammanställd
2020

Delår 2021

2020

Delår 2021

945 454

961 274

1 486 387

1 488 370

86 003

92 148

135 253

141 594

1 031 457

1 053 423

1 621 640

1 629 965

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anl.
Maskiner och inventarier
Summa

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper och andelar

8 942

8 943

8 842

8 843

Långsiktig placering

173 545

185 077

173 585

185 117

Långfristig utlåning

145 472

144 579

125

125

Grundfondskapital

30

30

30

30

327 990

338 629

182 582

194 115

1 359 447

1 392 052

1 804 222

1 824 080

1 346

1 249

1 786

1 705

Fordringar

160 302

123 603

135 369

108 159

Kassa och bank

160 013

177 720

160 013

178 145

Summa omsättningstillgångar

321 662

302 571

297 168

288 009

1 681 108

1 694 624

2 101 390

2 112 090

-797 179

-871 619

-923 460

-1 015 426

Avsättningar till pensioner

-19 024

-20 789

-19 438

-21 204

Övriga avsättningar

-24 769

-22 000

-32 569

-29 790

0

0

-7 310

-7 294

-43 793

-42 789

-59 316

-58 288

Långfristiga skulder

-459 158

-470 206

-802 170

-811 104

Kortfristiga skulder

-380 977

-310 010

-316 446

-227 273

Summa skulder

-840 135

-780 216

-1 118 617

-1 038 377

-1 681 108

-1 694 624

-2 101 391

-2 112 090

Borgensåtaganden

330 239

345 432

12 462

12 313

Ansvarsförbindelse - pensioner

367 797

371 198

367 797

371 198

Summa
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
4
Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

Skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Utlämnade pantbrev
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Noter
Not 1
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Kommunen följer god redovisningssed och
tillämpar de rekommendationer som ges it av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har
använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Noter till Resultaträkning per 31 augusti respektive år

Not

Belopp i tkr.

Not 2

Verksamhetens intäkter

Sammanställd redovisning

januari-augusti

januari -augusti

2020

2021

2020

2021

8 954

8 422

0

0

Taxor och avgifter

73 423

70 835

0

0

Hyror och arrenden

37 492

30 923

101 040

30 923

Bidrag

55 087

58 629

0

0

Försäljn verksamh o konsulttjänster

60 558

62 848

0

0

615

2 699

0

0

0

0

176 257

254 629

236 129

234 356

277 297

285 552

151 078

157 230

151 078

157 230

Regleringsbidrag

10 534

30 611

10 534

30 611

Kommunal fastighetsavgift

19 946

20 523

19 946

20 523

Bidrag för LSS-utjämning

9 920

14 347

9 920

14 347

35 892

36 026

35 892

36 026

Regleringsavgift

0

0

0

0

Statsbidrag integration

0

0

0

0

25 209

8 442

25 209

8 442

252 579

267 179

252 579

267 179

Försäljningsintäkter

Realisationsvinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

Not 3

Kommunen

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

Kostnadsutjämningsbidrag

Generella statsbidrag (Corona)
Summa generella statsbidrag och
utjämning
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Not till balansräkningen
Not

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i tkr.

Not 4

20201231

20210831

20201231

20210831

Eget kapital
Ingående balans
varav periodens resultat

747 930

797 179

861 519

923 460

49 249

74 440

61 820

91 739

121

227

Justering eget kapital
Utgående balans
varav Resultatutjämningsreserv
varav Övrigt eget kapital

797 179

871 179

923 460

1 015 426

88 742

88 742

88 742

88 742

708 437

782 877

834 718

926 684
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Driftsredovisning
Resultat

Utfall Jan –
augusti 2021

Driftsredovisning
(Mnkr)
Finansförvaltningen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- o
utbildningsnämnden
Miljö- o
byggnadsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
Överförmyndarnämnden
Teknik- o fritidsnämnden
Resultat (efter
avrundning)

Avvikelse prognos
helår

62
0
-3

45
0
0

31

-2

1

1

-23
3
-1
5

-32
0
0
-3

74

9

Kommunen redovisar ett positivt resultat i delårsbokslutet 2021. Resultatet på 74,4 Mnkr motsvarar 10,5 procent
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Ett ”normalt” resultat kan sägas ligga på 30-40 Mnkr plus
beroende på att lönerna för semestrar och skollov tjänas in de månader personalen inte har semester samt på att
skolverksamheten köper in de mesta av sina läromedel på hösten till det nya läsåret. Barn- och
utbildningsnämnden visar i år ett utfall efter augusti som är 31 Mnkr bättre än budget, vilket är i nivå med vad
som är önskvärt vid denna tid på året då hösten förväntas
Resultat januari-augusti respektive år
föra med sig ökade lönekostnader. Socialnämnden visar ett
31/8 resp år
2017
2018
2019
2020
2021
utfall som är 23 Mnkr sämre än budget, något som till stor
Kommunen
Resultat
132,8
16,0
15,7
47,2
74,4
del beror på högre personalkostnader och kostnader för
% av skatt
21,9
2,5
2,4
7,0
10,5
skyddsutrustning relaterat till Covid 19 där beslut om
m.m.
ersättning saknas för 2021.
% av eget

19,6

2,1

2,1

6,3

9,3

146,8

39,6

20,8

64,1

91,7

24,2

4,9

3,2

9,4

13,0

19,1

4,6

2,4

7,5

9,9

kap vid
periodens
början
Kommunen + bolagen
Resultat
% av skatt
m.m.
% av eget
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kap vid
periodens
början

Resultatet för bolagen och kommunen ihop (den sammanställda redovisningen) är 91,7 Mnkr efter augusti.
Säfflebostäder visar ett positivt resultat på 11,4 Mnkr, Forskningen AB ett positivt resultat på 3,6 Mnkr, Säffle
kommunikation AB 1,5 Mnkr samt Säffle Kedjan 2 AB ett positivt resultat på 0,7 Mnkr.
Resultatanalys januari-augusti respektive år
31/8 resp år

2017

2018

2019

2020

2021

Kommunen
Resultat

132,8

16,0

15,7

47,2

74,4

Justering

-85,4

-12,3

-0,6

-1,3

-2,7

0,5

-14,5

reavinster
Oreal.vinster o
förluster
värdepapper
Jämförelse-

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

48,3

3,7

15,1

46,4

57,2

störande
poster
Underliggande
resultat
Kommunen +bolag
Resultat

146,8

39,6

20,8

64,1

91,7

Korr från

-84,5

-29,9

-0,6

-0,8

-17,2

62,3

9,7

20,2

63,3

74,5

kommunen
Underliggande
resultat

Konsumentprisindex var i augusti 2021 343,99 vilket innebär en inflationstakt med 0,5 procent. Då kommunens
resultat för perioden januari till augusti på 74,4 Mnkr motsvarar 9,9 procent av det egna kapitalet 1 januari har
det egna kapitalet inflationsskydd.
Jämförelsestörande poster är kostnader eller intäkter som enligt ett strikt regelverk (rekommendationer från
Rådet från kommunal redovisning ska användas vid bedömningen) kan sägas vara av tydlig engångskaraktär och
inte tillhöra den egentliga driften av verksamheten. Någon jämförelsestörande post har inte identifierats för den
aktuella redovisningsperioden. Däremot har reavinster vid försäljning av värdepapper samt värdering av
kommunens värdepapper till marknadsmässigt värde under året fört med sig att totalt 17,2 Mnkr behöver justeras
för att komma fram till underliggande balanskravsresultat.
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Investeringar
Investeringsvolymen uppgår till 43,6 Mnkr årets åtta första månader 2021. Budgeten för året är på 116 Mnkr,
inklusive det tilläggsanslag Kommunstyrelsen beslutade i april 2021 utifrån över- och underskottshanteringen
2020. Under året har extra investeringsmedel tillförts Teknik och fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 Mnkr, för
att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Inga större investeringsprojekt har slutförts under perioden. Några
projekt pågår och avslutas under hösten.
Kommunstyrelsen har en total investeringsbudget på 45 892 tkr för 2021 där 41 210 tkr avser fastigheter. Efter
augusti månad har 28 540 tkr förbrukats totalt varav 27 282 tkr avser fastighetsdelen där största delen gått till
Svanskogs skola. Ombyggnaden för grundsärskolan vid Höglundaskolan är i det närmaste klar och eleverna har
börjat flytta in. Det kvarstår dock några moment innan projektet är helt klart. Både skolbygget i Svanskog och
ombyggnationen på Höglunda bedöms i nuläget kunna hålla budget. Under årets åtta första månader har det i
övrigt inte varit så mycket utgifter när det gäller fastighetsinvesteringar. Här har endast mindre
projekteringskostnader bokförts ännu. Sammanlagt bedöms årsbudgeten om 45 892 tkr inklusive överflyttningar
från år 2020 visa en positiv budgetavvikelse på 6 752 tkr vid årets slut.
Den med Åmål gemensamma teknik- och fritidsnämnden genomför investeringarna inom sektorn för både Säffle
och Åmål. Här kommenteras endast de investeringar som finansieras och ägs av Säffle kommun. Nämnden har
en sammanlagd investeringsbudget för Säffledelen på 54 Mnkr där 25,4 Mnkr avser den skattefinansierade
verksamheten och 28,6 Mnkr avser den avgiftsfinansierade verksamheten. Investeringar för
12,1 Mnkr har genomförts under januari till augusti. Prognosen för helåret visar att det kommer att finnas kvar
4,3 Mnkr vid årets slut för den skattefinansierade verksamheten och 10,7 Mnkr för den avgiftsfinansierade
verksamheten som avser projekt som planeras fortsätta under 2022.
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget uppgår till 8,6 Mnkr, där köksinvesteringar till Svanskogs
skola står för 2,2 Mnkr och förskola/skola 2,1 Mnkr. Inventarier till Höglunda grundsärskola står för 1,5 mnkr av
budget. Sista augusti hade 2,1 Mnkr förbrukats för diverse inventarier. Prognosen är att samtliga medel kommer
att förbrukas under året.
Miljö- och byggnadsnämnden har 180 tkr i ordinarie investeringsbudget för år 2021. Nämnden beräknar att
investeringsbudgeten i sin helhet kommer att användas under året.
Socialnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 2,6 Mnkr. Medlen används till kompletterande utrustning
och reinvesteringar. Investeringsutgifterna uppgår till 808 tkr i delårsbokslutet 2021. Prognosen är att ca 700 tkr
kommer kvarstå vid årets utgång beroende på att förändringar och omflyttningar till nya lokaler för bland annat
trygghetsboenden försenats av den pågående pandemin samt att arbete med att finna lämpliga lokaler fortfarande
pågår.
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Kulturnämnden har en investeringsbudget på 4 762 tkr år 2021 inklusive medflytt från 2020 där ny
biblioteksbuss står för 4 500 tkr. Vid årets utgång beräknas 262 tkr vara förbrukade medan budget för bokbussen
om 4 500 tkr flyttas över till 2022.

Investeringar per nämnd
Belopp i tkr

Redovisning

Nämnd
Komm
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden
Teknik- och fritidsnämnden skatt
Teknik- och fritidsnämnden avgift
Belopp i tkr.
Nämnd/projekt

Budget

Prognos
avvikelse

2020-08-31

2021-08-31

2021

2021

15 890
880
63
246
0
3 983
9 053

28 540
2 146
0
808
0
4 281
7 829

45 892
8 655
180
2 651
4 762
25 443
28 558

6 752
0
0
700
4 500
4 270
10 699

Redovisning

Budget

2021-08-31

2021

Budget för hela projektet

Kommunstyrelsen
Data, KS förfogande

597

2 330

2 906

Grundsärskola Höglunda

4 479

5 442

10 000

Lokalkuggen (smärre
investeringar)

135

2 370

2 370

Tingvalla aktiv/gympa

724

2 500

5 000

Krisledningscentral Trätälja

248

1 000

1 000

Lekplatser skolgårdar

6

682

Flerårig

Energisparåtgärder

0

1 054

Årlig investering

Tegnérskolan skolg m simh

2 165

4 352

4 352

Omb Kaptensgården äldreb

738

979

2 000

Fastighetsunderhåll K3

35

Svanskogs skola

20 234

Barn- och
utbildningsnämnden
Inv Svanskogs skola o
Rävgården
Inv grundsär Höglunda

1 000

Årlig investering

21 873

30 250

0

4 289

4 289

849

1 500

Teknik- och fritidsnämnden

Skattekollektivet
Summa

30 115

43 605

116 141

26 921
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Beläggningsarbeten

1 520

2 891

Årlig investering

Fordon maskininv Gata

122

1 933

2328

Säterivägen etapp 2

419

3 100

3 100

Inventarier ny simhall (telefoni)

0

3 474

3 474

Gata o GC Kronvägen

1 676

2 269

2 300

Sopmaskin Beam

0

2 000

2 000

Omläggning duplicering valedningar

1 817

3 635

Årlig investering

Säterivägen, fiskodling

2 302

5 510

7 100

Renovering bassäng avdel
vaver

190

8 349

8 663

VA Kronvägen

796

1 746

1 800

0

2 500

2 500

Avgiftskollektiven
Vatten och avlopp

Östby
Hjullastare ÅVC
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Investeringsvolym januari – augusti
Investeringsvolym januari – augusti
31/8 resp år

2017

2018

2019

2020

2021

Investeringar,

36,2

70,8

109

30

43,6

155

309

419

109

153

156,2

28,9

41,7

79,8

113,5

431,4

55,2

38,3

266

260,3

Mnkr
Invest/avskrivn,
procent
Periodens
resultat + avskrivn, Mnkr
Periodens
resultat + avskrivn i förhållande till årets
netto-invest

Investeringsvolymen uppgår till 43,6 Mnkr årets åtta första månader 2021. Budgeten för året är på 116,1 Mnkr ,
inklusive det tilläggsanslag Kommunstyrelsen beslutade i april 2021 utifrån över- och underskottshanteringen
2020. Vid årets utgång beräknas 29,9 Mnkr av investeringsbudgeten kvarstå.

Sida

RAPPORT

1(11)

Datum

Maria Söderquist, 0533-681579
maria.soderquist@saffle.se

2021-10-15

Analys av ekonomisk
påverkan av Covid 19

:

Säffle kommun

Datum

Sida

2021-10-15

2(11)

Sammanfattning
Utöver de redogörelser som gjorts under respektive verksamhetsmål i
delårsrapporten har kommunstyrelsen efterfrågat vilken påverkan coronapandemin fått på våra verksamheter rent ekonomiskt. Då detta till viss del
baseras på kvalificerade uppskattningar har varje förvaltning själva fått
skriva sina analyser.
Under 2020 kompenserades kommunernas merkostnader på grund av Corona
till stor del med statliga bidrag, under 2021 har detta minskat en hel del.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått ökade intäkter med ca 3 mnkr.
Nettot av kostnadsförändringar är en minskning av kostnader med 1,4 mnkr.
Förvaltningens bedömning är därför att pandemin har haft en positiv
påverkan på ekonomin med ca 4,5 mnkr.
För socialförvaltningen har pandemin till stort påverkat kostnader för
personal och sjukvårdsmaterial som krävs utifrån de rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten gått ut med. Inget statsbidrag har funnits att söka för
2021.
Teknik- och fritidsförvaltningens enhet Park- och fritid, där bland annat
simhallen ingår, beräknas ett totalt intäktsbortfall om 1,5 Mnkr på grund av
coronarelaterade restriktioner. Då simhallen sedan ombyggnationen ännu
inte genomgått ett normalår så är det faktiska intäktsbortfallet svårt att
beräkna.
Även Kulturförvaltningens verksamheter Sagabiografen, Medborgarhuset
och Kulturskolan har stora intäktsbortfall på grund av stängda verksamheter
under stor del av 2020 och 2021. Ungdomens hus har lägre
personalkostnader av samma anledning som ovan, men då med effekten att
man inte kunna nå ut till ungdomarna i samma utsträckning som ett
normalår.
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1 Analys och tolkning

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått ökade intäkter med ca 3 mnkr.
Nettot av kostnadsförändringar är en minskning av kostnader med 1,4 mnkr.
Förvaltningens bedömning är därför att pandemin har haft en positiv
påverkan på ekonomin med ca 4,5 mnkr.
Övergripande
Den påverkan som corona-pandemin haft är framförallt inte ekonomisk.
Pandemin har medfört att personalen ute i verksamheterna i många fall har
dragit ett stort lass för att driva verksamheten när sjuktalen ökat och mycket
av verksamheten sköts på distans.
Detta har medfört att arbetssituationen varit mycket ansträngd på många håll,
något som inte kan mätas i pengar. Det är inte heller säkert att vi ser
effekterna redan nu, dvs på kort sikt, utan i många fall kan detta visa sig först
längre fram i form av utbildningsskuld, tröttkörd personal etc.
Samtidigt har pandemin medfört att vi varit tvungna att ta stora kliv inom
digitaliseringen som annars kanske tagit flera år innan vi kommit dit vi är
idag.
Att analysera de ekonomiska konsekvenserna medför i flera fall att
uppskattningar behöver göras då det inte syns i redovisningen.
Uppskattningen är gjord med den information och förutsättningar vi vet idag.
Gemensamma verksamheter
Eftersom pandemin medfört att förskolor haft mindre barn i verksamheten
och grundskola och gymnasium bedrivit delar av undervisning på distans har
livsmedelsinköpen varit lägre. Jämförs januari - augusti 2021 med januari augusti 2019 är livsmedelsinköpen ca 2 mnkr lägre, hänsyn taget till
prisökningar.
Kostnader för kurser och utbildningar har också minskat, jämfört med 2019
har de minskat med ca 650 tkr, bedömningen är att det mesta av detta beror
på pandemi som gjort att kurser i många fall genomförts digitalt där man
sitter hemma vid sin dator.
De totala kostnadsminskningarna för de gemensamma verksamheterna
bedöms vara ca 2,5 mnkr.
Digitaliseringen har också medfört ökade kostnader i form av inköp av
konferensmikrofoner, web-kameror och extra licenser. Uppskattningsvis har
detta medfört ökade kostnader med ca 100-150 tkr.
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Förskola
Förskolan har haft ökade intäkter med 394 tkr för ersättning för
sjuklönekostnader under perioden januari-augusti.
Förskolan har under pandemin haft minskade kostnader för måltider.
Minskningen är svår att uppskatta då organisationen för kost inom förskolan
förändrats sedan 2019. Den ekonomiska påverkan för förvaltningen är dock
minskningen av livsmedelskostnaderna då köp och försäljning av måltider är
en intern hantering.
Grundskola
Under pandemin har grundskolan fått statsbidrag för att dämpa de negativa
effekterna av pandemin, den s k skolmiljarden. För grundskolan har detta
inneburit ca 1 mnkr i ökade intäkter.
Staten har även betalat ut ersättning för sjuklönekostnader under pandemin.
Under perioden januari - augusti har grundskolan fått 630 tkr i ersättning för
sjuklönekostnader.
Grundskolan har också haft minskade kostnader för måltider med ca 700 tkr,
jämfört med januari - augusti 2019. Detta har dock motsvaras av minskade
intäkter för kostenheten med motsvarande. För barn- och
utbildningsförvaltningen är det livsmedelskostnaden som har inneburit
minskade kostnader vilket beskrivits ovan.
Det bidrag som grundskolan fått, skolmiljarden, har också medfört att extra
resurser kunnat projektanställas. Bedömningen är att personalkostnaderna
kommer öka med motsvarande belopp då bidraget skall användas under
2021.
Jämförs sjuklöner för januari - augusti 2019 med samma period 2021 har
dessa ökat med 360 tkr. Om detta beror på corona eller har andra orsaker är
svårbedömt då kostnaderna för sjuklöner varierat mellan 0,7 - 1,3 mnkr
under åren 2015 - 2019. Svårigheten att få tag på vikarier i önskad
omfattning under pandemin har gjort att det inte varit någon märkbar ökning
av timlöner under perioden.
För att hålla verksamheten igång har istället befintlig personal fått täcka upp
vilket, ur ekonomisk synvinkel, gör att det inte visat sig i ökade kostnader.
Däremot har det fått påverkan på personalens arbetssituation. Exempelvis
har ingen lovskola kunnat genomföras på Höglundaskolan under 2021 då
personalens arbetssituation under pandemin gjort det svårt att få personal
som hade ork att ta extra lektioner utöver ordinarie arbetstid.
Gymnasium
Under 2021 har även gymnasiet fått del av skolmiljarden, 330 tkr tilldelades
till gymnasiet. Gymnasiet har även fått utbetalt 50 tkr i ersättning för
sjuklönekostnader.
Även gymnasiet har haft minskade kostnader för måltider, ca 500 tkr, men
detta har medfört minskade intäkter för kostenhet med motsvarande.
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Lärcenter
Lärcenter har under perioden januari-augusti fått utbetalt 42 tkr i ersättning
för sjuklönekostnader.
För att möta det stora behovet av utbildning som uppstod i och med
pandemin och den ökande arbetslösheten införde staten extra statsbidrag för
yrkesvuxplatser. För perioden januari-augusti innebär det cirka 500 tkr i
ökade intäkter.
Arbetsmarknadsenhet
Arbetsmarknadsenheten har under perioden januari-augusti fått utbetalt 43
tkr i ersättning för sjuklönekostnader. Några övriga extra intäkter till följd av
pandemin har man inte haft.
Pandemin har inte medfört några påtagliga ökade kostnader för enheten.

Socialnämnden
För socialförvaltningen har pandemin till stort påverkat kostnader för
personal och sjukvårdsmaterial som krävs utifrån de rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten gått ut med. Inget statsbidrag har funnits att söka för
2021.
Förvaltningen har haft kraftigt ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Vid
augustis slut hade förvaltningen förbrukat 3 947 tkr av en årsbudget på 3 141
tkr, det vill säga 126 procent av årsbudgeten. Rengöring av skyddsmaterial,
utrustning och lokaler har medfört ytterligare personalkostnader. All
vårdpersonal har fått utökad tid för att ha möjlighet att rengöra
skyddsmaterial och utrustning för att minska smittspridningen.
Merkostnaden baseras på 15 minuter per dag och medarbetare i tjänst. Extra
arbete med desinficering av lokaler har behövts med cirka 30-60 minuter per
dag. Merkostnaden beräknas till cirka 450 tkr per månad.
De förhöjda hygienrutinerna samt en högre personalomsättning har medfört
extra kostnader för tvätt. Ökningen av tvättkostnader, som vi ser jämfört med
samma period 2019, anser vi vara en merkostnad till följd av Covid-19. Vid
augustis slut hade förvaltningen förbrukat 780 tkr av en årsbudget på 606 tkr,
vilket representerar 129 procent. Detta kan jämföras med 60 procent vid
samma tidpunkt 2019. 2019 har använts som ett jämförelseår då utfallet 2020
var påverkat av Covid-19.
Covid-19-utbrottet på Lindbackens äldreboende har påverkat möjligheten till
både renovering och inflyttning, vilket gjort att ett antal platser på korttiden
uppehållits av brukare som väntat på särskild boendeplats. Detta har medfört
att processen med korttidens reducering från tjugo till tolv platser har
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försenats med cirka nio månader vilket även till viss del har påverkat andra
förändringar och konverteringar på Björkbacken. Den försenade processen
påverkar därmed det ekonomiska utfallet för 2021. Förvaltningen har också
haft ökade personalkostnader till följd av att alla nya brukare till korttiden
samt särskilda boenden behövt testats för Covid-19 som en förebyggande
åtgärd mot smittspridningen. Detta har inneburit extra tid för provtagning
samt anskaffning av provmaterial.
Tidigt på året insjuknade flera medarbetare samt brukare i Covid-19 vid ett
gruppboende. En av brukarna var i behov sjukhusvård där även extra
personal behövde finnas på plats. Detta har medfört köp av en korttidsplats
och behov av HSL-personal dygnet runt efter utskrivning från sjukhus samt
att vakennatt fått införas på en av gruppbostäderna från juni månad.
Förvaltningen har sett minskade försäljningsintäkter på grund av att vissa
verksamheter inte kunnat bedrivas normalt under pandemin. Eftersom daglig
verksamhet inte varit öppet i samma omfattning som tidigare har de
verksamheter som bedriver kaféverksamhet inte fått in några intäkter, vilket
påverkat utfall och prognos. Efter augustis slut så uppgick
försäljningsintäkterna till 247 tkr med en årsbudget på 609 tkr. Avvikelsen
efter augusti var -159 tkr, endast 40 procent av budgeterade intäkter hade
inkommit.
På grund av pandemin har personal inte kunnat delta vid utbildningar i
samma mån som innan pandemin, vilket har gett minskade kostnader för
personalutbildningar och resekostnader. Utbildningar har givits digitalt för
personalen, därför har kostnader för resor och hotell minskat. Efter augustis
slut hade 585 tkr av en årsbudget på 1 465 tkr förbrukats, det vill säga endast
40 procent av budgeten för utbildningar. För resekostnader har 35 tkr av
årsbudget på 298 tkr förbrukats, det vill säga endast tolv procent av
budgeten.
Kostnader för tvätt, inköp av skyddsmaterial och utrustning relaterat till
Covid-19 kommer att vara fortsatt höga under 2021 och kommande år då
kraven på basal hygien har höjts till följd av pandemin. Socialförvaltningen
ser också att man behöver bevaka en eventuell vård-, stöd- och
rehabiliteringsskuld i en post-Covid-19-tid, eftersom många insatser uteblivit
eller reducerats på grund av olika restriktioner, vilket kommer medföra
ytterligare kostnader på sikt. Förvaltningen kommer under hösten att
fortsätta bevaka och analysera andra personalkostnader relaterade till Covid19.
Pandemin har också påverkat arbetsmarknaden. De kraftigt ökade
kostnaderna för ekonomiskt bistånd mellan 2019 och 2021 beror till viss del
på Covid-19 men det går inte att utläsa hur mycket som går att hänföra dit.
Analys av ekonomisk påverkan av Covid 19
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Hur utvecklingen kommer se ut framöver är oviss men kan komma spegla
sig i fortsatt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd även de kommande
åren.

Miljö- och byggnadsnämnden
Jämförelseanalys har gjorts mellan delåret 2019, dvs året innan utbrottet, och
delår 2021.
Nämnden
Pandemin har inte påverkat MBN nämnd i större utsträckning. Möten har
varit möjliga på distans som inte påverkat budgeten nämnvärt.
Miljö- och bygg gemensamt
Här finns kostnaderna för nämndens energirådgivning och administrativa
stöd från kommunledningskontoret samt teknik- och fritidsförvaltningen.
Dessa kostnader har inte påverkats av corona pandemin.
Miljöenheten
Miljöenheten har inte påverkats nämnvärt under pandemiåret. Taxorna för
miljötillsyn och livsmedelskontroll har varit högre än väntat, men det finns
inget samband mellan överskottet och restriktionerna under årets gång.

Fysisk planering
Det som framförallt har påverkat fysiska planeringen är personalfrånvaron
som orsakats av bl.a. VAB samt sjukfrånvaro. Detta har lett till
lönekostnader som är ca 250 tkr lägre än budget för perioden. Allt annat,
även de högre intäkterna för bygglovsansökningar har varit opåverkade av
coronakrisen.

Bostadsanpassning
Bostadsanpassningsbidragen är något lägre än budget för perioden men
dessa ser inte ut att ha något samband med Corona utbrottet. Det har varit ett
år med låg aktivitet för BA men ansökningarna har börjat komma igång och
förväntas hålla budget.

Kulturnämnden
Jämförelseanalys har gjorts mellan delåret 2019, dvs året innan utbrottet, och
delår 2021.
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Nämnden
Jämför vi 2021 med de tidigare åren för samma tidsperiod så kostnadsfördes
bidragen för 2020 under ett senare skede på året. I övrigt så finns inga tecken
på att kulturnämnden påverkades nämnvärt av pandemin under 2021.

Kultur gemensamt
Verksamheterna påverkades under åren då pandemin bröt ut, vilket märks
främst på slag 74, övriga kostnader. Här bokförs kostnader för bl.a.
Kulturnatt, Valborg samt övriga arrangemang. Avseende lämnade bidrag,
slag 45, sker utbetalningar till Säffleoperan senare under året p g a
osäkerheten kring årets säsong.

Biblioteket
Bibliotekets största kostnader är för lokal, personal, system och medier, och
dessa har inte påverkats nämnvärt av pandemin. P.g.a. restriktionerna så har
inga programkvällar eller övrig publik verksamhet kunnat genomföras, vilket
i sin tur orsakade lägre verksamhetskostnader på slag 74 – övriga tjänster.

Ungdomens Hus
Personalkostnaderna för 2021 var ca 500 tkr lägre än budget för perioden,
vilket är direkt relaterat till Coronapandemin. Restriktioner orsakar färre
besök vilket i sin tur minskar behovet av extra personal på kvällarna. Inköp
av livsmedel till caféet är lägre och så även intäkterna i caféet.

Medborgarhuset
Medborgarhuset driver sin verksamhet kring lokaluthyrning,
biljettförsäljning och kringförsäljning runt diverse scenframträdanden och
som uthyrning av lokaler för möten, konferenser och annat. Alla dessa
aktiviteter har starkt påverkats av pandemin de senaste åren.
Detta syns främst under minskade intäkter för biljettförsäljning, samt lägre
verksamhetsrelaterade kostnader såsom slag 74.

Sagabiografen
Sagabiografen har påverkats av restriktionerna och bion har varit stängd
stora delar av 2020 och under hela perioden jan – aug 2021. Detta påverkar
förväntade intäkter av försålda biljetter. Även personalkostnader samt övriga
verksamhetsrelaterade kostnader påverkas av Coronapandemin.
Analys av ekonomisk påverkan av Covid 19
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Kulturskolan
Kulturskolan har påverkats av pandemin om än inte lika mycket som flera
andra enheter inom Kulturförvaltningen. Till följd av omställningar i
enlighet av restriktionerna har Kulturskolan sett ett visst minskat deltagande
i ämneskurser, vilket påverkar intäkterna.

Teknik- och fritidsnämnden
Adm/nämnd/teknisk planering +/- 0
Ingen väsentlig kostnads- eller intäktspåverkan noterad för enheten under
2021. Stora omställningen var under fjolåret då telefoner, IT-utrustning och
licenser köptes in för möjlighet att arbeta hemifrån.
Gata +/- 0
Ingen väsentlig påverkan noterad för Gata. En mindre påverkan på grund av
pandemin för gata är hänfört till minskad omfattning av utbildnings- och
seminariedeltagande och dess kringkostnader av försiktighetsskäl på grund
av restriktioner.
Park och fritid -1 475 tkr
Enheten har påverkats i största grad av pandemin rent ekonomiskt. För
Säffles del är det främst nya simhallen, där besöksfrekvensen varit extremt
låg under året på grund av pandemirestriktionerna. Då simhallen sedan
ombyggnationen ännu inte genomgått ett normalår så är det faktiska
intäktsbortfallet svårt att beräkna. De första månaderna efter öppningen var
intäkterna högt över initialt beräknade summor, men blev snabbt i och med
coronas intrång nära noll. Antas de först beräknade intäkterna om cirka 200
tkr/månad (exklusive intern intäkt från BUN), beräknas ett totalt
intäktsbortfall om 1 450 tkr för året. Detta förutsätter att intäkter för årets
resterande månader är just 200 tkr/månad.
Personalbehovet har på grund av den låga aktiviteten inte varit lika stort.
Frånvaro som t.ex. vanligtvis har behövt täckas med timanställda eller
vikarier har under året ej behövts. Totala minskade personalkostnader i och
med pandemin beräknas på helår till cirka 600 tkr.
I och med minskad aktivitet har även kostnader för underhåll, livsmedel för
försäljning och dylikt minskat under året. Då det som sagt inte finns någon
normalnivå att jämföra med är även detta svårt att precist uppskatta. Dessa
kostnader beräknas dock ha minskat med cirka 275 tkr.
För Åmåls simhall beräknas det totala intäktsbortfallet för året bli cirka
1 950 tkr, under förutsättning att hallen är öppen resterande del av året.
Minskade personalkostnader för året beräknas till totalt 900 tkr, och
minskade underhålls- och livsmedelskostnader för försäljning och dylikt
beräknas till 250 tkr.
Åmåls sporthallsverksamhet beräknas även få in cirka 100 tkr mindre i
intäkter än budgeterat på helår, vilket inte beräknas vara fallet för Säffles
motsvarighet.
Analys av ekonomisk påverkan av Covid 19

Säffle kommun

Datum

Sida

2021-10-15

10(11)

Lokalvård -500 tkr
De största faktorerna som påverkar ekonomin på grund av pandemin är
åtgången av förbruknings-material och skyddsutrustning inklusive kraftiga
prishöjningar för dem samt sjukskrivningar kopplat till symptomreglerna.
För Säffles del beräknas denna totala kostnadsökning till cirka 350 för hela
året och 250 tkr för Åmål.
Vatten och avlopp +/- 0
Pandemin har under det gångna året inte påverkat enhetens driftsekonomi i
någon större mån. Ökade byggmaterialkostnader har dock setts som kommer
att påverka kommande investeringar. I nuläget har en beräknad fördyring
främst setts för investeringsprojektet gällande renovering av Fengersfors
vattentorn i Åmål, men kommer således även att påverka Säffles framtida
renoveringsprojekt.
Vattenmätare byts vanligtvis ut kontinuerligt under året, men i och med
pandemin har detta upphört fullständigt. Mätarbytena utförs av egen
personal, som under året istället har arbetat inom andra områden inom
enheten. Därav har kostnadssidan ej ännu påverkats. Bytena kommer med
största sannolikhet dock att återupptas nästkommande år, och för att komma
ikapp med årets och fjolårets ej utförda byten kommer extra personal
behövas.
Renhållning +/- 0
Ingen känd påverkan identifierad.
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2 Slutsatser och rekommendationer
Rent ekonomiskt ser vi både plus och minus i våra verksamheters ekonomi
till följd av Covid 19 och dess restriktioner. Det som däremot signaleras är
att det varit påfrestande för personalen som i många lägen dragit stora lass
när det handlar om att lösa de nya utmaningar som pandemin fört med sig.
Slutsatsen utifrån denna rapport är därför att vi kanske inte ännu fullt ut ser
effekten av vad Covid 19 och dess restriktioner inneburit.

Maria Söderquist
Koncerncontroller
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Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnd

§ 99

Dnr BU/2021:491

Delårsrapport efter augusti 2021
Ärendebeskrivning
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott med 2,1 mnkr.
Underskottet beror på felaktigt utbetalade statsbidrag, 2,5 mnkr till
vuxenutbildningen, år 2020 men som belastar 2021 års budget.
Måluppföljning
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med följande fullmäktigemål:
Säffle kommun är en plats för alla (ej uppfyllt).
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet (uppfyllt).
I Säffle kommun kan alla försörja sig (ej uppfyllt).
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling (ej uppfyllt).
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet (ej uppfyllt).
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare (saknar redovisning i delår).
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om delårsrapport efter augusti 2021, 2021-09-16
Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 2021, 2021-09-16
Uppföljning delårsrapport efter augusti 2021, 2021-09-06
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-07, § 53
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enighet
förvaltningens förslag.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
1. Godkänna delårsrapporten efter augusti 2021.
2. Överlämna delårsrapportens uppföljning av nämndsmålen och rapportens
driftredovisning med prognos till kommunfullmäktige.
3. Godkänna investeringsuppföljningen efter augusti månad 2021 och
överlämna till kommunfullmäktige.
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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Sammanträdesdatum

2021-09-22
Barn- och utbildningsnämnd

___________________
2021-09-28 Utdrag till
Erica Andrén, förvaltningschef
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Marie Öberg, förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEYTTRANDE
Datum

Dnr

2021-09-16
Barn- och utbildningsförvaltningen
Håkan Johansson, 0533-68 16 91
hakan.johansson@saffle.se

Delårsrapport efter augusti månad 2021
Sammanfattning
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott med 2,1 mnkr.
Underskottet beror på felaktigt utbetalade statsbidrag, 2,5 mnkr till
vuxenutbildningen, år 2020 men som belastar 2021 års budget.
Måluppföljning
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med följande fullmäktigemål:
Säffle kommun är en plats för alla (ej uppfyllt)
I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
(uppfyllt)
I Säffle kommun kan alla försörja sig (ej uppfyllt)
Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling (ej uppfyllt)
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet (ej uppfyllt)
Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare (saknar redovisning i delår)
Till dessa fullmäktigemål finns ett antal nämndsmål knutna. Dessa mål finns
redovisade mer specificerat i verksamhetsuppföljningen.
Ekonomisk uppföljning
Prognos
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott med 2,1 mnkr.
Nämnden (inkl elevhälsa och kost): Nämnden beräknar underskott med 100
tkr. Kostenheten beräknar underskott med 2,3 mnkr beroende på mindre
sålda måltider på grund av pandemi. Överskott finns för bufferts som hittills
inte utnyttjas.
Förskolan: Prognosen för förskolan är ett överskott med 0,5 mnkr. Intäkter
beräknas visa överskott då förskolan fått statsbidrag man inte budgeterat med
då osäkerhet finns om bidragen blir beviljade. Dessutom har
barnomsorgsavgifterna blivit mer än budgeterat.
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är ett resultat i balans med budget,
dvs ett 0-resultat. Centrala skolor visar 0-prognos eller överskott. Ytterskolor
beräknar underskott mellan 100 – 800 tkr där främst fritidsverksamheten går
med underskott.

Datum

Säffle kommun

Dnr

2021-09-16

Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är ett resultat i balans med budget, dvs
ett 0-resultat. Nettot av köp och sälj av gymnasieplatser visar underskott med
2,9 mnkr jämfört med budget. Kostnader för skolskjuts beräknar överskott,
jämfört med 2019 beräknas kostnaderna minska med 1,1 mnkr.
Vuxenutbildning: Prognosen för vuxenutbildningen är underskott med 2,5
mnkr. Detta beror på att återbetalning av statsbidrag som avser 2020, där
beslut kom 2021.
AME: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är resultat i balans med budget
dvs 0-prognos. Intäkter från Arbetsförmedling har minskat men det extra
tillskott AME fick på 3,6 mnkr har medfört att totala intäkter beräknas nå
budget. Det extra tillskottet kommer användas till extra insatser, tillfälliga
personalförstärkningar, inköp av utbildningar mm.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till
respektive nämnd varje månad och varannan månad rapporterar nämnderna
till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige.
Verksamhetsmålen följs upp i delårsrapport och årsredovisning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning för barn- och utbildningsnämnden efter augusti år
2021.
Investeringsuppföljning efter augusti 2020 för barn- och
utbildningsnämnden.
Förvaltningens ståndpunkt
Efter augusti konstateras att barn- och utbildningsnämnden redovisar ett
underskott med 2,1 mnkr.
Det blir stora konsekvenser för verksamheten då alltför stor del av
kostnaderna går till lokaler och de besparingar som görs nästan enbart
medför personalneddragningar. Detta kommer att ge konsekvenser på
måluppfyllelsen i framförallt förskolan, grundskolan och gymnasiet med
därtill tillhörande verksamheter. Skollagens skrivningar om särskilt stöd
kommer inte att kunna genomföras på våra enheter, då personaltalen är nere
på ett minimum och fler neddragningar måste genomföras om inga
organisatoriska förändringar sker eller extra medel tillförs.
Investeringsbudgeten följer enligt bilaga 1.
Barn- och utbildningsnämnden har en investeringsbudget om 8,6 mnkr för år
2021. Ännu ej förbrukade medel kommer att förbrukas under resterande del
av 2021.
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Hittills har 2 143 tkr förbrukats av budgeterade 8 655 tkr.
Konsekvenser
Det blir stora konsekvenser för verksamheten då alltför stor del av
kostnaderna går till lokaler och de besparingar som görs nästan enbart
medför personalneddragningar. Detta kommer att ge konsekvenser på
måluppfyllelsen i framförallt förskolan, grundskolan och gymnasiet med
därtill tillhörande verksamheter. Skollagens skrivningar om särskilt stöd
kommer inte att kunna genomföras på våra enheter, då personaltalen är nere
på ett minimum och fler neddragningar måste genomföras om inga
organisatoriska förändringar sker eller extra medel tillförs.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens föreslår barn- och utbildningsnämnden.
1. Godkänna delårsrapporten efter augusti 2021.
2. Överlämna delårsrapportens uppföljning av nämndsmålen och
rapportens driftredovisning med prognos till kommunfullmäktige.
3. Godkänna investeringsuppföljningen efter augusti månad 2021 och
överlämna till kommunfullmäktige.

Erica Andrén
Förvaltningschef

Marie Öberg
Förvaltningsekonom
Skickas till:
Erica Andrén, förvaltningschef
Håkan Johansson, förvaltningsekonom
Marie Öberg, förvaltningsekonom
Kommunstyrelsen

Håkan Johansson
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

2021-09-21
Kulturnämnd

§ 47

Dnr KUN/2021:50

Delårsbokslut för kulturnämnden 2021
Ärendebeskrivning
Den positiva ekonomiska avvikelsen beror på få arrangemang samt lägre
lönekostnader för timpersonal på Ungdomens Hus och Medborgarhuset. Resultatet
efter årets slut är i dagsläget svårt att avgöra då vi ännu inte vet hur verksamheten
påverkas under resterande delen av året. Den ekonomiska prognosen visar på ett
underskott på 250 tkr i kulturnämnden, härrörande till Medborgarhuset. Intäkterna
har uteblivit de första åtta månaderna och i nuläget är det osäkert om intäkterna
under hösten kommer att motsvara budget trots att vi nu ser möjligheten att
genomföra en hel teatersäsong. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i
balans vid årets slut.
Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande samt delårsbokslut för kulturnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Crispin Hultkrantz (M): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsbokslut inklusive
verksamhetsuppföljning och vidarebefordrar den till kommunfullmäktige.

__________________
2021-09-27 Utdrag till
Kommunstyrelsen

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEYTTRANDE
Katarina Kristoffersson, /RedigerareTelefon/
katarina.kristoffersson@saffle.se

Datum

Referens

2021-09-03

KUN/2021:50

Kulturnämnden

Delårsbokslut inklusive verksamhetsuppföljning 2021
för kulturnämnden
Sammanfattning
Kultursektorn har påverkats negativt av Coronapandemin vilket påverkar
Kulturnämndens möjlighet till måluppfyllelse under 2021. I och med
lättnader i restriktionerna från slutet av september finns möjlighet att jobba
aktivt med verksamheternas uppdrag. Den positiva ekonomiska avvikelsen
för perioden beror på att färre arrangemang och begränsad verksamhet.
Prognosen för året visar på ett underskott på 250 tkr på Medborgarhuset
medan resten av verksamheterna visar på en budget i balans.
Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut inklusive
verksamhetsuppföljning 2021 och vidarebefordrar den till
kommunfullmäktige.
Bakgrund
Möjligheten att nå måluppfyllelse under innevarande år är begränsad p g a de
restriktioner som funnits under årets första åtta månader. Många
arrangemang har ställts in eller flyttats fram och Sagabiografen och
Medborgarhuset har i stort sett varit stängda under perioden januari - augusti.
Ungdomens Hus har fortsatt att ha sin öppna verksamhet stängd och istället
erbjudit bokade tider för samtal eller aktivitet. Biblioteket har förändrat sina
öppettider under årets första åtta månader och anpassat verksamheten efter
de restriktioner som gällt. Kulturskolan har erbjudit såväl närundervisning
som undervisning digitalt och många konserter har erbjudits via olika
digitala kanaler och haft många tittare. Inte heller i år har vi kunnat
genomföra Valborg- eller Nationaldagsfirande på ett traditionellt sätt utan
istället har kulturskolan bidragit till digitala filmer som uppskattats av många
tittare. Årets konstinstallation i Vattentornet har varit öppen under sommaren
liksom en uppskattad utställning i Medborgarhusets foajé om Medis 50-åriga
historia. Många andra arrangemang i tätorten och på landsbygden har varit
inställda.
Den positiva ekonomiska avvikelsen beror på få arrangemang samt lägre
lönekostnader för timpersonal på Ungdomens Hus och Medborgarhuset.
Resultatet efter årets slut är i dagsläget svårt att avgöra då vi ännu inte vet
hur verksamheten påverkas under resterande delen av året. Den ekonomiska
prognosen visar på ett underskott på 250 tkr i Kun, härrörande till
Medborgarhuset. Intäkterna har uteblivit de första åtta månaderna och i
nuläget är det osäkert om intäkterna under hösten kommer att motsvara
budget trots att vi nu ser möjligheten att genomföra en hel teatersäsong.
Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Säffle kommun

Datum
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande samt delårsbokslut för Kulturnämnden.
Förvaltningens ståndpunkt
Första delen av året har tvingats verksamheterna att göra anpassningar efter
rådande restriktioner. Rekommendationerna gällande besöksantal vid
allmänna och offentliga sammankomster förändras i slutet av september
vilket innebär att verksamheten kan komma igång till vissa delar.
Sagabiografen startas 1 september, konserter är inbokade på Medborgarhuset
och Säffleoperan kommer att genomföra höstens uppsättning av Billy Elliot.
Möjligheten att genomföra förvaltningens uppdrag har begränsats under årets
första åtta månader vilket påverkar måluppfyllelsen negativt. Vi ser i
dagsläget ingen möjlighet att nå full måluppfyllelse vid årets slut och de
ekonomiska konsekvenserna är i dagsläget svåra att avgöra och därmed
säkerställa hållbara ekonomiska prognoser.
Konsekvenser
Måluppfyllelse

Delårets måluppfyllelse är svag beroende på konsekvenserna av restriktioner
och rekommendationer under Coronapandemin.
Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

Uppdraget att arbeta för och bidra till ett brett och mångfacetterat
kulturutbud för kommunens invånare har försvårats betydligt under
pandemin. Vi ser det positivt att biblioteket, Ungdomens Hus och
kulturskolan har, med viss omställning, fortsatt sin verksamhet vilket varit
viktigt för barn och unga.
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsbokslut
inklusive verksamhetsuppföljning och vidarebefordrar den till
kommunfullmäktige.

Katarina Kristoffersson
Kulturchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2021-09-21
Miljö- och byggnadsnämnd

§ 80

Dnr MB/2021:129

Delårsbokslut 2021
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att nå målen under 2021. Verksamhetens
måluppfyllelse efter augusti månad följer plan. Vissa mål kan mätas enbart på
årsbasis.
Periodens överskott är 1,5 Mnkr som förklaras främst av fakturering av fler
bygglov under perioden, högre taxor för miljötillsyn, högre intäkter för
livsmedelskontroller och lägre kostnader för personal. Förklaring till de lägre
lönekostnaderna är sjukfrånvaro samt VAB ledigheter på fysiskplanering.
För Miljö- och byggnadsnämnden beräknas ett överskott på 700 tkr vid 2021.
Miljöenheten beräknas få in högre intäkter för miljöskydd och byggnadslov än
väntat. Dessutom beräknas kostnaderna för personal bli lägre i år p.g.a. frånvaro i
dessa pandemitider.
Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteyttrande, 2021-09-17
Delårsrapport MB, 2021-09-20
Coronarapport MB, 2021-09-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsbokslut
inklusive verksamhetsuppföljning för 2021 och skickar densamma till
kommunstyrelsen.
-Beslutet expedieras till:
-

Ordf sign

Kommunstyrelsen

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEYTTRANDE
Miljö- och byggnadsförvaltning
Peter Pettersson 0533-68 17 74
Peter.pettersson@saffle.se

Datum

Referens

2021-09-17

MB 2021-129

Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsbokslut inklusive verksamhetsuppföljning 2021
för miljö- och byggnadsnämnden
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att nå målen under 2021.
Verksamhetens måluppfyllelse efter augusti månad följer plan. Vissa mål
kan mätas enbart på årsbasis.
Periodens överskott är 1,5 Mnkr som förklaras främst av fakturering av fler
bygglov under perioden, högre taxor för miljötillsyn, högre intäkter för
livsmedelskontroller och lägre kostnader för personal. Förklaring till de lägre
lönekostnaderna är sjukfrånvaro samt VAB ledigheter på fysiskplanering.
För Miljö- och byggnadsnämnden beräknas ett överskott på 700 tkr vid
2021. Miljöenheten beräknas få in högre intäkter för miljöskydd och
byggnadslov än väntat. Dessutom beräknas kostnaderna för personal bli
lägre i år p.g.a. frånvaro i dessa pandemitider.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet följs upp i tertial- delår- och
årsbokslut. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för den ekonomiska
redovisningen samt måluppfyllelse för aktuell tidsperiod.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av miljö- och byggförvaltningen.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut och miljö- och byggförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-0917
Förvaltningens ståndpunkt
Verksamheterna har under årets första åtta månader arbetat för att nå full
måluppfyllelse under året. Miljö- och byggnadsnämndens kostnadsbudget
uppgår till 12,5 mnkr för 2021. Kommunbidraget uppgår till 9,2 mnkr och
övriga intäktsbudgeten till 3,3 mnkr. Miljö- och byggnadsnämnden har ett
överskott om 1 479 tkr efter delåret. Intäkterna hamnade på 3 190 tkr, vilket
är 1 010 tkr högre än budget för perioden. Kostnaderna inkl. räntor hamnade
på 7 508 tkr, vilket är 446 tkr lägre än budget för perioden. Större delen av
intäkterna beror på ett högt antal bygglovsansökningar, årliga avgifter för

Datum

Säffle kommun

2020-09-11

Sida

MB 2020-191

livsmedelskontroll samt miljökontroll. Dessutom är personalkostnaderna
lägre p.g.a. VAB och sjukfrånvaro. Bostadssociala bidrag har börjat komma
ikapp efter årets låga aktivitet.
Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

För Miljö- och byggnadsnämnden beräknas ett överskott på 700 tkr vid
2021. Miljöenheten beräknas få in högre intäkter för miljöskydd och
byggnadslov än väntat. Dessutom beräknas kostnaderna för personal bli
lägre i år p.g.a. frånvaro i dessa pandemitider.
Måluppfyllelse

Miljö- och byggnadsnämnden ser stora möjligheter att nå full måluppfyllelse
vid årets slut.
Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delårsbokslut inklusive verksamhetsuppföljning för 2021 och skickar
densamma till kommunstyrelsen.

Peter Pettersson
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2021-09-21
Socialnämnd

§ 130

Dnr SN/2020:58

Delårsbokslut 2021
Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner ska göra en delårsrapport. Enligt de bestämmelser som gäller
ska kommunerna beskriva händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
årets första del samt lämna upplysningar om kommunens förväntade utveckling
avseende ekonomi och verksamhet. I Säffle är det med 2019 års styrmodell
Fullmäktigemålen, 4 externa och 3 interna, som motsvarar lagstiftningens krav på
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Efter augusti redovisas totalt ett negativt utfall för förvaltningen i huvudsak
orsakade av volymökningar, COVID-relaterade kostnader som förvaltningen ej får
ersättning för, ekonomiskt bistånd samt ökat antal placeringar. Allt detta i relation
till en underfinansierad budget, som inte klarar av att balansera mot kostnadsbilden.
Samtidigt ser förvaltningen att effektiviseringarna ger effekt och man nu har kunnat
börja reduceringen på Korttiden och fått lediga boendeplatser på Kaptensgården,
som kunnat omvandlas till biståndsbedömda trygghetsplatser. Vissa av de
effektiviseringar som genomförts och genomförs är beräknade att pågå under två
till tre år och väntas ge ytterligare ekonomisk effekt under nästa år. Detta är dock
inte tillräckligt för att balansera förvaltningens underfinansiering och förvaltningen
ser med stor oro på det då det inte finns några större effektiviseringar som är
möjliga att genomföra än de som görs.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport, delår 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
«Yrkande_text»
Beslutsgång
«Proposition_text»
Omröstning
«Omröstning_text»
Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2021 för socialnämnden samt
översända delårsrapporten till kommunfullmäktige.
_________________________
Utdrag 2021-09-24
Kommunfullmäktige
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnd

Protokollsanteckning
«Reservation_text»
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Just. sign
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TJÄNSTEYTTRANDE
Socialförvaltningen - administrativa enheten
Lise-Lotte Andersson, 0533-681686
Lise-Lotte.Andersson@saffle.se

Datum

Referens

2021-09-10

SN 2020-000058

Socialnämnden

Delårsbokslut 2021
Sammanfattning
Efter augusti redovisas totalt ett negativt utfall för förvaltningen i huvudsak
orsakade av volymökningar, COVID-relaterade kostnader som förvaltningen
ej får ersättning för, ekonomiskt bistånd samt ökat antal placeringar. Allt
detta i relation till en underfinansierad budget, som inte klarar av att
balansera mot kostnadsbilden. Samtidigt ser förvaltningen att
effektiviseringarna ger effekt och man nu har kunnat börja reduceringen på
Korttiden och fått lediga boendeplatser på Kaptensgården, som kunnat
omvandlas till biståndsbedömda trygghetsplatser. Vissa av de
effektiviseringar som genomförts och genomförs är beräknade att pågå under
två till tre år och väntas ge ytterligare ekonomisk effekt under nästa år. Detta
är dock inte tillräckligt för att balansera förvaltningens underfinansiering och
förvaltningen ser med stor oro på det då det inte finns några större
effektiviseringar som är möjliga att genomföra än de som görs.
Måluppfyllelsen varierar i samband med uppföljningen i delårsbokslutet.
Vissa mål har inget aktuellt värde i och med att siffror bara presenteras en
gång per år, medan andra både visar både upp- och nedåtgående trender.
Man kan se att måluppfyllelsen i flera av målen har påverkats av pandemin
till exempel antal personal som brukare i hemtjänsten möter, liksom antalet
samordnade individuella planer (SIP) men där förvaltningen trots allt har
anpassat sig till nya digitala arbetssätt under pandemiska förhållanden.
Bakgrund
Samtliga kommuner ska göra en delårsrapport. Enligt de bestämmelser som
gäller ska kommunerna beskriva händelser av väsentlig betydelse som
inträffat under årets första del samt lämna upplysningar om kommunens
förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet. I Säffle är det med
2019 års styrmodell Fullmäktigemålen, 4 externa och 3 interna, som
motsvarar lagstiftningens krav på verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning.
Ärendets beredning
Varje avdelning har deltagit i arbetet gällande måluppfyllelse och prognos,
som därefter sammanställts av ekonomer och förvaltningsledning.
Information enligt MBL § 19 har givits till samverkansrådet vid möte den 13
september 2021.
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Beslutsunderlag
Föreliggande tjänsteskrivelse samt förvaltningens förslag till delårsrapport
2021.
Förvaltningens ståndpunkt
Efter augusti redovisas totalt ett negativt utfall för förvaltningen i huvudsak
orsakade av volymökningar, COVID-relaterade kostnader, som
förvaltningen ej får ersättning för, samt ökat antal placeringar. Allt detta i
relation till en underfinansierad budget, som inte klarar av att balansera mot
kostnadsbilden.
Samtidigt ser vi att våra effektiviseringar har börjat ge effekt och vi har nu
kunnat börja reduceringen på Korttiden och fått lediga boendeplatser på
Kaptensgården, som kunnat omvandlas till biståndsbedömda
trygghetsplatser. Därmed har vi kunnat minska på personalbemanningen. De
effektiviseringar som genomförts och genomförs är beräknade att pågå under
två till tre år och väntas under nästa år ge ytterligare ekonomisk effekt. Detta
är dock inte tillräckligt för att balansera förvaltningens underfinansiering och
förvaltningen ser med stor oro på det då det inte finns några större
effektiviseringar som är möjliga att genomföra än de som görs.
Inom äldreomsorgen beror det negativa utfallet till stor del på att
vårdbehovet ökar i hemtjänsten och hemsjukvården, både i egen regi och hos
annan utförare. Svårt sjuka skrivs ut från sjukhusen med stora
omvårdnadsbehov, behov av avancerad vård och kvalificerade hjälpmedel.
Utifrån att behovet ökar är en extra nattpatrull insatt sedan januari.
Korttidens reducering och Kaptensgårdens konvertering har försenats på
grund av COVID19, men börjar komma igång. Likaså redovisas omfattande
kostnader för personal och skyddsmaterial till följd av COVID19, där inga
statsbidrag beslutats för 2021. Det samma gäller kostnaderna för städ och
tvätt i och med ökade krav gällande de basala hygienrutinerna.
Funktionshinderomsorgen visar ett positivt utfall som till största delen beror
på att fakturor för personlig assistans och placeringskostnader inte kommit
ännu. Verksamheten har sökt och erhållit bidrag för habiliteringsersättning,
vilket kommer att betalas ut till brukarna under året. Vaken natt har införts
på en gruppbostad samt utökning av daglig verksamhet, då man fått fler
brukare med stora behov av hjälp med omvårdnad. Verksamheten i övrigt
påverkas negativt då vissa verksamheter inte kan bedrivas normalt på grund
av COVID19.
Individ- och familjeomsorg visar negativt utfall beroende på högre kostnader
än budgeterat för ekonomiskt bistånd samt nya placeringar av barn/unga med
anledning av missbruk/kriminalitet. Höga kostnader för ekonomiskt bistånd
beror i huvudsak på att nyanlända, ungdomar och personer med psykisk
ohälsa har svårigheter att långsiktigt finna försörjning samt inflyttning av
personer från andra kommuner utan egen försörjning. Flera nya placeringar
av ungdomar på HVB- hem har gjorts då resurser i öppenvård inte kunnat
möta behovet, här inkluderas även några nya placeringar orsakade av våld i
nära relation.
Hemsjukvården visar underskott till följd av COVID19 och omfattande
inköp av skyddsmaterial. Utfallet påverkas också av ökade
personalkostnader i sjuksköterskeverksamheten där vakanser har fått lösas
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med personal från bemanningsföretag. Kommunrehabiliteringen redovisar
underskott på grund av ökat behov av hjälpmedelstekniker och inköp av
avancerade hjälpmedel till svårt sjuka brukare/patienter.
De gemensamma kostnaderna för socialnämnd, förvaltningsledning och
administration redovisar överskott som bland annat beror på att aktiviteter,
medarbetardagar och annan fortbildning inte har kunnat genomföras som
planerat med tanke på COVID19. Överskott redovisas också på grund av
partiella ledigheter och andra ledigheter.
Vid årets slut prognostiseras underskott som liksom utfallet beror på ökade
behov inom verksamheterna. Fortsatt höga kostnader för personal och
skyddsutrustning kan också relateras till COVID19, där beslut om ersättning
saknas för 2021. COVID19 har påverkat alla verksamheter sedan mars 2020.
Förvaltningen måste hela tiden anpassa sig till den rådande pandemin och de
råd och restriktioner som ges från Folkhälsomyndigheten och smittskydd.
Man måste också bevaka en eventuell vård-, stöd- och rehabiliteringsskuld i
en post-COVID-tid, eftersom många insatser uteblivit eller reducerats på
grund av olika restriktioner. COVID-utbrottet på Lindbacken påverkade
möjligheten till renovering och inflyttning, vilket gjorde att ett antal platser
på Korttiden uppehållits av brukare som väntat på särskild boendeplats.
Korttidens reducering från tjugo till tolv platser försenades därför cirka nio
månader och därmed det ekonomiska utfallet för 2021. Inom äldreomsorgen
ser man en fortsatt volymökning inom hemtjänst, som följer den
demografiska utvecklingen. Volymökningen beror även på att brukare som
tidigare stannade kvar längre på sjukhus skrivs ut och vårdas i sina hem i allt
större utsträckning samt att allt fler vill bo kvar i ordinärt boende, trots ökade
vårdbehov.
Hemsjukvården prognostiserar underskott relaterat till olika
personalkostnader, då omsättningen på tillsvidareanställd personal varit hög.
Från och med sommaren har sjuksköterskor fått köpas in från
bemanningsföretag.
Kostnaderna för sjukersättningar, inköp av skyddsutrustning och tvätt
relaterat till COVID19 kommer att vara fortsatt höga både i år och
kommande år eftersom inga bidrag är att vänta från statligt håll och kraven
på basal hygien är höga.
Inom kommunrehabilitering kommer ett ökat behov av hjälpmedelsinköp i
och med kortare vårdtider och mer sjuka patienter att påverka prognosen.
Där påverkar även behovet av att byta ut flertalet lyftsystem, då de
nuvarande inte uppfyller kraven.
Funktionshinderomsorgen prognostiserar ett underskott som beror på högre
kostnader än beräknat för externa placeringar inom socialpsykiatrin och
ökande kostnader för nya brukare i daglig verksamhet där behovet inte kan
tillgodoses inom befintlig personalstyrka. Ytterligare behov av elevhem är
aktuell från hösten. Ökade sjuklönekostnader för personlig assistans
påverkar prognosen negativt, liksom köp av korttidsplats för brukare i behov
av HSL-personal hela dygnet efter utskrivning från sjukhus och att vaken
natt införts på en gruppbostad från juni. Minskade försäljningsintäkter
prognostiseras på daglig verksamhet i och med att verksamheten inte kunnat
bedrivas normalt i rådande pandemi. Prognosen kan dock behöva justeras
ytterligare på grund av eventuella viten för icke verkställda beslut och på
grund av pandemin.
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Inom individ- och familjeomsorg förväntas ett underskott på helår
framförallt med anledning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Risk finns
för fortsatt ökning av ekonomiskt bistånd under året, då Coronakrisen
ytterligare kan ha förvärrat läget. Risk finns även för fortsatt högre kostnader
än budgeterat för placeringar av barn/unga med anledning av
missbruk/kriminalitet där fler nya placeringsbeslut fattats av socialnämndens
arbetsutskott de senaste veckorna
Arbetet med reducering och konvertering på Korttiden och Kaptensgården
kommer att intensifieras de kommande månaderna. Platser för
biståndsbedömt trygghetsboende på Kaptensgården har nu blivit tillgängliga.
Att försöka möta volymökningen i hemtjänsten med nuvarande finansiering,
ställer höga krav på både personal och verksamhet, vilket ökar riskerna vad
gäller arbetsmiljö men även vårdkvalitet. Den trend vi nu ser efter
effektiviseringarna när timlönekostnaderna går ned har ett pris som speglas
främst i hemtjänstpersonalens upplevda stress och brist på återhämtning
under dagen. För att kunna ställa om snabbt med personal och scheman när
behoven ändras, samarbetar alla områden kring rekrytering av timvikarier
och planering.
Inom hemsjukvården fortgår rekryteringen, men även arbetet för att behålla
tillsvidareanställd personal och minska behovet av bemanningsföretag.
Förvaltningen letar aktivt nya gemensamma lokaler för sjuksköterskorna för
att gynna samordning, samarbete och att bättre kunna nyttja gemensamma
resurser. Kommunrehabilitering kommer att flytta till gemensamma lokaler
på Björkbacken under oktober och därmed frigöra platser för boende.
Funktionshinderomsorgen fortsätter se över scheman och följa upp
verksamhetens behov. Arbete pågår för att skyndsamt kunna verkställa
beslut om kontaktpersoner och ledsagare, vilket kommer påverka utfall men
minska risken för eventuella viten.
För att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska inom individ- och
familjeomsorg behöver målgrupperna i högre utsträckning komma i studier,
få tillgång till arbetsplatser eller få ersättning från Försäkringskassan.
Parallellt med detta är det viktigt att alla kommunens verksamheter erbjuder
platser för praktik, extratjänster och nystartsjobb. Dessa tjänster stoppades
från statligt håll under våren men beslut väntas från riksdagen under
september om de återinförs i höst. Med utgångspunkt i att självförsörjning
och utanförskap är hela kommunens angelägenhet, har socialförvaltningen
tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen drivit
frågan om att inrätta en kommunövergripande styrgrupp vars fokus ska ligga
på hur alla kan bidra till ökad självförsörjning och minskade kostnader för
ekonomiskt bistånd. Behandlingsgruppen arbetar för att behovet av att
placera barn ska minska eller befinna sig på nuvarande nivå. Antalet
personer som får hjälp hos behandlingsgrupp, utan föregående
biståndsbedömning, förväntas öka. Samverkan i förebyggarteam och
barnhälsoteam är viktig för att tidigt möta familjers behov och därmed öka
möjligheten till förändring och även lägre kostnader. I samverkan med
Grums och Forshaga kommuner planeras för att gemensamt driva två
jourfamiljehem. Regelbunden samverkan med polisen kring unga med
missbruk/kriminalitet har återupptagits. Förebyggande arbete med
familjevåldsärenden och personer i behov av skydd och/eller placering pågår
genom behandlingsgruppens och Hörnans insatser.
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Måluppfyllelse
Inför budget 2021 gjorde förvaltningen en översyn av vissa mål och
anpassade dessa, för att säkerställa en bättre mätbarhet och träffsäkerhet.
Måluppfyllelsen varierar i samband med uppföljningen i delårsbokslutet.
Vissa mål har inget aktuellt värde i och med att siffror bara presenteras en
gång per år, medan andra både visar både upp- och nedåtgående trender.
Man kan se att måluppfyllelsen i flera av målen har påverkats av pandemin
till exempel antal personal som brukare i hemtjänsten möter, liksom antalet
samordnade individuella planer (SIP) men där vi trots allt har anpassat oss
till nya digitala arbetssätt under pandemiska förhållanden.
Konsekvenser
Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2021 för socialnämnden
samt översända delårsrapporten till kommunfullmäktige

Ivan Stipic
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Ivan Stipic
Lise-Lotte Andersson

Lise-Lotte Andersson
Biträdande socialchef
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Sammanträdesdatum

2021-09-21
Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

§ 93

Dnr TFNSÅ/2021:2

Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 2021
Ärendebeskrivning
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar delårsbokslut inklusive
verksamhetsberättelse med uppföljning av fullmäktigemål, strategiska mål samt
nämndmål för Säffle och Åmåls kommuner.
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 125 tkr för de
skattefinansierade verksamheterna, varav -375 tkr avser Säffle och -1 750 tkr avser
Åmål.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VAverksamheten ett underskott om -150 tkr och verksamheten för renhållning ett
överskott om +1 000 tkr. VA-verksamheten i Åmål beräknas redovisa ett
underskott om -1 175 tkr och renhållningen i Åmål ett +/- 0-resultat. Östby
prognostiserar ett underskott om -400 tkr som vid årets slut debiteras
renhållningskollektiven.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-15
Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2021
Investeringsuppföljning efter augusti 2021
Balansposter
Coronarelaterad analys
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt delårsbokslut 2021
godkänns.
2. Balansposter i delårsbokslutet 2021 godkänns
3. Investeringsuppföljning efter augusti 2021 godkänns
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Säffle
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-21
Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

Kommunfullmäktige Åmål

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEYTTRANDE
Datum

Teknik- och fritidsförvaltningen
Helen Halvardsson
helen.halvardsson@saffle.se

2021-09-15
Dnr

2021/2

Delårsbokslut för teknik- och fritidsnämnden år 2021
Sammanfattning
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar delårsbokslut inklusive
verksamhetsberättelse med uppföljning av fullmäktigemål, strategiska mål
samt nämndmål för Säffle och Åmåls kommuner.
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 125 tkr för
de skattefinansierade verksamheterna, varav -375 tkr avser Säffle och -1 750
tkr avser Åmål.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VAverksamheten ett underskott om -150 tkr och verksamheten för renhållning
ett överskott om +1 000 tkr. VA-verksamheten i Åmål beräknas redovisa ett
underskott om -1 175 tkr och renhållningen i Åmål ett +/- 0-resultat. Östby
prognostiserar ett underskott om -400 tkr som vid årets slut debiteras
renhållningskollektiven.
Bakgrund
Samtliga nämnder, styrelser och bolag ska enligt gällande regler presentera
delårsrapporter där man beskriver händelser av väsentlig betydelse som
inträffat under årets första del samt lämna upplysningar om kommunens
förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut 2021
Investeringsuppföljning efter augusti 2021
Balansposter
Coronarelaterad analys
Förvaltningens ståndpunkt
Måluppfyllelse
Trenden för måluppfyllnaden är stabil överlag, och utförligare analys
presenteras till bokslutet då även 2021-års enkätundersökning för NMI-nöjd
medborgarundersökning kommer att vara med. Förvaltningens bedömning är
att teknik- och fritidsnämnden uppfyller de flesta av sina mål under året trots
att vi varit i en pandemi som framförallt påverkat beläggning och
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verksamhet i sim- och idrottshallar i båda kommunerna som varit kraftigt
reducerad. Positivt är att vi i stället har vi sett ett större antal besökare till
våra friluftsanläggningar och våra parker/lekplatser.
Nämnden har flera investeringsprojekt än någon gång under samverkans
tioårsperiod. Förvaltningen har deltagit med sin tekniska kompetens vid
större etableringar i båda kommunerna, nya bostadsområden, industrimark
mm. VA-verksamheten har gjort en partneringupphandling för kommande
renoveringsobjekt i VA-anläggningar i båda kommunerna och har startat upp
med Fengersfors vattentorn.
Den sistnämnda trenden kan till del härledas till rådande pandemi.
Folkhälsomyndighetens riktlinjer har följts av nämndens personal, vilket har
påverkat sjukfrånvaron på vissa verksamheter. Målet om att minska
sjukfrånvaron inom lokalvården med fem procentenheter t.o.m. år 2021
uppfylls inte, då sjukfrånvaron legat på i snitt drygt 10% efter augusti.
Jämfört med samma period föregående år är det en sänkning med drygt 1 %.
Nämnden har under sommaren tagit emot 170 feriepraktikanter i båda
kommunerna som har utfört ett gott arbete inom framförallt park- och
fritidsenheten.

Ekonomisk uppföljning
Säffles förtroendevalda har efterfrågat en konkret bild över pandemins
ekonomiska påverkan på kommunens verksamheter. En övergripande
sammanställning för detta har gjorts per enhet och bifogats som separat
bilaga.
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 125 tkr för
de skattefinansierade verksamheterna, varav -375 tkr avser Säffle och -1 750
tkr avser Åmål. Underskottet avser i största grad intäktsbortfall för
kommunens idrottshallar på grund av pandemin, vilket i nuläget
prognosticeras till totalt 3 500 tkr. Då personal- och underhållsbehovet
minskat minskar således även kostnaderna, vilket i nuläget beräknas
reducera intäktsbortfallets underskott med cirka 2 025 tkr.
För närvarande är aktuella avtal för Tegnér och nya bollhallen ej fullständigt
klara. Beroende på hur dessa avviker mot initialt tilldelad ram kan en
justering, tillsammans med faktiska utfallet i simhallshyran, behövas.
Städenhetens kostnader för förbrukningsmaterial och skyddsutrustning har
ökat markant på grund av pandemin, och enheten förväntas gå med
underskott om totalt -500 tkr.
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VAverksamheten ett underskott om -150 tkr. Verksamheten har en fordran mot
kollektivet om 1 387 tkr. Tidigare större prognosticerade underskott har
reducerats, främst då en åtgärd för installation av ny värmepump
behandlades som en driftåtgärd, men har nu korrekt justerats till investering.
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En tidigare planerad uppgraderingsåtgärd har även behövt senareläggas till
nästkommande år.
Verksamheten för renhållning prognosticerar ett överskott om +1 000 tkr.
Verksamheten har en fordran mot kollektivet på 1 672 tkr för
avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. Inför året höjdes
taxa för både hushållsavfall och slam, vilket tillsammans med inventering
gjord under året och föregående år medfört positiv effekt på intäktssidan.
VA-verksamheten i Åmål förväntas redovisa ett underskott om -1 175 tkr.
Verksamheten har en fordran mot kollektivet om 487 tkr. Behovet av
renoveringar är fortsatt stort, vilket tillsammans med ökade
personalkostnader och höga underhållsmaterialinköp tydligt belyser vikten
av en taxejustering.
Renhållningen i Åmål prognosticerar ett nollresultat, och har en skuld till
kollektivet på 2 199 tkr för avfallsverksamheten och en fordran för
slamverksamheten på 1 366 tkr.
Östby prognostiserar ett underskott om -400 tkr som vid årets slut debiteras
renhållningskollektiven.
Investeringsuppföljning
Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 54,0 Mnkr för
Säffle 2021 och 24,6 Mnkr för Åmål. Efter augusti är 12 110 tkr förbrukat
för Säffle och 6 566 tkr för Åmål.
Nedan följer projekt som i nuläget ej fullständigt planeras kunna utföras
inom initialt planerad tidsram:
GC-bana Industrigatan-Säterivägen – 200 tkr (gatuenheten)
Projekteringsmedel för sträcka som är skolväg för gymnasium och framtida
fiskodling. Har ännu inte kunnat startas då andra projekt prioriterats högre.
Planeras i nuläget att startas sena hösten för att avslutas tidigt 2022.
Uppdrag enligt lista i FÖP för Säffle stad – 1 500 kr (gatuenheten)
Beslut om vilka åtgärder som skall prioriteras har ännu inte fattats. Förslag
till strategisk genomförandeplan är framtaget men inväntar behandling av
kommunstyrelsen. Projektet förväntas därmed kunna startas först 2022.
Sopmaskin Beam – 2 000 tkr (gatuenheten)
Medel för att enligt initial plan byte nuvarande sopmaskin mot en bättre
begagnad, men visade sig ogynnsamt efter sondering av marknaden. Medel
om 600 tkr behöver därmed tillföras för upphandling av ny sopmaskin, som
först planeras ske 2022.
Reparationer brokonstruktioner – 500 tkr (gatuenheten)
Medel avsedda för utbyte av tätskikt av GC-bro över E45. Entreprenör
planerar vara klar med arbete under slutet av maj nästkommande år.
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Renovering bassänger Säffle VV – 8 349 tkr (VA-enheten)
Detaljprojektering pågår inom ramarna för upphandlat partneringprojekt.
2 000 tkr förväntas förbrukas under 2021 i projektering och eventuell
testinstallation i ett av verkets kolfilter.
Brosjön pumpstation – 1 500 tkr (VA-enheten)
Har ej kunnat genomföras på grund av överbelastning på enheten och andra
projekt har behövt prioriteras. Planeras startas 2022.
Utredning nytt vattenverk Åmål – 1 500 tkr (VA-enheten)
Medel avsedda för utredning gällande nytt vattenverk i Åmål. Samtliga
medel förväntas ej förbrukas innevarande år på grund av hög
arbetsbelastning som ej medgett initialt planerad framdrift.
Omställning insamlingssystem matavfall – 600 tkr (Renhållning)
Medel för inköp av kärl inför kommande insamling av matavfall. Behov av
inköp anses tidigast vara våren 2022.
Hjullastare ÅCV – 2 500 tkr (Renhållning)
Upphandlas under hösten 2021. Lång leveranstid och förväntas vara klart
2022.
Nybyggnation garage – 4 000 tkr (Östby)
Upphandling denna höst och byggstart planerat till 2022.
Utbyggnation personalbyggnad – 2 500 tkr (Östby)
Upphandling denna höst och byggstart planerat till 2022.
Lagerbyggnad – 2 000 tkr (Östby)
Upphandling denna höst och byggstart planerat till 2022.
Tvätthall – 500 tkr (Östby)
Upphandling denna höst och byggstart planerat till 2022.
Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Drift
Störst ekonomiskt påverkande faktor under året har pandemin varit, specifikt
för skattefinanserna. Aktiviteten i kommunens simhallar har varit nästintill
obefintlig, vilket påverkat intäkterna negativt. Viss personal har tillfälligt
flyttats till andra verksamheter i möjlig mån. Samhällsläget efter pandemin
är i nuläget oklart, och ändrat människobeteende kan få både positiva och
negativa konsekvenser, speciellt för idrottshallverksamheten.
Även städenheten har påverkats av pandemin, där man främst sett fördyrade
förbruknings- och skyddsutrustning. Hur denna trend utvecklas är svårt att
förutspå, men i slutändan kan den komma att leda till ett ökat behov av
timprisjustering eller effektiviseringar.
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Åmåls VA-verksamhet har senaste år gått med större förluster, där tidigare
skuld till kollektivet övergick till en fordran efter fjolårets resultat. Då även
årets nuvarande prognos är ett större underskott är behovet av en taxeökning
ofrånkomlig. Förslag om taxejustering arbetas därmed fram, tillsammans
med förslag om fondering inför kommande investeringsprojekt för nytt
vattenverk.
Säffles hushållsavfallsverksamhet övergick under juli till egen regi. Då den
nya verksamheten inte fortlöpt under en längre period är effekten av denna
övergång svår att med säkerhet fastställa. I nuvarande tidigt skede tros dock
övergången medföra en positiv kostnadsutveckling.
Investeringar
Förvaltningen är likt tidigare år väldigt investeringstung. Kostsamma
investeringsprojekt är påbörjade i år och planerade för kommande år, för
såväl skatte- som avgiftsfinanserna. Ständig hänsyn behöver vid planering av
investeringar tas till kommande kostnader för avskrivning och ränta för att
bibehålla en ekonomisk balans. Investeringar där nämnden inte kompenseras
för kostnader motsvarande avskrivning och ränta innebär att motsvarande
neddragningar eller effektiviseringar måste hittas inom verksamheterna.

Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt delårsbokslut 2021
godkänns.
2. Balansposter i delårsbokslutet 2021 godkänns
3. Investeringsuppföljning efter augusti 2021 godkänns

Helen Halvardsson
Förvaltningschef
Jarmo Kylmänen
Förvaltningsekonom
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige Säffle
Kommunfullmäktige Åmål

Jakob Lindvall
Förvaltningsekonom
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§ 43

Dnr KFAB/2021:19

Delårsrapport 2021 för samtliga dotterbolag - ägardialog
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens bolagspolicy, under punkten Informationsskyldighet och
löpande rapporter, ska dotterbolagen hålla moderbolaget, Kommunföretag i Säffle
AB, väl informerad om sin verksamhet. Moderbolaget ska i sin tur hålla
kommunstyrelsen väl informerad om bolagskoncernens verksamhet.
I bolagens ägardirektiv fastslås att muntlig rapportering (ägardialog) sker med
moderbolaget vid dess styrelsesammanträden i samband tertialuppföljning (efter
april månad), delårsrapport (efter augusti månad) och årsredovisning (efter
december månad). Ägardialog förs vid dagens sammanträde.
Säfflebostäder AB redovisar ett resultat om 11 367 tkr för perioden
januari 2021–augusti 2021.
För helåret 2021 prognostiseras ett resultat om 1 600 tkr.
Forskningen i Säffle AB redovisar ett resultat om 3 647 tkr för perioden
januari 2021–augusti 2021.
För helåret 2021 prognostiseras ett resultat om 1 800 tkr.
Säffle Kedjan 2 AB redovisar ett resultat om 710 tkr för perioden
januari 2021 augusti 2021.
För helåret 2021 prognostiseras ett resultat om +/- 0.
Säffle Kommunikation AB redovisar ett resultat om 1 537 tkr för perioden
januari 2021–augusti 2021.
För helåret 2021 prognostiseras ett resultat om 2 000 tkr.
Beslutsunderlag
Säfflebostäder AB:s protokoll 2021-09-23, § 41 inkl. delårsrapport 2021.
Forskningen i Säffle AB:s protokoll 2021-09-27, § 29 inkl. delårsrapport 2021.
Säffle Kedjan 2 AB:s protokoll 2021-09-27, § 29 inkl. delårsrapport 2021.
Säffle Kommunikation AB:s protokoll 2021-09-21, § 25 inkl. delårsrapport 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Styrelsen beslutar att delårsrapporterna för Säfflebostäder AB,
Forskningen i Säffle AB, Säffle Kedjan 2 AB och Säffle kommunikation AB
godkänns.
Beslut
Styrelsen för Kommunföretag i Säffle AB beslutar följande:
1. Delårsrapport 2021 för Säfflebostäder AB godkänns.
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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2. Delårsrapport 2021 för Forskningen i Säffle AB godkänns.
3. Delårsrapport 2021 för Säffle Kedjan 2 AB godkänns.
4. Delårsrapport 2021 för Säffle Kommunikation AB godkänns.

__________________
2021-10-07 Utdrag till
Kommunstyrelsen

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunföretag i Säffle AB

§ 44

Dnr KFAB/2021:19

Delårsrapport och koncernredovisning 2021 för
bolagskoncernen
Ärendebeskrivning
Enligt bolagspolicy och ägardirektiv ska Kommunföretag i Säffle AB upprätta en
delårsrapport och koncernrapport delår. Här redovisas en rapport för moderbolaget
Kommunföretag i Säffle AB samt en rapport för bolagskoncernen som helhet där
mellanliggande transaktioner är borttagna enligt de redovisningsregler som gäller.
Kommunföretag i Säffle AB redovisar ett resultat om 35 837 kr för perioden januari
2021–augusti 2021.
Bolagskoncernen som helhet redovisar ett resultat om 17 298 067 kr för perioden
januari 2021–augusti 2021.
Prognosen för koncernen för helåret 2021 visar ett resultat om

tkr.

Beslutsunderlag
Delårsrapport och koncernredovisning delår 2021 för Kommunföretag i Säffle AB.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Styrelsen för Kommunföretag i Säffle AB beslutar att godkänna
delårsrapport och koncernredovisning delår 2021 för Kommunföretag i Säffle AB.
Beslut
Styrelsen för Kommunföretag i Säffle AB beslutar att godkänna delårsrapport och
koncernredovisning delår 2021 för Kommunföretag i Säffle AB.

__________________
2021-10-07 Utdrag till
Kommunstyrelsen

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport
och

Koncernredovisning
för

Kommunföretag i Säffle AB
556555-2295

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-08-31

Kommunföretag i Säffle AB
Org.nr 556555-2295

2 (13)

Förändring av eget kapital
Koncernen
Belopp vid årets ingång
Periodens resultat
Belopp vid årets utgång

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Periodens resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Totalt

100 000

234 618

100 000

234 618

126 273 446
17 298 067
143 571 513

126 608 064
17 298 067
143 906 131

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

100 000

6 602 868

9 949

6 712 817

9 949

-9 949
35 837
35 837

0
35 837
6 748 654

100 000

6 612 817

Kommunföretag i Säffle AB
Org.nr 556555-2295
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2021-01-01
-2021-08-31

2020-01-01
-2020-08-31

133 743 747
133 743 747

134 640 800
134 640 800

-80 408 752
-17 265 370

-83 579 759
-15 047 562

-16 420 309
-114 094 431
19 649 316

-16 429 051
-115 056 372
19 584 428

Resultat efter finansiella poster

141 326
-2 492 575
-2 351 249
17 298 067

150 968
-2 894 039
-2 743 071
16 841 357

Resultat före skatt
Periodens resultat

17 298 067
17 298 067

16 841 357
16 841 357

Koncernens
Resultaträkning

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not

Kommunföretag i Säffle AB
Org.nr 556555-2295
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2021-08-31

2020-08-31

527 096 493
49 446 233
576 542 726

545 642 231
51 656 158
597 298 389

40 000
40 000
576 582 726

40 000
40 000
597 338 389

398 683
57 172
455 855

530 626
0
530 626

1 191 969
105 528 863
2 259 360
1 533 191
1 788 147
112 301 530

2 930 453
70 854 892
1 668 836
1 284 257
655 643
77 394 081

Summa omsättningstillgångar

424 889
424 889
113 182 274

340 945
340 945
78 265 652

SUMMA TILLGÅNGAR

689 765 000

675 604 041

Koncernens
Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbete för annans räkning
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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Not

2021-08-31

2020-08-31

100 000
234 618
126 273 447
17 298 067
143 906 132

100 000
234 618
113 557 478
16 841 358
130 733 454

413 664
7 294 147
7 789 790
15 497 601

552 728
6 780 334
0
7 333 062

340 896 952
148 715 778
489 612 730

345 291 752
150 232 553
495 524 305

2 846 504
6 081 118
13 015 162
998 802
17 806 951
40 748 537
689 765 000

2 438 882
6 927 586
12 181 519
1 021 935
19 443 298
42 013 220
675 604 041

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till moderföretag
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2021-01-01
-2021-08-31

2020-01-01
-2020-08-31

250 000
250 000

250 000
250 000

-119 100
-78 913
-198 013
51 987

-141 000
-58 071
-199 071
50 929

-16 150
-16 150
35 837

-16 150
-16 150
34 779

Resultat före skatt

35 837

34 779

Skatt på årets resultat
Periodens resultat

0
35 837

0
34 779

Moderbolagets
Resultaträkning
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not
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Not

2021-08-31

2020-08-31

2, 3

16 565 000
16 565 000
16 565 000

16 565 000
16 565 000
16 565 000

1 958 040
6 980
1 965 020

2 002 040
9 974
2 012 014

421 182
2 386 202

338 304
2 350 318

18 951 202

18 915 318

18 951 202

18 915 318

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos moderföretag
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Moderbolagets
Balansräkning
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Not

2021-08-31

2020-08-31

100 000
100 000

100 000
100 000

6 612 817
35 837
6 648 654
6 748 654

6 602 868
34 779
6 637 647
6 737 647

10 215 000
10 215 000

10 215 000
10 215 000

1 938 573
28 976
19 999
1 987 548

1 623 639
19 588
319 444
1 962 671

18 951 202

18 915 318

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till moderföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till moderföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning
Koncernens huvudsakliga intäkter kommer från uthyrning av bostäder och lokaler och redovisas löpande i
takt med att bostäderna och lokalerna hyrs och disponeras av hyresgästerna. Intäkterna från försäljning av
tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Anslutningavgifterna är engångsersättningar från kunder
i samband med anslutningarna, vilka intäktsförs i samband med leverans av anslutningen samtidigt som
utgiften för anslutningen bokförs som en anläggningstillgång och skrivs av enligt plan.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
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Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Stommar
Fasad, yttertak, fönster
Hissar, ledningssystem
Övrigt
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

1-2 %
2-2,5 %
2-4 %
2-10 %
4-33 %
3-5 %

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

Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till
leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en
fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella
leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den
finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till
leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare
av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden
förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
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Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller
tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna.
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer
som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som
avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som
förmånsbestämd.

Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
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Not 2 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2021-08-31

2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 565 000
16 565 000

16 565 000
16 565 000

Utgående redovisat värde

16 565 000

16 565 000

Not 3 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Forskning i Säffle AB
Säfflebostäder AB
Säfflekedjan 2 AB
Säffle Kommunikation AB

Forskning i Säffle AB
Säfflebostäder AB
Säfflekedjan 2 AB
Säffle Kommunikation AB

Kapitalandel
100
100
100
100

Rösträttsandel
100
100
100
100

Org.nr
556570-9192
556499-8697
556946-6955
556716-9841

Antal
andelar
1 000
1 515
100
1 000

Säte
Säffle
Säffle
Säffle
Säffle

Säffle 2021-

Dag Rogne
Ordförande

Ann Björkqvist Mlakar

Ola Johansson

Markus Bäckström

Stellan Herbertsson

Ingemar Rosén
Verkställande direktör

Bokfört
värde
450 000
1 515 000
6 100 000
8 500 000
16 565 000

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2021-09-23
Säfflebostäder AB

§ 41

Dnr SÄBO/2021:72

Delårsrapport efter augusti 2021
Ärendebeskrivning
Nettoomsättningen var under perioden 111 273 tkr. Resultatet blev ett överskott på
11 367 tkr. Prognosen för bokslutet 2021 är ett överskott på 1 600 tkr i enlighet
med budget.
Beslutsunderlag
Delårsrapport för Säfflebostäder AB efter augusti 2021, 2021-09-16.
Skattekonto Säfflebostäder AB 2021, 2021-09-10.
Tjänsteyttrande om delårsrapport i Säfflebostäder AB, 2021-09-17.
Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Bäckström (C): Styrelsen beslutar i enlighet med bolagets förslag.
Beslut
Styrelsen beslutar följande:
1. Delårsrapportens verksamhetsuppföljning efter augusti 2021 godkänns.
2. Delårsrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.
3. Investeringsuppföljningen efter augusti 2021 godkänns och överlämnas till
Kommunföretag i Säffle AB.
________________
2021-09-30 Utdrag till
Kommunföretag i Säffle AB

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2021-09-27
Forskningen i Säffle AB

§ 29

Dnr SÄBO/2021:73

Delårsrapport efter augusti 2021
Ärendebeskrivning
Forskningen i Säffle AB redovisar en nettoomsättning under perioden på 9 256 tkr.
Resultatet blev ett överskott på 3 647 tkr. Prognosen för bokslutet 2021 är ett
överskott på 1 800 tkr, vilket är 800 tkr över budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om delårsrapport för Forskningen i Säffle AB 2021, 2021-09-17.
Delårsrapport för Forskningen i Säffle AB efter augusti 2021, 2021-09-14.
Skattekonto Forskningen i Säffle AB 2021, 2021-09-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Edvardsson Kyrk (C): Styrelsen beslutar i enlighet med bolagets förslag.
Beslut
Styrelsen för Forskningen i Säffle AB beslutar:
1. Delårsrapportens verksamhetsuppföljning efter augusti 2021 godkänns.
2. Delårsrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.
3. Investeringsuppföljningen efter augusti 2021 godkänns och överlämnas till
Kommunföretag i Säffle AB.

_________________________
2021-09-30 Utdrag till
Kommunföretag i Säffle AB

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-09-27
Säffle Kedjan 2 AB

§ 29

Dnr SÄBO/2021:74

Delårsrapport efter augusti 2021
Ärendebeskrivning
Säffle Kedjan 2 AB redovisar en nettoomsättning under perioden på 7 192 tkr.
Resultatet blev ett överskott på 710 tkr. Prognosen för bokslutet 2021 är ett
nollresultat i enlighet med budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om delårsrapport efter augusti 2021, 2021-09-17.
Delårsrapport efter augusti 2021, 2021-09-14.
Skattekonto Kedjan 2021, 2021-09-10.
Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Edvardsson Kyrk (C): Styrelsen beslutar i enlighet med bolagets förslag.
Beslut
Styrelsen beslutar följande:
1. Delårsrapportens verksamhetsuppföljning efter augusti 2021 godkänns.
2. Delårsrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.
3. Investeringsuppföljningen efter augusti 2021 godkänns och överlämnas till
Kommunföretag i Säffle AB.
_____________________
2021-09-30 Utdrag till
Kommunföretag i Säffle AB

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2021-09-21

Säffle Kommunikation AB

§ 25

Dnr SÄKOM/2021:26

Delårsrapport 2021
Ärendebeskrivning
Säffle Kommunikation AB prognostiserar ett överskott med 1 537 tkr för
verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande, 2021-09-13.
Delårsrapport 2021 för Säffle Kommunikation AB
Investeringsuppföljning efter augusti 2021 Säffle Kommunikation AB
Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Evestam (C): Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.
Beslut
Säffle Kommunikation AB beslutar följande:
1. Delårsrapportens verksamhetsuppföljning efter augusti månad 2021
godkänns.
2. Delårsrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens
driftsredovisning med prognos överlämnas till Kommunföretag i Säffle AB.
3. Investeringsuppföljning efter augusti månad 2021 godkänns och överlämnas
till Kommunföretag i Säffle AB.
__________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-09-20
Kommunstyrelsen

§ 126

Dnr KS/2021:198

Delårsrapport för kommunstyrelsen 2022
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter på 51
221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 628 tkr och
räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter augusti månad har 53 971 tkr i
kommunbidrag, 31 568 tkr i övriga intäkter samt 81 775 tkr i kostnader bokförts.
Utfallet blir därmed minus 3 272 tkr. Intäkterna är 2 539 tkr lägre än periodens
budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 863 tkr högre än periodens
budget. Prognosen för helåret visar efter augusti på ett positivt resultat på 450 tkr.
Kommunstyrelsen har 45 892 tkr i investeringsbudget för 2021 inklusive 1 862 tkr i
tilläggsanslag från år 2020. Prognosen för 2021 är +7 000 tkr. Anledningen till
avvikelsen är främst förseningar i projektstarter.
Uppföljningen av nämndmålen efter augusti 2021 visar att målen inte kommer att
nås fullt ut inom alla områden. Dock är bedömningen att måluppfyllelsen överlag är
god.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-09-14.
Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens mål och
ekonomi i delårsrapport 2021.

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

Datum

Referens

2021-09-14

KS/2021:198

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter
på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121
628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter augusti månad har 53 971
tkr i kommunbidrag, 31 568 tkr i övriga intäkter samt 81 775 tkr i kostnader
bokförts. Utfallet blir därmed minus 3 272 tkr. Intäkterna är 2 539 tkr lägre
än periodens budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 863 tkr
högre än periodens budget. Prognosen för helåret visar efter augusti på ett
positivt resultat på 450 tkr.
Kommunstyrelsen har 45 892 tkr i investeringsbudget för 2021 inklusive 1
862 tkr i tilläggsanslag från år 2020. Prognosen för 2021 är +7 000 tkr.
Anledningen till avvikelsen är främst förseningar i projektstarter.
Uppföljningen av nämndmålen efter augusti 2021 visar att målen inte
kommer att nås fullt ut inom alla områden. Dock är bedömningen att
måluppfyllelsen överlag är god.
Bakgrund
I Säffle kommun görs den lagstadgade delårsrapporten efter augusti månads
utgång. Kommunstyrelsen ska göra en rapport utifrån sitt verksamhetsansvar
som facknämnd som lämnas till kommunfullmäktige.
Samtidigt ska nämnden göra en avrapportering av status för nämndmålen
enligt arbetsgången för den nya styrmodell som gäller från och med 2019. I
samband med detta görs även en uppföljning av ekonomin per enhet. Dessa
uppföljningar stannar i kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen.
Förvaltningens ståndpunkt
Uppföljningen av nämndmålen efter augusti 2021 visar att målen inte
kommer att nås fullt ut inom alla områden. Dock är bedömningen att
måluppfyllelsen överlag är god. Den största förklaringen till att vissa mål
inte kommer att nås är påverkan från Covid-19 pandemin. Inom ett antal
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målområden, har aktiviteter som har till syfte att nå målnivån, inte kunnat
genomföras eller behövt skjutas på framtiden.
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter
på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121
628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter augusti månad har 53 971
tkr i kommunbidrag, 31 568 tkr i övriga intäkter samt 81 775 tkr i kostnader
bokförts. Utfallet blir därmed minus 3 272 tkr. Intäkterna är 2 539 tkr lägre
än periodens budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 863 tkr
högre än periodens budget. Prognosen för helåret visar efter augusti på ett
positivt resultat på 450 tkr.
Den stora avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på att olika
former av intern försäljning ej är bokförd. Det rör uppdrag som
kommunstyrelsen säljer till övriga förvaltningar.
På kostnadssidan visar ekonomienheten och IT-enheten de största
avvikelserna med ett bokfört resultat på minus 1 749 respektive minus 1 341
tkr. Anledningen till det höga utfallet på ekonomienheten är att kommunens
försäkringar först betalats av ekonomienheten för att senare till största delen
fördelas ut per förvaltning. På IT-enheten beror de höga kostnaderna på
ökade licensavgifter och inköp av IT-material.
Kommunstyrelsen gemensamt och näringslivsenheten har betalat ut
föreningsbidrag för helåret. Detta ger en budgetavvikelse på drygt 800 tkr.
Personalenheten redovisar en negativ kostnadsavvikelse, vilket beror främst
på underbudgeterade lönekostnader. På näringslivsenheten beror de låga
kostnaderna på att projektens budget för konsulttjänster inte förbrukats fullt
ut på grund av att alla projekt inte är full igång än.
Prognosen efter augusti visar på ett helårsresultat för kommunstyrelsen på
plus 450 tkr. Kanslienheten prognostiserar ett minus på 500 tkr på
helårsbasis. Det negativa resultatet beror på att enheten har tagit
gemensamma kostnader kopplade till stadshuset och extra
kommunikationsinsatser kopplat till Covid-19. Ekonomienheten beräknar ett
minus på 200 tkr till följd av upphandlingskostnader för nytt ekonomisystem
samt högre kostnader för försäkringspremier. HR-enheten prognostiserar ett
negativt resultat på 500 tkr på grund av minskade intäkter för
fordonscentralen på grund av Covid-19 och införandekostnader för ny
bemanningsenhet. Näringslivsenheten prognostiserar ett plusresultat på
1 200 tkr. IT-enheten prognostiserar ett nollresultat. Räddningstjänsten
beräknas ha ett underskott på 250 tkr på årsbasis. Det är två
huvudförklaringar till det prognostiserade underskottet i form av minskade
intäkter på grund av Covid-19 och ökade hyreskostnader. För att balansera
de negativa resultaten från några enheter behöver de gemensamma
reserverna lämna ett överskott på 700 tkr vid årets slut.
Kommunstyrelsen har 45 892 tkr i investeringsbudget för 2021 inklusive 1
862 tkr i tilläggsanslag från år 2020. Efter augusti har 28 540 tkr förbrukats.
Prognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste avstämningen
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landar prognosen på +7 000 tkr. Anledningen till avvikelsen är främst
förseningar i projektstarter.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens mål och
ekonomi i delårsrapport 2021

Ingemar Rosén
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Mattias Anglemark
Ekonomichef
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2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 147

Dnr KS/2021:41

Tilläggsbudget 2022-2024
Ärendebeskrivning
Den ordinarie processen för arbetet med budget innebär att kommunfullmäktige
fattar beslut om kommande års budget i juni.
Under budgetprocessen framkom det ytterligare behov från nämnderna men det
tuffa ekonomiska läget gjorde att det inte fanns ytterligare utrymme för satsningar.
Under september blev den ekonomiska situationen för Säffle kommun något bättre.
Delårsrapporten visade på att årsresultatet skulle bli positivt och skatteprognosen
som publicerades av SKR i slutet av september förstärkte det ekonomiska läget för
år 2021-2024.
Utifrån den förbättrade ekonomiska situationen vill majoriteten göra satsningar för
att täcka ytterligare behov som kommunens verksamheter har i form av en
tilläggsbudget.
För år 2022 riktas det ytterligare 5 mnkr till socialnämnden för de ökade behoven
inom äldreomsorgen. Barn- och utbildningsnämnden får en generell förstärkning på
2 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-15.
Majoritetens förslag till budget.
Socialdemokraternas förslag till budget.
Kommunfullmäktiges protokoll § 63, 2021-06-24.
SKR cirkulärnr: 21:35, 2021-09-30.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C) och Ola Johansson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
majoritetens förslag till budget.
Ann Mlakar (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt socialdemokraternas
förslag till budget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla majoritetens förslag till budget.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar bifall till
majoritetens förslag röstar Ja den som röstar bifall till socialdemokraternas förslag
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röstar Nej. Omröstningen utfaller med 9 Ja-röster, 3 Nej-röster och 1 avstår.
Se omröstningslista på sidan 2.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
Kommunbidrag 2022-2024
1. Kommunbidraget för valnämnden utökas med 61 tkr till 112 tkr för år 2022
och i plan för år 2023 minskas ramen med 59 tkr till 53 tkr. I planen för år
2024 utökas ramen med 1 tkr till 54 tkr.
2. Kommunbidraget för kommunstyrelsen utökas med 1 351 tkr till 82 308 tkr
för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 860 tkr till 83 168 tkr, och
i plan för år 2024 ökar ramen med 832 tkr och blir 84 000 tkr.
3. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 12 503 tkr till
435 925 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 4 575 tkr till
440 499 tkr, och i plan för år 2024 minskas ramen med 1 595 tkr till 438
904 tkr.
4. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 847 tkr till 10
085 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 101 tkr till 10 186
och 2024 ökar ramen med 102 tkr och blir 10 288 tkr.
5. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 13 579 tkr till 396 971 tkr
för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 12 032 tkr till 409 003 tkr,
och i plan för år 2024 utökas ramen med 11 115 tkr till 420 118 tkr.
6. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 1 188 tkr till 29 801 tkr för
år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 298 tkr till 30 099 tkr och
2024 ökar ramen med 301 tkr och blir 30 400 tkr.
7. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och
fritidsnämnden utökas med 1 411 tkr till 68 257 tkr för år 2022, i plan för år
2023 utökas ramen med 683 tkr till 68 940 tkr och 2024 ökar ramen med
689 tkr och blir 69 629 tkr.
8. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma
överförmyndarnämnden ökar med 743 tkr till 2 553 tkr för år 2022, i plan
för år 2023 utökas ramen med 26 tkr till 2 579 tkr och 2024 ökar ramen med
26 tkr och blir 2 605 tkr.
Resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2022-2024
9. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassa-flödesbudget för
år 2022 samt plan för åren 2023-2024 fastställs.
Uppdrag översyn
10. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av befintligt
regelverk för hantering av nämndernas budgetavvikelser som beslutades av
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kommunfullmäktige 2017-06-12 § 119. I uppdraget ingår även att se över
hur reserver under finansförvaltningen ska hanteras besluts- och
styrningsmässigt. Regelverket ska beslutas av kommunfullmäktige senast i
mars 2021.
___________________
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TJÄNSTEYTTRANDE
Mattias Anglemark, /RedigerareTelefon/
mattias.anglemark@saffle.se

Datum

Referens

2021-10-15

KS/2021:41

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle
kommun
Sammanfattning
Den ordinarie processen för arbetet med budget innebär att
kommunfullmäktige fattar beslut om kommande års budget i juni.
Under budgetprocessen framkom det ytterligare behov från nämnderna men
det tuffa ekonomiska läget gjorde att det inte fanns ytterligare utrymme för
satsningar.
Under september blev den ekonomiska situationen för Säffle kommun något
bättre. Delårsrapporten visade på att årsresultatet skulle bli positivt och
skatteprognosen som publicerades av SKR i slutet av september förstärkte
det ekonomiska läget för år 2021-2024.
Utifrån den förbättrade ekonomiska situationen vill majoriteten göra
satsningar för att täcka ytterligare behov som kommunens verksamheter har i
form av en tilläggsbudget.
För år 2022 riktas det ytterligare 5 mnkr till socialnämnden för de ökade
behoven inom äldreomsorgen. Barn- och utbildningsnämnden får en generell
förstärkning på 2 mnkr.
Bakgrund
Den ordinarie processen för arbetet med budget innebär att
kommunfullmäktige fattar beslut om kommande års budget i juni.
Majoritetens förslag till driftramar för år 2022 som beslutades av
kommunfullmäktige i juni utgick från de preliminära ramarna, uppdaterat
med den skatteprognos som kom i april och budgetpropositionen. April
månads skatteprognos gav minskade skatteintäkter. Befolkningsutvecklingen
under årets första fem månader gjorde att befolkningsprognosen kunde
räknas upp med 75 invånare.
Budgeten byggde på oförändrad skattesats med 21:52 kr/skattekrona.
Resultatmålet sänktes tillfälligt för år 2022 till 1,39 och 2023 till 1,49 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, för 2024 återgår
resultatmålet till 2%. Det beslutades om generellt påslag på 1% till
nämnderna under 2022 medans det för 2023-2024 inte föreslogs någon
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generell uppräkning. Det tuffa ekonomiska läget gjorde att det inte fanns
ytterligare utrymme för satsningar
Det gjordes satsningar i flera olika former i 2022 års budget. Den största
satsningen var kopplad till arbetet med att få fler personer som har egen
försörjning och därmed minskar behöver av försörjningsstöd. Ett belopp
motsvarande 2021 års underskott för försörjningsstödet på 9,6 mnkr
budgeterades centralt under finansförvaltningen. Det innebar att
socialnämnden blir kompenserade motsvarande 9,6 mnkr i 2022 års budget
utöver de ramförstärkningar som nämnden erhåller. Barn- och
utbildningsnämnden fick en generell ramförstärkning på 1 mnkr och
kompensation för hyreshöjningar på totalt 2 mnkr 2022. Socialnämnden fick
en generell förstärkning av ramen med 1 mnkr. Miljö- och
byggnadsnämnden fick riktade medel på 0,75 mnkr för en tjänst till
miljöverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden fick riktade medel på 0,75
mnkr för en tjänst kopplat till projekt- och byggledning. Kulturnämnden fick
en generell ramförstärkning på 0,75 mnkr. Räddningstjänsten fick en
förstärkning på 0,4 mnkr för att kunna fortsätta bedriva verksamheten på
befintlig nivå. Ramen för överförmyndarverksamheten förstärktes med 0,5
mnkr på grund av ökade kostnader för arvoden.
Under budgetprocessen framkom det ytterligare behov från nämnderna men
det tuffa ekonomiska läget gjorde att det inte fanns ytterligare utrymme för
satsningar. Även resultatet för innevarande år visade på ett negativt resultat
för kommunen vilket ytterligare visade det svåra ekonomiska läget.
Under september blev den ekonomiska situationen för Säffle kommun något
bättre. Delårsrapporten visade på att årsresultatet skulle bli positivt och
skatteprognosen som publicerades av SKR i slutet av september förstärkte
det ekonomiska läget för år 2021-2024.
Utifrån den förbättrade ekonomiska situationen vill majoriteten göra
satsningar för att täcka ytterligare behov som kommunens verksamheter har i
form av en tilläggsbudget. För år 2022 riktas det ytterligare 5 mnkr till
socialnämnden för de ökade behoven inom äldreomsorgen. Barn- och
utbildningsnämnden får en generell förstärkning på 2 mnkr. Äskandet på 225
tkr från den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng föreslås att beviljas. För år
2023 och 2024 görs det en generell uppräkning för samtliga verksamheter
med 1%, detta innebär en förstärkning med 10,4 mnkr för 203 och 10,5 mnkr
för 2024.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
KF § 63 Budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle kommun samt
ägardirektiv för bolagen 2022, 2021-06-24
SKR cirkulärnr: 21:35, 2021-09-30
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Konsekvenser
Trots förstärkningen av verksamheternas budgetramar ligger det kvar ett
fortsatt effektiviseringsuppdrag. Enligt prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), som är en del av förutsättningarna för budgeten, prognostiseras den
samlade inflationen för kommunerna att vara mellan 2,1 och 2,5%.
Skillnaden mellan ramförstärkningen på 1% och inflationen på 2,1-2,5%
kräver effektiviseringar på mellanskillnaden för att klara av att hålla budget
och samtidigt klara av att uppfylla verksamhetsmålen.
Övriga beslut som togs i samband med att kommunfullmäktige tog ärendet
”Budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle kommun samt ägardirektiv för
bolagen 2022” påverkas inte av detta beslut. Det innebär att besluten om
”Kommunal skattesats”, ”Demografibudget och ersättningsbelopp”,
”Finansförvaltningens anslag för oförutsedda behov m.m.”,
”Investeringsbudget 2022-2024”, ”Finansiella mål 2022-2024”, ”Ram för
kommunens långfristiga skulder 2022” och ”Ägardirektiv för bolagen” som
togs av kommunfullmäktige i juni gäller enligt det beslutet.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande
Kommunbidrag 2022-2024
1. Kommunbidraget för valnämnden utökas med 61 tkr till 112 tkr för
år 2022 och i plan för år 2023 minskas ramen med 59 tkr till 53 tkr. I
planen för år 2024 utökas ramen med 1 tkr till 54 tkr.
2. Kommunbidraget för kommunstyrelsen utökas med 1 351 tkr till 82
308 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 860 tkr till
83 168 tkr, och i plan för år 2024 ökar ramen med 832 tkr och blir 84
000 tkr.
3. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 12 503
tkr till 435 925 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 4
575 tkr till 440 499 tkr, och i plan för år 2024 minskas ramen med 1
595 tkr till 438 904 tkr.
4. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 847 tkr
till 10 085 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 101
tkr till 10 186 och 2024 ökar ramen med 102 tkr och blir 10 288 tkr.
5. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 13 579 tkr till 396 971
tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 12 032 tkr till
409 003 tkr, och i plan för år 2024 utökas ramen med 11 115 tkr till
420 118 tkr.
6. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 1 188 tkr till 29 801
tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 298 tkr till
30 099 tkr och 2024 ökar ramen med 301 tkr och blir 30 400 tkr.
7. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och
fritidsnämnden utökas med 1 411 tkr till 68 257 tkr för år 2022, i plan
för år 2023 utökas ramen med 683 tkr till 68 940 tkr och 2024 ökar
ramen med 689 tkr och blir 69 629 tkr.
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8. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma
överförmyndarnämnden ökar med 743 tkr till 2 553 tkr för år 2022, i
plan för år 2023 utökas ramen med 26 tkr till 2 579 tkr och 2024 ökar
ramen med 26 tkr och blir 2 605 tkr.
Resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2022-2024
9. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassaflödesbudget för år 2022 samt plan för åren 2023-2024 fastställs.
Uppdrag översyn
10. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av
befintligt regelverk för hantering av nämndernas budgetavvikelser
som beslutades av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 119. I
uppdraget ingår även att se över hur reserver under
finansförvaltningen ska hanteras besluts- och styrningsmässigt.
Regelverket ska beslutas av kommunfullmäktige senast i mars 2021.

Ingemar Rosén
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"

Mattias Anglemark
Ekonomichef
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§ 148

Dnr KS/2021:210

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning
Ärendebeskrivning
Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken ansvarar socialnämnden för att utreda och förvalta
dödsbon - provisorisk förvaltning – till dess dödsbodelägare påträffas och de börjar
den egentliga boutredningen. Enligt 5 kap 2 § begravningslagen har socialnämnden
rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för provisorisk
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får enligt 2
kap 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgift än vad som svara mot kostnaden för
de tjänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara
kommunens självkostnad, det vill säga självkostnadsprincipen.
För faktiskt nedlagd handläggningstid, föreslår förvaltningen att det bör tas att en
avgift av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning samt för gravsättning
motsvarande 0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för 2021 350 kr per timma, plus
moms. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att
utföra sitt uppdrag.
Beslutet föreslås gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 124, 2021-10-11.
Socialnämndens protokoll med tjänsteyttrande § 124, 2021-09-21.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. att en avgift tas ut av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning samt för
gravsättning motsvarande 0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för 2021 350 kr per
timma
2. om behov finns att två tjänstemän medverkar tas dubbel timavgift ut
3. understiger handläggningstiden en halvtimme tas ingen timavgift ut
4. mervärdesskatt 25 % ska betalas på den avgift som kommunen har rätt att ta ut för
dessa tjänster
5. därutöver ska ersättning tas ut för direkta utlägg som socialförvaltningen haft för
att utföra sitt uppdrag
6. Beslutet föreslås gälla från och med 2022-01-01.
Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

___________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2021-09-21

§ 124

Dnr SN/2020:129

Avgift för provisorisk förvaltning
Ärendebeskrivning
Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken ansvarar socialnämnden för att utreda och
förvalta dödsbon - provisorisk förvaltning – till dess dödsbodelägare
påträffas och de börjar den egentliga boutredningen. Enligt 5 kap 2 §
begravningslagen har socialnämnden rätt att ta ut ersättning av dödsboet för
sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen. En kommun får enligt 2 kap 6 § kommunallagen inte ta
ut högre avgift än vad som svara mot kostnaden för de tjänster som
kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens
självkostnad, det vill säga självkostnadsprincipen.
För faktiskt nedlagd handläggningstid, föreslår förvaltningen att det bör tas
att en avgift av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning samt för
gravsättning motsvarande 0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för 2021
350 kr per timma, plus moms. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg
som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
Beslutet föreslås gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-16.
Arbetsutskottets protokoll, 2021-08-31, § 122.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att en avgift tas ut av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning samt
för gravsättning motsvarande 0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme,
för 2021 350 kr per timma
2. om behov finns att två tjänstemän medverkar tas dubbel timavgift ut
3. understiger handläggningstiden en halvtimme tas ingen timavgift ut
4. mervärdesskatt 25 % ska betalas på den avgift som kommunen har
rätt att ta ut för dessa tjänster

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2021-09-21

5. därutöver ska ersättning tas ut för direkta utlägg som
socialförvaltningen haft för att utföra sitt uppdrag
6. Beslutet föreslås gälla från och med 2022-01-01.
_________________________
Utdrag 2021-09-24
Kommunfullmäktige

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sida

TJÄNSTEYTTRANDE
Datum

Socialförvaltningen
Anna Karlsson, 0533-68 15 10
anna.karlsson@saffle.se

2021-08-16

Kommunfullmäktige

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning
Sammanfattning
Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken ansvarar Socialnämnden för att utreda och
förvalta dödsbon - provisorisk förvaltning – till dess dödsbodelägare
påträffas och de börjar den egentliga boutredningen. Enligt 5 kap 2 §
Begravningslagen har socialnämnden rätt att ta ut ersättning av dödsboet för
sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt
Begravningslagen. En kommun får enligt 2 kap 6 § Kommunallagen inte ta
ut högre avgift än vad som svara mot kostnaden för de tjänster som
kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens
självkostnad, det vill säga självkostnadsprincipen.
För faktiskt nedlagd handläggningstid, föreslår förvaltningen att det bör tas
att en avgift av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning samt för
gravsättning motsvarande 0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för 2021
350 kr per timma, plus moms. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg
som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
Beslutet föreslås gälla från och med 2022-01-01.
Bakgrund
När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 § Ärvdabalken dödsbodelägarna
gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning och
därefter se till att bouppteckning förrättas. Det kan dock uppstå hinder som
gör att dödsbodelägare inte kan ta sitt ansvar. Socialtjänsten har då efter
anmälan från till exempel hyresvärd eller annan som är närmast enligt18
kap. 2 § Ärvdabalken ansvar för att göra de inledande åtgärderna som
annars är en plikt för dödsbodelägare.
Det innebär att dödsbohandläggare på socialförvaltningens individ- och
familjeomsorg utreder och förvaltar dödsbon - provisorisk förvaltning – till
dess dödsbodelägare påträffas och de börjar den egentliga boutredningen.
Socialförvaltningen förvaltar provisoriskt ca 7-8 dödsbon per år.
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Sida
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Bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar för att avlidna gravsätts finns
i 5 kap. 2 Begravningslagen. Ansvaret för gravsättningen ligger enligt
Begravningslagen på kommunen. Ärendets gång i sådana här fall är att
kommunen ser till att gravsättning sker och ersätter den som är huvudman
för begravningsplatsen för de direkta kostnaderna för gravsättningen.
Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken och 5 kap 2 § Begravningslagen har
socialnämnden rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt Begravningslagen. En kommun får
enligt 2 kap 6 § Kommunallagen inte ta ut högre avgift än vad som svara
mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Ersättningen
ska därför motsvara kommunens självkostnad.
Även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det däremot på
fullmäktige att ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska
finansiera verksamheten genom att ta till vara den rätten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av dödsbohandläggaren i samråd av SKR:s jurist inom
området Kalle Larsson, avdelningschef IFO och biträdande socialchef.
Beslutsunderlag
5 kap. 2 § Begravningslagen
18 kap. 2 § Ärvdabalken
Cirkulär SKR 19/00960
2 kap. 6 § Kommunallagen
Skatteverket - rättslig vägledning Dnr 131 217016–13/111
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunen har inte tidigare tagit ut någon avgift för provisorisk
dödsboförvaltning och åtgärder enligt Begravningslagen. Förvaltningens
mening är dock att kommunen bör ta ut avgift av dödsbo för sina kostnader i
samband med provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning, om det finns
tillgångar eftersom många dödsbon kräver omfattande insatser och
tidsåtgång.
Socialnämnden ska dokumentera tidsåtgången. Det är den faktiska
tidsåtgången som ska debiteras. Vid ett hembesök där behov finns att två
tjänstemän medverkar ska dubbel tid tas ut. Dokumentation av tidsåtgången
utgör debiteringsunderlag. En faktura som är utställd på dödsboet för
socialnämndens kostnader, enligt debiteringsunderlaget, ska alltid upprättas
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att följa andra kommuner och
välja en timtaxa i förhållande till prisbasbeloppet eftersom taxan på så sätt
kommer att justeras årligen.
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För faktiskt nedlagd handläggningstid, föreslår förvaltningen att det bör tas
ut en ersättning med 350 kr/timme (timavgift). En avgift tas ut för varje halv
timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden
understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut
för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
Timavgiften är beräknad utifrån vad en handläggare inklusive omkostnader
kostar i genomsnitt per timma. Därefter är det beräknat i procent av
prisbasbeloppet för att priset ska kunna följa kostnadsutvecklingen.
Provisorisk dödsboförvaltning är inte myndighetsutövning och
mervärdesskatt ska därför betalas på den ersättning som kommunen har rätt
att ta ut för dessa tjänster enligt Skatteverket.
Beräkning

Belopp kr

Kostnad per handläggare inkl
omkostnader per år

683 978,00

Kostnad per timma

350,00

Prisbasbelopp 2021

46 700, 00

Procent av prisbasbelopp
Moms 25 %
Avgift per timma 2021

0,75 %
87,50
437,50

Konsekvenser
"[Skriv text här]"
Ekonomiska konsekvenser

Detta förslag är kostnadsneutralt.
Måluppfyllelse

Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen

Barnkonventionen ej aktuell utifrån ärendets innehåll
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att en avgift tas ut av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning samt
för gravsättning motsvarande 0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme,
för 2021 350 kr per timma
2. om behov finns att två tjänstemän medverkar tas dubbel timavgift ut
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3. understiger handläggningstiden en halvtimme tas ingen timavgift ut
4. mervärdesskatt 25 % ska betalas på den avgift som kommunen har
rätt att ta ut för dessa tjänster
5. därutöver ska ersättning tas ut för direkta utlägg som
socialförvaltningen haft för att utföra sitt uppdrag
6. Beslutet föreslås gälla från och med 2022-01-01.

Ivan Stipic
Förvaltningschef

Lise-Lotte Andersson
Bitr socialchef

Anna Karlsson
dödsbohandläggare
Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"
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Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 149

Dnr KS/2021:212

Avfallsföreskrifter för Säffle kommun
Ärendebeskrivning
En ny avfallsföreskrift ska antas för Säffle kommun med anledning av ett förändrat
insamlingssystem för kommunalt avfall. Avfallsföreskriften ska antas av Säffle
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 125, 2021-10-11.
Teknik- och fritidsnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 90, 2021-09-21.
Förslag till avfallsföreskrift för Säffle kommun.
Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallsföreskrift för Säffle
kommun från och med 1 januari 2022.

__________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-21
Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål

§ 90

Dnr TFNSÅ/2021:80

Avfallsföreskrifter för Säffle kommun
Ärendebeskrivning
En ny avfallsföreskrift ska antas för Säffle kommun med anledning av ett förändrat
insamlingssystem för kommunalt avfall. Avfallsföreskriften ska antas av Säffle
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-30
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-07, § 42
Sammanställning av inkomna yttranden och svar på yttranden
Förslag till avfallsföreskrift för Säffle kommun
Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift
Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande:
Teknik- och fritidsnämnden föreslår Säffle kommunfullmäktige att anta
avfallsföreskrift för Säffle kommun från och med 2022-01-01.
______________
Beslutet skicks till:
Kommunstyrelsen i Säffle kommun

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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TJÄNSTEYTTRANDE
Datum

Teknik- och fritidsförvaltningen
Veronica Carlsson Ulff, 0533-681780
veronica.carlsson-ulff@saffle.se

2021-08-30
TFNSÅ 2021/80

Avfallsföreskrift för Säffle kommun
Sammanfattning
En ny avfallsföreskrift ska antas för Säffle kommun med anledning av ett
förändrat insamlingssystem för kommunalt avfall. Avfallsföreskriften ska
antas av Säffle kommunfullmäktige.
Bakgrund
Teknik- och fritidsnämnden tog 2021-05-18 beslut om att ställa ut förslag på
avfallsföreskrift för Säffle kommun under perioden 26 maj -26 juni.
Förslaget ställdes ut på kommunens hemsida samt i förvaltningsbyggnaden
Städet. Ett trettiotal särskilt berörda fick inbjudan till samrådet via brevutskick och samrådet annonserades även ut via lokaltidning och sociala
medier.
Förvaltningen har sammanställt det yttrande som inkommit och svarat enligt
bilaga 1. Förslaget till avfallsföreskrift har i några punkter reviderats utifrån
yttrande samt avfallsbegreppen i föreskriftens bilaga 1 har anpassats till det
nya gemensamma skyltsystemet som är framtaget av branschorganisationen
Avfall Sverige.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av enheten för Avfall och renhållning.
Beslutsunderlag
Sammanställning av inkomna yttranden och svar på yttranden
Förslag till avfallsföreskrift för Säffle kommun
Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift
Förvaltningens ståndpunkt
Avfallsföreskriften är ett viktigt styrdokument som tillsammans med
kommunens avfallsplan ska leda till att avfallshanteringen blir mer hållbar.
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Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och fritidsnämnden föreslår Säffle kommunfullmäktige att anta
avfallsföreskrift för Säffle kommun från och med 2022-01-01.

Helen Halvardsson
Förvaltningschef

Veronica Carlsson Ulff
Handläggare Avfall och renhållning

Bilaga 1 – Sammanställning av inkomna yttranden och svar
Bilaga 2 – Avfallsföreskrift för Säffle kommun
Bilaga 3 – Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen i Säffle kommun

Säffle kommun

Datum

Sida

2021-08-30
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Bilaga 1 – sammanställning av inkomna yttranden och svar
Inkomna yttranden
Ett yttrande har inkommit under utställningsperioden. Nedan redovisas
yttrandet, det svar som lämnats samt de eventuella revideringar som gjorts av
förslag på avfallsföreskrift.

Yttrande och svar
Yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden i Säffle kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter:
17§: Rengöring och tillsyn: Ordet ”tillsyn” i rubriken och texten bör bytas
ut till t.ex. egenkontroll, för att inte blandas ihop med myndighetens tillsyn.
28§: Det bör hänvisas till övergångsreglerna i den här paragrafen, med
tanke på den nya kommande matavfallsinsamlingen (trots att det finns
information i bilaga 1).
31§ 5te stycket: Här står det att undantag upphör att gälla vid ägarbyte eller
om förutsättningar för undantaget förändras. Texten bör kompletteras med
ny nyttjanderättshavare (tex arrendator eller hyresgäst) och det bör också
framgå tydligare att beviljade undantag upphävs m förutsättningarna för att
få undantaget inte följs, alltså inte bara om förutsättningarna ändras.
33§: 2:ra stycket: Här står det att torrt trädgårdsavfall får eldas under vissa
förutsättningar. Enligt 40 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd får kommunen meddela föreskrift om tillfälligt förbud mot
eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område. Det
finns inget bemyndigande för att meddela föreskrift om att tillåta eldning.
Det kan dessutom vara olämpligt att ge tillåtelse at elda, även om det skrivs
med förbehåll.
Bil.1: Bygg- och rivningsavfall som inte har producerats i en yrkesmässig
verksamhet bör också redovisas i bilagan. Och då bör den hantering som
gäller för avfallet, fram tills kommunens ansvar för insamling och
behandling träder i kraft, redovisas och hänvisas till
övergångsbestämmelser.

Svar till Miljö- och byggnadsnämnden i Säffle kommun:
17§: Ordet tillsyn ersätts med ordet skötsel i de paragrafer som avser
fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens ansvar.
28§: Paragrafen har förtydligats med texten: Detta gäller för de
fastighetsägare/nyttjanderättshavare som anslutit sig till systemet med
utsortering av matavfall.
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31§: 5te stycket: Texten kompletteras med nyttjanderättshavare.
33§ 2:ra stycket: Paragrafens lydelse kvarstår i sin helhet i syfte att
informera om att eldning av torrt trädgårdsavfall är tillåtet samt under vilka
omständigheter detta får ske på en fastighet. Kommunen har möjlighet att
ytterligare reglera eldning av trädgårdsavfall i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Bil.1: Bilaga 1 har kompletterats med ett avsnitt om sortering av bygg- och
rivningsavfall som inte är verksamhetsavfall.

Bilaga 3 - Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift för Säffle kommun
Område/Paragraf
Styrdokumentets benämning

Förändring
Från renhållningsföreskrift till avfallsföreskrift.

Begrepp och definitioner (se t.ex. 2§, 3§)

Nya begrepp används.

Brödtext

Brödtexten är mer beskrivande och då lättare att förstå.

1§ Bemyndigande
12§ Fyllnadsgrad kärl/säck

Uppdaterad avfallsförordning.

13§ Vikt av kärl

Ny paragraf.

Ny paragraf.
Behållare får inte fyllas mer än att den kan tillslutas helt.
Tillämpas sedan 1 år tillbaka i drift
Kärl får inte vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter att
hanteras av en person.

16§ Anläggande av nya
avloppsanläggningar

18§ Tillgängliga och rättvända kärl inför
tömning
19§ stycke 1-8
Åtgärder inför tömning av anläggning

Ny paragraf.
Bland annat en punkt om maximalt avstånd mellan
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för
tömning (20 m) såvida inte särskilda skäl föreligger.
Delvis ny lydelse av paragrafen.
Tillämpas sedan 1 år tillbaka i drift (rättvända kärl).
Ny lydelse av paragrafen
Bland annat att anläggningen är tillsluten på ett barnsäkert
sätt och att filtermaterial ska vara sugbart.

dnr TFNSÅ 2021/80

Skäl
Styrdokumentet omfattar hela den kommunala
avfallshanteringen och inte endast sophämtning som
renhållning ibland kan tolkas som.
Ny lagstiftning, nya avfallsslag och nya
anläggningstyper (t.ex. kommunalt avfall, mat- och
restavfall, fettavskiljare)
För att föreskriften ska vara lättare att använda och
upplevas mer tillgänglig för de som inte kommer i
kontakt med den så ofta.
Ny lagstiftning att hänvisa till.
Möjliggör förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av
avfall. Tydliggör fastighetsägarens/
nyttjanderättshavarens ansvar.
Möjliggör förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av
avfall. Tydliggör fastighetsägarens/
nyttjanderättshavarens ansvar.
Möjliggör förbättrade hämtningsförhållandena och
ökad säkerhet i slamtömningsverksamheten.

Möjliggör en förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av
avfall. Tydliggör fastighetsägarens/
nyttjanderättshavarens ansvar.
Möjliggör förbättrade hämtningsförhållanden och
ökad säkerhet i slamtömningsverksamheten.

Bilaga 3 - Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift för Säffle kommun
19§ stycke 9
Åtgärder inför tömning av anläggning

Nytt stycke.

20§ Sluttömning enskild
avloppsanläggning

Ny paragraf.

21§ Sluttömning av fettavskiljare
22§ Hämtplats för kärl och säck

Ny paragraf.
Samtliga placeringsalternativ är med nu: överenskommen
plats, anvisad plats eller vid fastighetsgräns.
Delvis ny lydelse av paragrafen, tillämpas redan i
verksamheten.

24§ Dragväg för kärl eller slang

27§ Kommunens rättighet att inte hämta
avfall under vissa förhållanden.
28§ Avfallsansvarig nämnds rätt att ändra
abonnemang alternativt debitera
felsorteringsavgift

31§ Handläggning av anmälning/ansökan

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljaren.

Paragrafen anger under vilka förhållanden som kommunen
har rätt att inte hämta avfall men anledning av att
föreskriften inte följs.
Ny paragraf.
Avfallsansvarig nämnd kan besluta att ändra avfallsabonnemang
alternativt att ta ut felsorteringsavgift om matavfall, vid upprepade
tillfällen, sorteras som restavfall eller inte uppfyller kriterier för
separat biologisk behandling. Detta gäller för de fastighetsägare/
nyttjanderättshavare som anslutit sig till systemet med utsortering
av matavfall.

Delvis ny lydelse av paragrafen –
- Ansökan eller anmälan ska ha inkommit senast två
månader före önskad period.
- Beviljade undantag förfaller vid ägarbyte eller om förutsättningarna ändras.
- Beslutande nämnd har rätt att ta ut handläggningsavgift

dnr TFNSÅ 2021/80

Används först om ett byte till tvåfackstömning av
slamavskiljare sker i nästkommande
slamtömningsuppdrag. Slamtömning med tvåfacksfordon möjliggör återpumpning av vattnet till
slamavskiljaren. I nuvarande entreprenad sker
heltömning av slamavskiljare.
Inget avfall ska lämnas kvar i enskild avloppsanläggning efter att fastigheten anslutits till
kommunalt VA.
Inget avfall ska lämnas kvar i anläggningen.
Ger en ökad flexibilitet eftersom förutsättningarna ser
olika ut på olika platser/fastigheter.
Möjliggör en förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av
avfall. Tydliggör fastighetsägarens/
nyttjanderättshavarens ansvar.
En ökad tydlighet och transparens i verksamheten.

Kvalitetssäkring av det matavfall som skickas till
behandlingsanläggning för rötning till biogas och
biogödsel.

En ökad tydlighet.
Idag är undantaget förlängt hämtningsintervall
tidsbegränsat till fyra år. Med det nya förslaget
försvinner tidsbegränsningen.

Bilaga 3 - Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift för Säffle kommun
36§ Förlängt hämtningsintervall för
restavfall
38§ Förlängt hämtningsintervall för
sluten tank

Kunden kan får förlängt hämtningsintervall både om
matavfall lämnas för insamling samt om matavfall
komposteras.
Ny paragraf.

39 a § Gemensam avfallsbehållare för
mat- och restavfall

Paragrafen har blivit mer detaljerad när det gäller villkor för
gemensam avfallsbehållare.

39 b § Gemensamhetslösning för matoch restavfall
41 b § Uppehåll i hämtning av mat- och
restavfall vid fritidsbostad
41 d § Uppehåll i hämtning av slam vid
fritidsbostad
Övergångsbestämmelser

Ny paragraf.

Bilaga 1 Sorteringsanvisningar

Bilagan har kompletterats med nya avfallsslag samt utifrån
nya krav på utsortering för återvinning/återanvändning.
Text om hämtningsintervall låg tidigare inne i
huvuddokumentet.

Bilaga 2 Hämtningsintervall för avfall

Ny paragraf.
Ny paragraf.
Ny paragraf.

dnr TFNSÅ 2021/80

Anpassning av paragrafen till det nya
insamlingssystemet.
Även fritidshusägare får möjlighet att förlänga
hämtningsintervallet för sin slutna tank om
anläggningen inte behöver tömmas varje år.
Ökad tydlighet för fastighetsägare/
nyttjanderättshavare som önskar ansöka om
gemensam avfallsbehållare.
Fastighetsägare får själva forma en gemensam
avfallslösning. Tydliggör krav och ansvar.
Fritidshusägare får möjlighet till säsongsvis uppehåll i
hämtning av mat- och restavfall.
Fritidshusägare får möjlighet till säsongsvis uppehåll i
hämtning av slam.
När ett insamlingssystem ska förändras behövs
övergångsbestämmelser under omställningsperioden.
Ny lagstiftning, nya avfallsslag och en ökad tydlighet.
Ökad tydlighet och förenkling av styrdokumentet.

Avfallsföreskrifter för
Säffle kommun
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Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 k ap . 1-2
§§ avfallsförordningen(2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter
för avfallshantering i Säffle kommun.
Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som
anges här:
1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga
avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art
och sammansättning liknar avfall från hushåll.
2. Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall,
förpackningar, returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar, har sorterats ut från det kommunala avfallet.
3. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och
som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör
kommunalt avfall. I begreppet matavfall som utgör kommunalt avfall ingår också
avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som
sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta
ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå nära
förknippat med mat.
4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
5. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja en fastighet.
6. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Teknik- och fritidsnämnd.
7. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Miljö- och byggnadsnämnd.
8. Med renhållaren avses den eller de som kommunen anlitar för att samla in avfall.
9. Med behållare avses kärl, latrinbehållare eller annan anordning för uppsamling
av avfall som kommunen ansvarar för.
10. Med anläggning avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, fettavskiljare,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade
för högst 25 personekvivalenter och ger upphov till avloppsfraktioner och
filtermaterial som utgör avfall under kommunalt ansvar.
11. Med hämtställe avses den plats där behållare är placerad vid hämtning av avfall.
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12. Med uppställningsplats avses den plats där hämtningsfordon kan placeras på ett
säkert sätt för att hämta avfall.
13. Med avfallstaxa avses avgifter och regler fastställda av kommunfullmäktige med
stöd av 27 kap 4 § i miljöbalken.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter
hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken, för att följande avfall inom kommunen samlas in och behandlas:
1. Kommunalt avfall
2. Avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är
dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast
används för hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och
sammansättning liknar hushållsspillvatten
3. Latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar
4. Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Se
övergångsbestämmelser.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.
5 § Den avfallsansvariga nämnden informerar hushållen om krav och hantering
avseende förpackningar och el-avfall i enlighet med gällande producentansvar.
Betalning och informationsskyldighet
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport och behandling av avfall som utförs
genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter om avfallstaxa som
kommunfullmäktige har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller de som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande
regler för avfallshantering.

Sortering och överlämning av kommunalt avfall
Sortering av avfall
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet
med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall. För matavfall gäller övergångsregler.
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9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för
borttransport.
Skyldighet att överlämna avfall
10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i
dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad
plats enligt 22 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors
hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska
motsvara behovet av borttransport av avfall, under kommunalt ansvar, från
fastigheten.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade
förhållanden som har betydelse för avfallshanteringen på fastigheten.
Emballering, fyllnadsgrad och vikt
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och utrymmet är avsedd.
Avfall som läggs i behållare (utom latrin) ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt
material och storlek. Det ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas eller
orsaka skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet vid hämtning. Vassa föremål
ska vara emballerade så att fara för annan inte uppstår.
Närmare krav på emballering framgår av bilaga 1.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.
12 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt.
13 § Behållare får inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter för en person att
flytta behållaren eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan
utrustning
Anskaffande och ägande
14 § Den avfallsansvariga nämnden bestämmer vilka behållare samt vilken utrustning
för insamling av olika avfallsslag som får användas. Användande av andra typer av
behållare och utrustning kan i undantagsfall ske efter skriftligt godkännande av
renhållaren.
15 § Kärl och latrinbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls av
renhållaren.
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Kärlskåp ägs av kommunen eller av fastighetsinnehavaren.
Komprimatorer ägs av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och installeras av
fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av
behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara
tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
Anläggande
16 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och
anläggningar för alternativa toalettlösningar ska inte avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggningens lock alternativt anslutande koppling
överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska
vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningens anslutning för slang ska passa renhållarens hämtningsfordon. Om det
krävs en adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
Ägaren till anläggningen är ansvarig för märkning och underhåll.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett
eller säck ska anläggas så att hämtning med kranbil kan utföras. Anläggande ska ske
så att avståndet mellan kranbilens uppställningsplats och filterkassett/storsäck inte
överskrider 6 meter för kassett/storsäck som väger högst 1000 kilo eller har en volym
på 1 kubikmeter, om inte särskilda skäl föreligger.
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller
anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en
god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.
Rengöring och skötsel
17 § Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och
skötsel av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges
regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och
olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Behållare, anordningar och utrymmen avsedda för avfallshantering ska utformas,
underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för
olycksfall minimeras.
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Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i behållare
18 § Behållare ska stå upprätt och vändas enligt anvisningar så att hantering med den
utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning
underlättas. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
Behållare ska placeras så att den inte orsakar trafikfara eller hinder samt placeras på
ett sådant sätt så att backning med renhållarens hämtningsfordon minimeras.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i/på fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan
anmaning meddelas renhållaren.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och
vid behov rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
19 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med de hämtningsfordon som används i
kommunens insamlingssystem.
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och anläggningar för alternativa
toalettlösningar ska vara lättillgängliga för tömning.
Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när
tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilo, om inte särskilda skäl
föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får
locket väga högst 35 kilo, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och
belägenhet.
Det åligger fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren att inför hämtning placera
storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 16 §.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas
renhållaren av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning
och ska även finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När
anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.
Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren är skyldig att vidta erforderliga
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel.
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens
försorg.
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Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd
slamtömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan
anmaning meddelas renhållaren.
20 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske.
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren.
21 § Fettavskiljare ska sluttömmas om aktuell verksamhet i en fastighet upphör.
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren.

Hämtnings- och transportvägar
22 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.
23 § Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg fram
till hämtplatsen för avfall från kärl, enskild avloppsanläggning respektive fram till
fettavskiljare hålls i farbart skick.
Det är alltid renhållaren som avgör vägens farbarhet.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö
och hållas halkfri.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara
så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i kommunen.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt
22 §.
Vändmöjlighet för renhållarens fordon ska finnas i nära anslutning till sista
hämtplats på respektive väg.
24 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som behållare eller slangen behöver
dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att behållare eller slang utan
svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas
från snö och hållas halkfri.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
25 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
26 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall
som framgår av bilaga 2.
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Åtgärder om föreskrift inte följs
27 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 8
§, 11-13 §§, 18 §, 19 § 3 st och 5-6 st., 23 § samt 24 § inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren
hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av
extrahämtning mot avgift.
28 § Avfallsansvarig nämnd kan besluta att ändra avfallsabonnemang alternativt att
ta ut felsorteringsavgift om matavfall, vid upprepade tillfällen, sorterats som restavfall
eller inte sorterats enligt anvisningar i bilaga 1. Detta gäller för de
fastighetsägare/nyttjanderättshavare som anslutit sig till systemet med utsortering av
matavfall.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter
29 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat
avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter gäller 8-28 §§ om inget annat anges i dessa föreskrifter.

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från
verksamheter
Uppgiftsskyldighet
30 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger
upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter
om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.
Enligt 4 kap 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna
uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap 8 § avfallsförordningen till
kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens avfallsansvariga nämnd.

Undantag från avfallsföreskrifterna
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
31 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av avfall
under kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag
som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska
ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
Ansökan eller anmälan enligt bestämmelserna i 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43 §§ ska ske
senast två månader före den avsedda undantagsperioden.
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Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses.
Beviljade undantag upphör att gälla vid byte av fastighetsägare/nyttjanderättshavare
på fastigheten eller om förutsättningarna för undantaget förändras.
För att handlägga ansökningar och anmälningar får ansvarig nämnd ta ut en
handläggningsavgift enligt fastställd taxa.
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall som
kommunen ansvarar för
32 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 3335 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors
hälsa och miljön.
33 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om det
kan ske utan att olägenhet uppstår och om det inte strider mot andra föreskrifter eller
beslut. Brandrisk måste beaktas liksom förbud mot eldning till skydd för människors
hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor eller annan författning.
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till den
tillsynsansvariga nämnden.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
35 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i särskild avsedd
anläggning, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om
omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett
beskrivning av anläggningen. Ansökan handläggs av den tillsynsansvariga nämnden.
Förlängt hämtningsintervall
36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall
på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, kan efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges att restavfall hämtas var fjärde vecka
eller var tolfte vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller
miljön inte uppstår.
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar
att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren
för restavfall eller om kommunen på annat sätt konstaterar att matavfall från
fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.
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37 § För enskild avloppsanläggning vid åretruntboende kan fastighetsinnehavare
eller den nyttjanderättshavare som nyttjar anläggningen, efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd medges förlängt hämtningsintervall till vartannat år. Förlängt
intervall kan medges under förutsättning att den tillsynsansvariga nämnden utifrån
ansökan, med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet, kan bedöma
att hämtning med förlängt hämtningsintervall kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
38 § För enskild avloppsanläggning med sluten tank vid fritidsboende kan
fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som nyttjar anläggningen, efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges förlängt hämtningsintervall till vartannat
år. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att den tillsynsansvariga
nämnden utifrån ansökan, med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet, kan bedöma att hämtning med förlängt hämtningsintervall kan ske utan
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
39 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömning anpassas till anläggningens
behov.
40 § Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen
konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.
Gemensam avfallsbehållare/avfallslösning
41 a § Gemensam avfallsbehållare
Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma abonnemangstyp kan dela
kärl under förutsättning att:
1. Fastighetsinnehavarna har gemensamma kärl för både restavfall och matavfall.
Dispens från krav på kärl för matavfall gäller om samtliga fastighetsinnehavare
komposterar allt matavfall och har anmält detta enligt 34 §.
2. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna
abonnemang för berörda fastigheter är högst 500 meter.
3. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
4. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
5. Anmälan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till den
avfallsansvariga nämnden.
6. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för
behållarna.
Vid ägarbyte/ny nyttjanderättshavare faller överenskommelsen och en ny anmälan
måste göras. Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen
konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.
41 b § Gemensam avfallslösning
Fler än tre fastighetsinnehavare kan, utan särskild anmälan eller ansökan, använda
en gemensam avfallslösning1 under förutsättning att:
1. Kriterierna i 41 a § punkt 1–4 är uppfyllda.
1

En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.
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2. En samfällighetsförening eller liknande förbinder sig att ansvara för anordnande
och skötsel av uppställningsplats och den gemensamma avfallslösningen.
3. Ingående fastighetsinnehavare meddelar renhållaren när förändring sker.
42 § Avfallsansvarig nämnd kan besluta om att ett avgränsat antal hushåll inom
lämpligt område erhåller gemensamma avfallsbehållare för det avfall som ska lämnas
i kärl.
Uppehåll i hämtning
43 a § Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall vid åretruntabonnemang kan efter
ansökan till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex månader.
43 b § Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall vid fritidsboende kan efter ansökan
till avfallsansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om
fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen (1 maj – 30
september).
43 c § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja
åretruntboende kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges uppehåll i
hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning. En förutsättning för sådant
uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett föregående år.
43 d § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja
fritidsbostad under hela hämtningssäsongen (1 maj – 30 september) kan efter ansökan
till avfallsansvarig nämnd medges uppehåll i hämtning av avfall från fastighetens
avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från
anläggningen har skett i anslutning till föregående hämtningssäsong.
44 § Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar beviljas normalt med 1 år
i taget, men som längst 3 år i taget. Hämtning startar automatiskt efter
uppehållsperiodens slut.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
avfall under kommunalt ansvar till kommunen
45 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt avfall på
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och/eller återvinning.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-01-01 då renhållningsföreskrifter för Säffle
kommun 2015-05-25 upphör att gälla.
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Övergångsbestämmelser
1. Beslut om undantag som fattas med stöd av, eller i enlighet med, tidigare
föreskrifter och där förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det
datum som anges i beslut.
2. Frivillig utsortering av matavfall från hushåll och verksamheter införs områdesvis
samt med fokus på olika kundgrupper, under en genomförandeperiod, från 202205-01 till 2025-06-1.
Detta medför att krav på sortering, emballering och hämtning av matavfall, enligt
2 § och instruktioner i bilaga 1 samt bilaga 2, träder i kraft områdesvis från det att
den avfallsansvariga nämnden beslutat att detta gäller.
3. Kommunens ansvar för bygg- och rivningsavfall, enligt 3 § punkt 4, träder i kraft 1
januari 2023.
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Bilaga 1. Anvisningar för sortering och hantering av olika avfallsslag
I behållare och utrymmen för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall ska vara väl
emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Sorterat material för återvinning ska vara rent och fritt
från föroreningar.
Avfall från hushåll ska sorteras, förvaras, transporteras och lämnas åtskilt enligt nedan.
Typ av avfall som ska sorteras ut
och hållas skilt från annat avfall

Krav på emballering m.m.

Instruktion för hämtning/lämning

Asbest
Asbest kan finnas i t.ex. rör, tak- och
väggplattor (eternit).
Aska
Aska från vedeldade värmepannor,
kaminer och grillar.

Ska förpackas i plast för att förhindra exponering av damm.

Inplastad asbest lämnas på Östby Miljöstation mot
avgift och i anvisad container.

Aska får läggas på den egna fastigheten om det kan ske utan
olägenhet för människors hälsa och miljö. Den kan även
lämnas väl släckt och emballerad på Östby Miljöstation. Aska
ska hanteras på ett sådant sätt att det inte kan förorsaka
brand eller medföra störning genom damning.
-

Lämnas enligt instruktion samt på anvisad plats på
Östby Miljöstation.

Ställs upp på ett sådant sätt som förhindrar att
batterisyra/innehåll rinner ut.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation.

-

Mindre mängder (personbilskärra) kan lämnas på
Östby Miljöstation mot avgift. Avfallet ska sorteras
och lämnas enligt instruktioner på plats.

Batterier
I enlighet med definitionen av bärbart
batteri i batteriförordningen
(2008:834). Om kasserade produkter
innehåller lösa bärbara batterier ska
dessa plockas ur.
Bilbatterier
I enlighet med definitionen av batteri i
batteriförordningen (2008:834).
Bygg- och rivningsavfall från
yrkesmässig verksamhet

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation eller i
de batteriholkar som finns på återvinningsstationerna
i kommunen.
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Detta avfall ska hanteras separat från
kommunalt avfall.
Däck
I enlighet med definitionen av däck i
förordningen om producentansvar för
däck (1994:1236).
Döda sällskapsdjur samt avfall från
husbehovsjakt och -slakt
Sällskapsdjur är djur som normalt
finns inomhus i en bostad, exempelvis
hund, katt, fiskar m.m. Mindre mängd
slaktbiprodukter sorteras som
matavfall om det är lättnedbrytbart

El-avfall
Vitvaror, kyl och frys, lysrör, ljuskällor,
småelektronik
Farligt avfall
Exempelvis:
- Färg, lackavfall samt hartser
- Limavfall och spackel
- Lysrör
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar

-

Ska lämnas till försäljningsställe. Fälg kan lämnas som
metall på Östby Miljöstation.

Slaktbiprodukter som lämnas som matavfall ska läggas i de
matavfallspåsar som tillhandahålls av renhållaren.
Slaktbiprodukter samt döda små sällskapsdjur som lämnas i
restavfallskärlet ska vara väl emballerat för att undvika
olägenhet.

Slaktbiprodukter som uppstår vid husbehovsjakt kan
lämnas kvar i skogen. Kontakta kommunens
miljökontor för närmare bestämmelser.
Mindre mängd slaktbiprodukter kan lämnas som
matavfall om det är lättnedbrytbart.
Horn, klövar etc. samt döda mindre sällskapsdjur kan
lämnas i restavfallskärlet.
Döda sällskapsdjur kan grävas ner på den egna
fastigheten. Kontakta kommunens miljökontor för
närmare bestämmelser.
Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att
gräva upp kroppen.
Döda sällskapsdjur kan också lämnas till veterinär för
omhändertagande.
Lämnas på anvisade platser på Östby Miljöstation.

-

Ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika typer
av farligt avfall får inte blandas.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation eller till
någon av de mobila insamlingskampanjer som
anordnas årligen av renhållaren.
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- Starkt surt eller basiskt avfall (ex.
soda, svavelsyra, ammoniak,
avkalkningsmedel)
- Avfall som innehåller kvicksilver
(exempelvis termometrar,
barometrar, reläer)
Fett från fettavskiljare
Förpackningar
I enlighet med definitionen av
förpackning i förordningen om
producentansvar för förpackningar
(2018:14:62)
Grovavfall
Exempelvis möbler, cyklar, leksaker,
porslin, stekpannor.
Invasiva växter
Ska hållas skilt från annat
trädgårdsavfall och grovavfall
Kabel
Kanyler

Kyldisk

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.
Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas.

Avfallet hämtas av renhållaren efter beställning.

-

Grovavfall från hushåll lämnas på Östby Miljöstation.
Avfallet ska sorteras och lämnas enligt instruktioner
på plats.
Invasiva växter/växtdelar lämnas på anvisad plats på
Östby Miljöstation.

Avfallet ska vara väl emballerat och tillslutet i dubbla
plastsäckar.
Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av
apotek. Avfallet lämnas sedan till apotek som kommunen
har avtal med.
-

Latrin

Ska samlas i tunna som ska vara väl försluten så att avfallet
inte kan spridas.

Läkemedel
I enlighet med definitionen av
läkemedel i förordningen (2009:1031)
om producentansvar för läkemedel.

Ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls av apoteket.

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls
av producenterna.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation.
Lämnas till apotek.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation mot
avgift.
Latrin kan hämtas vid fastigheten av renhållaren mot
avgift. Latrintunnor kan även lämnas på anvisad plats
på Östby Miljöstation.
Lämnas till apotek.
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Matavfall
Exempelvis matrester, kaffesump och
fruktskal. Separat insamling av
matavfall införs etappvis i kommunen.
Matfett
Ska sorteras ut och hållas skilt från
annat avfall om volymen överstiger
0,1 l.
Restavfall
Avfall som kvarstår när matavfall,
farligt avfall, förpackningar,
returpapper, el-avfall och annat avfall
som omfattas av producentansvar, har
sorterats ut från det kommunala
avfallet.
Returpapper

Ris och grenar
Slam, spillvatten och
fosforfiltermaterial från enskilda
avloppsanläggningar

Textil
Både hel och trasig textil.
Trädgårdsavfall
Värmepump (utedel)

Matavfall från hushåll ska läggas i biologiskt nedbrytbar påse
som tillhandahålls av renhållaren.
Matavfall från verksamheter ska av avfallslämnaren
förpackas i särskild biologisk nedbrytbar påse eller säck som
godkänts av avfallsansvarig nämnd.
Ska förvaras i behållare med tätslutande lock. Maximalt 0,1
liter flytande emballerat avfall får läggas i behållare för
restavfall, om det kan ske utan att emballaget går sönder.

Matavfall borttransporteras från fastigheten av
renhållaren i enlighet med de hämtningsintervall som
kommunen tillhandahåller. Extra hämtning kan
beställas.

Läggs i påse eller paket och lämnas i behållare. Avfallet ska
vara väl emballerat så att det inte sprids eller så att inte
skada, arbetsmiljöproblem och andra besvär uppkommer.
Restavfall får inte lämnas på Östby Miljöstation.

Restavfall transporteras bort från fastigheten av
renhållaren i enlighet med de hämtningsintervall som
kommunen erbjuder. Extra hämtning kan beställas.

Lämnas löst i de behållare/kärl som tillhandahålls /anvisas.

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls
av kommunen eller till den som kommunen anlitar för
insamlingen.
Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation.
Avfallet hämtas av renhållaren i enlighet med de
hämtningsintervall som kommunen erbjuder. Extra
hämtning kan beställas.

Ris och grenar ska lämnas löst.
Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter
ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att
hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller
suganordning.
Ska lämnas emballerat i påse.
Trädgårdsavfall ska lämnas löst d.v.s. inte i säck eller i annan
behållare.

Större volymer ska lämnas på Östby Miljöstation.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation eller
annan plats som anvisas av kommunen.
Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation eller på
annan plats som anvisas av kommunen.
Värmepump (utedel) lämnas på Östby Miljöstation
mot avgift. Anordningen ska vara tömd på eventuellt
kylmedel.
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Återbrukbara saker och textil

Lämnas till frivillig organisation med
secondhandförsäljning.

Bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet

Kommunalt ansvar fr om 1 januari 2023

Typ av avfall som ska sorteras ut
och hållas skilt från annat avfall

Exempel på avfall

Instruktion för hämtning/lämning

Trä

Omålat, oljat eller målat trä

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Impregnerat trä

Omålat eller målat impregnerat trä

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Metall

Takplåt, stuprör i metall

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Gips

Ren gips utan träreglar etc.

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Glas, porslin och keramik

Glasrutor utan karm, kakel

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Sten, betong och tegel

Marksten, betongplattor, tegelpannor

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Brännbar fraktion

Takpapp, tjärpapp, frigolit

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Fönster

Fönster med karm

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation

Ej återvinningsbart

Isolering

Lämnas på anvisad plats på Östby Miljöstation
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Bilaga 2. Hämtningsintervall för avfall under kommunalt
ansvar
Avfall som lämnas i kärl
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av mat- och restavfall
normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång
varannan vecka samt två eller tre gånger per vecka.
2. Från en- eller tvåbostadshus för åretruntboende sker hämtning av mat- och
restavfall normalt en gång varannan vecka. Vid beviljat undantag om förlängt
hämtningsintervall tillhandahåller även renhållaren hämtning var fjärde vecka
alternativt var tolfte vecka.
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av mat- och
restavfall normalt en gång varannan vecka under perioden 1 maj – 30 september.
Latrin
Hämtning av latrin sker a v r en h å l l a r e n efter beställning av
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare.
Slam och spillvatten från enskilda avloppsanläggningar
1. Tömning av slamavskiljare och sluten tank för åretruntboende sker en gång per
år. Renhållaren tillhandahåller även tömning fler gånger per år.
2. Tömning av slamavskiljare för fritidsboende sker en gång vartannat år.
Renhållaren tillhandahåller även tömning en gång per år.
3. Tömning av sluten tank för fritidsboende sker en gång per år. Renhållaren
tillhandahåller även tömning fler gånger per år.
4. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt beslut
från tillsynsansvarig nämnd eller i annat fall minst en gång vartannat år.
5. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som
getts av tillsynsansvarig nämnd och ska följa leverantörens anvisningar.
Avfall från fettavskiljare
1. Tömning av fettavskiljare sker minst tre gånger per år eller efter vad som krävs
för att säkerställa anläggningens funktion.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 150

Dnr KS/2021:206

Fortsatt beredning av väckta motioner och
medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) bör en motion eller ett
medborgarförslag beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom
ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom ett år. Enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år (april och
oktober) redovisa en förteckning över de motioner och medborgarförslag som inte
beretts färdigt, samt uppge när i tiden dessa beräknas vara färdigbehandlade.
För tillfället bereds 8 motioner och 5 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 126, 2021-10-11.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta redovisade motioner och
medborgarförslag till fortsatt beredning.

__________________

Ordf sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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TJÄNSTEYTTRANDE
Anneva Karlsson, 0533-68 15 05
anneva.karlsson@saffle.se

Datum

Referens

2021-10-05

KS/2021:206

Kommunfullmäktige

Förslag till fortsatt beredning av väckta motioner och
medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) bör en motion eller ett
medborgarförslag beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet
inom ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom
ett år. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år (april och oktober) redovisa en förteckning över de motioner och
medborgarförslag som inte beretts färdigt, samt uppge när i tiden dessa
beräknas vara färdigbehandlade.
För tillfället bereds 8 motioner och 5 medborgarförslag.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningskontoret föreslår att följande motioner och
medborgarförslag tas till fortsatt beredning:
1. Motion om att divestera de finansiella tillgångarna i Säffle kommun
(Dnr Ks 2018:215)
Magnus Larsson (MP) inkom den 5 oktober 2018 med en motion om att
divestera – att sluta investera i fossila bränslen – de finansiella tillgångarna i
Säffle kommun. Motionären yrkar att Säffle kommun uppdaterar
finanspolicyn så att det varken direkt eller indirekt via fonder är möjligt att
investera i kol-, olje-, eller fossilgasindustrin.


Kommunledningskontoret handlägger ärendet och det beräknas vara
färdigbehandlat senast december 2021

2. Motion om hedersrelaterat våld och förtryck
(Dnr 2020:26)
Magnus Jansson (L) inom den 27 januari 2020 med en motion om att Säffle
kommun ska genomföra en utbildningsinsats samt ta fram rutiner för hur
personal ska agera i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.


Kommunfullmäktige återremitterade motionen till socialnämnden
den 14 december 2020 med motiveringen att kommunen skall
säkerställa att skolans rutiner för orosanmälningar är kompletta med
rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck, för att man därigenom
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skall kunna upptäcka de som är utsatta, och aktivt förebygga att fler
blir utsatta och beräknas vara besvarat senast december 2021
3. Motion om informationsskyltar på byggnader i Säffle stad.
(Dnr Ks 2020:56)
Ingegerd Welin Fogelberg med flera i (SiV) har den 18 februari 2021 lämnat
en motion om att informationsskyltar sätts upp på byggnader i Säffle tätort
av intresse om till exempel arkitekt och byggår.


Kommunledningskontoret handlägger ärendet och det beräknas vara
färdigbehandlat senast december 2021.

4. Motion om att undersöka möjligheterna att skapa ett industrimuseum
(Dnr Ks 2021:126)
Ingegerd Welin Fogelberg med flera i (SiV) har den 2 mars 2021 lämnat en
motion om att undersöka möjligheterna att skapa ett industrimuseum.


Kulturnämnden handlägger ärendet och det beräknas vara besvarat
december 2021.

5. Motion om ökad samverkan med Region Värmlands närsjukvård
(Dnr Ks 2021:149)
Marianne Utterdahl med flera i (SiV) har den 11 juni 2021 lämnat in en
motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att
i samverkan med Region Värmland närsjukvård i Säffle, inrätta mobila
närsjukvårdsteam för patienter och brukare i Säffle kommun.


Socialnämnden handlägger ärendet och det beräknas vara besvarat
under början av 2022.

6. Motion om utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor
(Dnr Ks:152)
Barbro Källström (V) har den 15 juni lämnat in en motion om
utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor.


Kommunledningskontoret handlägger ärendet och det beräknas vara
klart under början av 2022.

7. Motion om nolltaxa för hyreslokaler med ungdomsverksamhet
(Dnr Ks 2021:191)
Sjukvårdspartiet i Värmland har den 1 september 2021 lämnat in en motion
om att kommunen undersöker möjligheten att införa nolltaxa för lokaler som
används av föreningar med aktiviteter för barn- och ungdomar.


Teknik- och fritidsnämnden handlägger ärendet och det beräknas
vara besvarat under 2022.

8. Motion om att utveckla Glaskogens naturreservat
(Dnr Ks 2021:192)
Moderaterna har den 3 september 2021 lämnat in en motion om att utveckla
Glaskogens naturreservat.

Säffle kommun



Datum

Sida

2021-10-05

3(3)

Teknik- och fritidsnämnden handlägger ärendet och det beräknas
vara besvarat under 2022.

1. Medborgarförslag om att bygga en skatepark i Säffle
(Dnr 2019:152)


Medborgarförslaget är väckt av Viggo Sundelin och Daniel Preselj
och fullmäktige har remitterat förslaget till teknik- och
fritidsnämnden för beredning och beslut den 3 juni 2019 och
beräknas att bli besvarat i december 2021.

(2. 2020:213 Socialnämnden besvarar i oktober förslag om syn- och
hörselinstruktör)
2. Medborgarförslag om utegym
(Dnr Ks 2020:234)


Medborgarförslaget är väckt av Maria Lindh och fullmäktige har
remitterat förslaget till teknik- och fritidsnämnden för beredning och
beslut den 14 december 2020 och beräknas bli besvarat i december
2021.

3. Medborgarförslag om ställplats vid Kvarnbryggorna
(Dnr Ks 2021:66)


Medborgarförslaget är väckt av Thomas Carlson och
kommunfullmäktige har 4 oktober 2021 remitterat förslaget till
teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut och beräknas
blir besvarat i mars 2022.

4. Medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana
(Dnr Ks 2021:127)


Medborgarförslaget är väckt av Leif Skulstad och
kommunfullmäktige har 21 juni 2021 remitterat förslaget till teknikoch fritidsnämnden för beredning och beslut och beräknas bli
besvarat i december 2021.

5. Medborgarförslag om gästplatser för små båtar och kanoter
(Dnr Ks 2021:168)


Medborgarförslaget är väckt av Ulla och Lennart Sundström och
kommunfullmäktige har 6 september 2021 remitterat förslaget till
teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut och beräknas bli
besvarat i mars 2022.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta redovisade
motioner och medborgarförslag till fortsatt beredning.

Ingemar Rosén
Kommundirektör

Anneva Karlsson
Kommunsekreterare

