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Tid: 2021-06-10 kl. 14:00 
Plats: Zoom 

Ledamöter i Kommunstyrelsen kallas till detta sammanträde. 
Övriga får kallelsen för kännedom 
Är du förhindrad att närvara på sammanträdet ska du kalla in din ersättare i enlighet med gällande matrikel. 

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1   
Val av protokolljusterare 

  

2   
Fastställande av dagens föredragningslista 

  

3   
Val av ny ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Madeleine Andersson (C) 

  

4 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat  
Dnr KS/2020:215 

 Kf 

5 Årsredovisning 2020 för Rune Lindströms stiftelse  
Dnr KS/2021:143 

Maria Söderquist Ks 

6 Årsredovisning 2020 för Ulla och Rune Jonasons 
fond  
Dnr KS/2021:144 

Maria Söderquist Ks 

7 Rivning av sophus på fastigheten Krokstad 3:25  
Dnr KS/2021:146 

Carl-Henrik Johansson Ks 

8 Sänkta lokalhyror kvartal 1 2021 med anledning av 
Coronapandemin  
Dnr KS/2021:137 

Carl-Henrik Johansson Ks 

9 Planprogram för Krokstadshalvön  
Dnr KS/2021:119 

Carl-Henrik Johansson Ks 

10 Skrivelse från Trafikverket angående förberedande 
åtgärder och undersökningar för projekt E45 Säffle-
Valnäs, mötesfri landsväg, Etapp 2  
Dnr KS/2020:161 

 Ks 

11 Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
tertial 1 2021  
Dnr KS/2021:129 

Maria Söderquist Kf 

12 Nivå för partistöd 2022  
Dnr KS/2021:130 

 Kf 
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13 Budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle 
kommun samt ägardirektiv för bolagen 2022  
Dnr KS/2021:41 

Mattias Anglemark Kf 

14 Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022  
Dnr KS/2021:132 

 Kf 

15 Svar på motion från SiV gällande att ta fram och 
implementera en kommunövergripande 
handlingsplan mot självmord för Säffle kommun  
Dnr KS/2021:55 

 Kf 

16 Svar på motion angående att öppna ett 
medborgarkontor  
Dnr KS/2020:20 

 Kf 

17 Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2020 för samordningsförbundet 
BÅDESÅ  
Dnr KS/2021:133 

 Kf 

18   
Anmälan av delegationsbeslut 

  

19   
Anmälda handlingar 

  

 
 

 
Dag Rogne 
Ordförande 

Anneva Karlsson 
Sekreterare 
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Kommunstyrelsen ekonomienheten 
Mattias Anglemark,  
mattias.anglemark@saffle.se 

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
Sammanfattning 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av fullmäktige. Kommuninvest efterfrågar ett beslut av Säffle 
kommunfullmäktige att ingånget borgensåtagande avseende Kommuninvest 
AB fortsätter att gälla. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot 
bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.  
 
Med hänsyn till att dessa förbindelser och avtal utgör ett av villkoren för 
medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests 
verksamhet är det av stor vikt att Säffle kommun innan avtalens giltighetstid 
löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att avtalen alltjämt är 
gällande. När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen 
förlängts med en tioårsperiod.   

Bakgrund 
Det har inkommit en skrivelse från Kommuninvest angående 
borgensförbindelse, regressavtal, och avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Föreningens 
upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För 
att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 
att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Säffle 
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 11 november 2004 och har 
bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 31 mars 2014. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
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medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Säffle kommun undertecknade Regressavtalet den 25 oktober 2011 och 
Garantiavtalet den 25 oktober 2011. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet 
riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio 
år. Giltighetstiden för Säffle kommuns Regressavtal och Garantiavtal 
riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Säffle kommun 
innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige som 
bekräftar att avtalen alltjämt är gällande.   
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 
bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse 
göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 
När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts 
ytterligare en tioårsperiod. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Kommuninvests skrivelse ”Angående borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat”. 
Beslut KF borgensförbindelse 2014-03-31 § 34 
Laga kraft bevis Regressavtalet och Garantiavtalet 2011-10-25   

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Att Säffle kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
11 november 2004 (”Borgensförbindelsen”), vari Säffle kommun 
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Säffle kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen 
i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer. 

2. Att Säffle kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Säffle kommun den 25 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

3. Att Säffle kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Säffle kommun den 25 oktober 2011, vari Säffle kommuns ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller. 

4. Att utse Dag Rogne och Mattias Anglemark att för Säffle kommuns 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.. 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret



 

 

 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 
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 Säffle kommun 

 Att: Mattias Anglemark 

 Kanaltorget 1 

 661 80 Säffle 

              

 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Vi skriver till dig som kontaktperson för Säffle kommun som är medlem i Kommuninvest 

ekonomisk förening (”Föreningen”).  

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Säffle kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 11 november 

2004 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 31 mars 2014. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 

medlemmarna gentemot långivarna.  

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 

avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. Säffle kommun undertecknade Regressavtalet den 25 

oktober 2011 och Garantiavtalet den 25 oktober 2011. 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. 

Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om 

preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Säffle kommuns Regressavtal 

och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett 

av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 

Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Säffle kommun innan avtalens 



 

 

 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som 

bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 

bekräftelse av avtalen.  

 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 

för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med 

avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 

borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  När detta har skett har såväl 

borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 

För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska 

uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

 

Säffle kommun ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  

Fullmäktige beslutar 

 

Att Säffle kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 11 november 

2004 (”Borgensförbindelsen”), vari Säffle kommun åtagit sig solidariskt 

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 

företräda Säffle kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    

 

Att Säffle kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säffle kommun 

den 25 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.  

 

Att Säffle kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säffle kommun 

den 25 oktober 2011, vari Säffle kommuns ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

Att utse [NN] och [NN] att för Säffle kommuns räkning underteckna alla 

handlingar med anledning av detta beslut. 

 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Säffle 

kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.  

Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits 

tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes 

upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det 

tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden 

måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, 



 

 

 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 

Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta. 

 

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till 

Förvaltningsrätten i Karlstad tillsammans med en begäran om att få en skriftlig 

bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten 

beträffande aktuellt beslut. 

 

4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas 

av de två företrädare för Säffle kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. 

För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser 

innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar 

att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 

5. Säffle kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 

A) Lagakraftvunnet protokoll 

 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  

 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 maj 2021.   

 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 

borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 

Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post 

ida.karlsson@lindahl.se.  

 

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jens Larsson  

Chefsjurist 

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

 

 

 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 11 november 2004 (”Borgensförbindelsen”), 

vari Säffle kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Säffle kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Säffle kommun den 25 oktober 2011, vari det 

inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Säffle kommun den 25 oktober 2011, vari Säffle 

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

____________________   __________   

Ort    Datum   

 

För Säffle kommun 

   

  

____________________ ____________________  

Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  
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Carl-Henrik Johansson, 0533-68 17 03 
carl-henrik.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Rivning av sophus på fastigheten Krokstad 3:25 
Sammanfattning 
Nuvarande avfallshantering inom om området Torstenstorp ändras den 1/7 
2021. Nuvarande hantering, via containrar, byts mot hantering via ett antal 
större sopkärl. 
Sopkärlen ska stå på hårdgjorda ytor. På ena ytan avsedd för sopkärl står 
idag en byggnad uppförd för att användas som sophus. Denna byggnad 
behöver rivas för att göra plats åt sopkärlens hårdgjorda yta. Rivning av 
byggnaden kräver inte rivningslov. Byggnaden är i stort behov av underhåll. 
Ärendet har beretts av Kommunledningskontoret. Underlag till ärendet har 
tagits emot via dialog med Avfall- och renhållningsenheten samt Plan- och 
byggenheten. Kommunledningskontoret bedömer att byggnaden bör rivas. 
Ekonomisk konsekvens för Kommunstyrelsen av rivningen är en 
deponikostnad om 1 000 kronor. Denna kostnad bedöms rymmas inom 
Kommunstyrelsens beslutade budget för fastighet och exploatering. 
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta att byggnaden 
ska rivas. 

Bakgrund 
Nuvarande avfallshanteringen inom fastigheten Krokstad 3:25, området 
Torstenstorp, sker genom att boende i området tar med hushållsavfall till ett 
antal uppställda containrar. 
 
Den 1/7 2021 ändras avfallshanteringen i området Torstenstorp. Container 
byts mot ett antal större sopkärl. Sopkärlen ska placeras på hårdgjorda 
grusade ytor som kommer anläggas på den mark som containrarna står idag. 
 
Vid ena containern är en mindre byggnad placerad. Denna byggnad var tänkt 
från början att användas som ett av områdets sophus. 
 
Byggnaden är placerat inom planlagd mark på fastigheten Krokstad 3:25. 
Krokstad 3:25 är den större fastigheten i området Torstenstorp, varifrån 
övriga tomter inom området avstyckats ifrån. 
 
Marken byggnaden är placerad på behöver tas i anspråk av den hårdgjorda 
grusade ytan för sopkärl. 
 
Byggnaden är i stort behov av underhåll. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i dialog med avfall- och 
renhållningsenheten, plan- och byggenheten samt Torstenstorp 
sommarstugeförening. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Byggnadens placering invid container. 
Byggnadens placering kartvy. 
Förklarande text ”Angående sopskjul” från Torstenstorp 
sommarstugeförening. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Byggnaden bör rivas, för att ge plats att bereda yta där sopkärl placeras. 
Frågan är avstämd med Plan- och byggenheten, och rivningen av byggnaden 
kräver inget rivningslov. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen får vid rivning av byggnaden stå för deponiavgiften. 
Avgiften bedöms uppgå till 1 000 kronor. Avgiften bedöms rymmas inom 
kommunstyrelsens beslutade budget för fastighet och exploatering. 

Måluppfyllelse 
Eventuellt beslut om rivning av byggnaden har ingen påverkan på någon 
måluppfyllelse. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Eventuellt beslut om rivning av byggnaden har ingen påverkan på övriga 
styrdokument. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar riva byggnaden på fastigheten Krokstad 3:25 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Fastighetsstrateg,  
Teknik- och fritidsnämnden, avfall- och renhållningsenheten



Angående sopskjul på Torstenstorpsvägen. 

 

På Torstenstorp finns tre områden där det på 70-80 talet byggdes tre sopskjul med säckställ 

för att ta hand om sophanteringen för ca 90 fastigheter. 

Under 90 talet gick man över till containers och då blev sopskjulen oanvända. 

Kommunen ville då riva sopskjulen men de boende på Forminnesvägen och Nödviksvägen 

reparerade och gjorde iordning skjulen för att användas till förvaring av gemensam 

utrustning. 

Sopskjulet på Torstenstorpsvägen gjordes inget åt och är idag ett fallfärdigt ruckel. 

När nu kommunen den 1 juli tar över sophanteringen kommer möjligheten med containers 

att försvinna. Det kommer istället att göras iordning en yta där det ställs upp 5-6st 660 liters 

plastkärl. 

Platserna på Nödviksvägen och Fornminnesvägen är nu klara. 

Vi vill att det gamla sopskjulet på Torstenstorpsvägen rivs så att platsen för de nya kärlen kan 

färdigställas även där.  

Rivningen bör ske snarast då containern tas bort den 1 juli och sopor från 25 fastigheter 

måste tas om hand.  

Med önskemål om en snabb behandling, 

 

M.v.h. 

Torstenstorps Sommarstugeförening 

Jan Videdal 

070 6346435 

videdal@telia.com 
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§ 73 Dnr KS/2021:137 

Sänkta lokalhyror kvartal 1 2021 med anledning av 
Coronapandemin 
Ärendebeskrivning 
Kommuner, regioner och deras bolag kan söka ersättning av staten när de, med 
anledning av Coronapandemin, tillfälligt sänker den fasta hyran för hyresgäster i 
utsatta branscher. Detta enligt förordning (SFS 2021:273). 
Stödet som förordningen medger gäller under kvartal 1 2021. Stödet kompenserar 
som mest 50 % av hyresnedsättningen. Stödet kan maximalt uppgå till 25 % av den 
ursprungliga fasta hyran. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande 
Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyra (SFS 
2020:237) 
Branscher att ta emot hyresstöd enligt förordningen 
Förslag till beslut på sammanträdet 
«Yrkande_text» 
Beslutsgång 
«Proposition_text» 
Omröstning 
«Omröstning_text» 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande: 

1. Retroaktivt sänka hyrorna kvartal 1 2021 med 50 procent för aktuella 
hyresgäster enligt förordning 2021:272 

2. Uteblivna hyresintäkter finansieras med 119 474 kronor genom ansökan om 
statsbidrag och med 119 474 kronor ur fastighetsbudgetens driftskostnader 
för underhåll. 

 

__________________ 
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«Reservation_text» 
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Anneva Karlsson, 0533-68 15 05 
anneva.karlsson@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Sänkta lokalhyror kvartal 1 2021 med anledning av 
Coronapandemin 
Sammanfattning 
Kommuner, regioner och deras bolag kan söka ersättning av staten när de, 
med anledning av Coronapandemin, tillfälligt sänker den fasta hyran för 
hyresgäster i utsatta branscher. Detta enligt förordning (SFS 2021:273). 
Stödet som förordningen medger gäller under kvartal 1 2021. Stödet 
kompenserar som mest 50 % av hyresnedsättningen. Stödet kan maximalt 
uppgå till 25 % av den ursprungliga fasta hyran. 

Bakgrund 
Kommuner, regioner och deras bolag kan söka ersättning av staten när de, 
med anledning av Coronapandemin, tillfälligt sänker den fasta hyran för 
hyresgäster i utsatta branscher. 
Förutsättningarna för det statliga stödet framgår av förordning om statligt 
stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyra (SFS 2021:273). 
Förordningen innebär bland annat, att den hyresvärd som sänker den fasta 
hyran för hyresgäster som hyr lokaler av Säffle kommun och som är 
verksamma i de branscher som i regeringens förordning utpekats som 
särskilt utsatta under pågående Coronapandemi, kan söka stöd för att 
kompensera en del av denna nedsättning. 
Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, 
det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga 
fasta hyran.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyra 
(SFS 2020:237) 
Branscher att ta emot hyresstöd enligt förordningen 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret har identifierat ett antal hyresgäster som hyr 
lokaler av Säffle kommun och som är verksamma i de branscher som i 
regeringens förordning utpekats som särskilt utsatta under pågående 
Coronapandemi. 



Säffle kommun 
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2021-06-04 
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Kommunallagen (2017:725) 2 kap 8 § 2 st. föreskriver, att individuellt 
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det. Mot bakgrund av bestämmelserna i regeringens 
förordning SFS 2021:272 föreligger sådana synnerliga skäl. 
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att ett 
generellt stöd i form av hyressänkning ska utgå till dessa hyresgäster. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Uteblivna hyresintäkter från de hyresgäster som verkar i branscher av 
regeringen identifierade som särskilt utsatta, uppgår under kvartal 1 2021 till 
119 474 kronor. 

Måluppfyllelse 
Förslaget stöder fullmäktiges mål om att i Säffle kommun kan alla försörja 
sig och kommunstyrelsens mål om ett ökat företagande. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget har ingen påverkan på övriga styrdokument. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Retroaktivt sänka hyrorna kvartal 1 2021 med 50 procent för aktuella 
hyresgäster enligt förordning 2021:272 

2. Uteblivna hyresintäkter finansieras med 119 474 kronor genom 
ansökan om statsbidrag och med 119 474 kronor ur 
fastighetsbudgetens driftskostnader för underhåll. 

 
 

Ingemar Rosén 
VD 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef, näringslivschef, fasighetsstrateg, kommunikationsansvarig  
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§ 74 Dnr KS/2021:119 

Planprogram för Krokstadshalvön 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har identifierat ett tilltagande förändringstryck inom olika delar av 
Krokstadshalvön. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att miljö- och 
byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett planprogram enligt PBL 5 kap 10§, i 
syfte att utreda förutsättningarna för utveckling inom besöksnäring, friluftsliv och 
idrott, bebyggelse och teknisk infrastruktur med mera.  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande: 

1. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett planprogram 
enligt PBL 5 kap. 10§ i syfte att utreda förutsättningarna för utveckling 
Krokstadhalvön, inom besöksnäring, friluftsliv och idrott, bebyggelse och 
teknisk infrastruktur. 

2. 355 000 kronor anslås till detaljplanearbete för arbetet med planprogrammet 
enligt beslutspunkt 1. Anslaget finansieras ur Finansförvaltningens medel 
för oförutsedda kostnader. 

 
 
_________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Förslag till planprogram för Krokstadshalvön 

Sammanfattning 
Säffle kommun har identifierat ett tilltagande förändringstryck inom olika 
delar av Krokstadshalvön. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att miljö- och 
byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett planprogram enligt PBL 5 kap 
10§, i syfte att utreda förutsättningarna för utveckling inom besöksnäring, 
friluftsliv och idrott, bebyggelse och teknisk infrastruktur med mera.  

Bakgrund 
Inom området Krokstadhalvön finns idag en gällande fördjupning av 
översiktsplanen för Krokstad, som vid aktualitetsprövning bedömts som 
inaktuell (KF 2021-02-01 § 16). 
Torstenstorp är ett område där gällande byggnadsplan möjliggör 120 
fritidshustomter. Inom Torstenstorp har andelen permanentboende ökat, och 
det finns ett tilltagande intresse för ny-, om- och tillbyggnad inom området. 
Utifrån ovanstående bedöms det därför lämpligt att genomföra en översyn av 
byggrätter i området Torstenstorp. Detta i syfte att möjliggöra en fortsatt 
lämplig utveckling och utökning av området. 
I det pågående arbetet med VA-plan är Torstentorp ett identifierat område 
med hög prioritering, och en framtida utbyggnad av VA inom området skulle 
främja dess utveckling. 
Det pågår ett förstudiearbete om uppförande av ny ridanläggning vid 
Krokstads herrgård. 
Krokstads herrgård, och dess herrgårdsmiljö, behöver också utvärderas, 
utifrån vilka utvecklingsmöjligheter och bevarandeintressen som finns i 
anslutning till herrgården och herrgårdsmiljön. 
Det finns ingen detaljplan som möjliggör andra upplåtelseformer för Duse 
camping än nuvarande upplåtelseform. Andra upplåtelseformer bedöms 
behövas för att bland annat säkra allmänhetens intressen kring strandbadet 
beläget inom campingområdet. 
Kommunens fokus inom översiktsplanering kommer de närmaste åren ligga 
på att revidera kommunens kommuntäckande översiktsplan, med fokus på 
landsbygder och mindre tätorter. Av denna anledning föreslås att en översyn 
av Krokstadshalvöns förutsättningar för utveckling utförs inom ramen för ett 
planprogram, som efter godkännande kan ligga till grund för kommande 
detaljplanearbeten inom området. 
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Möjliga byggrätter och utbredning av bebyggelse med placering, höjder, 
struktur, fastighetsindelningsmöjligheter och konsekvenser för olika aktörer 
inom området avses att belysas och utredas. 
Område för ovanstående planprogram föreslås innefatta: 

 Krokstad 3:1, samt omslutna fastigheter 

 Krokstad 3:25, samt omslutna fastigheter 

 Krokstad 3:122, Duse udde fyr 
Planeringsförutsättningar, såsom riksintressen, vattenfrågor, natur- och 
kulturmiljövärden, friluftslivet, riskfrågor och jordbruksmark kommer att 
beröras inom planarbetet. 
Följande sakfrågor bedöms sammantaget vara särskilt viktiga att belysa 
under planarbetets gång: 

 Gator och Trafik (intern utredning inom ram för planprogrammet) 

 Dagvatten/miljökvalitetsnormer vatten (intern utredning inom ram 
planprogrammet) 

 VA-utbyggnad/VA-plan (intern utredning inom ram för 
planprogrammet) 

 Översvämningsrisk, ras-, skred- och stranderosion (intern utredning 
inom ram för planprogrammet) 

 Inventering kulturmiljövärden (extern utredning) 

 Inventering naturmiljövärden (extern utredning) 

Ekonomiska konsekvenser 
Faktiskt utredningsbehov kommer att klargöras när planarbetet initieras, när 
undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts samt tidig avstämning 
med länsstyrelsen genomförts. 
Följande sakfrågor bedöms sammantaget vara särskilt viktiga att belysa 
under planarbetets gång: 

 Planprogram: 225 000 kronor 

 Inventering kulturmiljövärden: 75 000 kronor 

 Inventering naturmiljövärden: 55 000 kronor  

 Totalt: 355 000 kronor 
Kostnader för planarbetet uppgår till 355 000 kronor enligt ovan 
sammanställning. 
Det arbete som bedrivs inom ramen för planprogrammet för 
Krokstadshalvön kommer att kunna ligga till grund för efterkommande 
detaljplaner för utveckling av delområden. 
Det planarbete och de utredningar som genomförs kommer tjäna som 
underlag i kommande detaljplanearbete och gynna sådana planprocesser i 
förankringen med berörda, inom kommunen och hos Länsstyrelsen. 
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Kostnaderna för plan- och utredningsarbetet kan komma att fördelas och tas 
ut som planavgift i efterkommande detaljplanearbeten enligt gällande taxa, 
vilket innebär att viss kostnadstäckning kan komma att uppnås över tid. 
Framtida intäkter uppstår vid konkret markförsäljning med senare etablering 
i form av markförsäljningsintäkter, planavgifter, bygglovsavgifter samt 
anläggningsavgifter för VA. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med och Miljö och 
Byggförvaltningen. Ärendet har föredragits för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott i samband med planberedning 2021-02-08. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Utvecklingen av Krokstadhalvön generellt, och i detta tjänsteyttrande 
berörda markområden specifikt, behöver ske sammanhållet. 
Genom upprättandet av föreslaget planprogram skapas möjlighet till en 
sammanhållen utveckling av Krokstadhalvön och berörda markområden 
inom Krokstad 3:1, Krokstad 3:25 och Krokstad 3:122. 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontorets föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

 Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett 
planprogram enligt PBL 5 kap. 10§ i syfte att utreda 
förutsättningarna för utveckling Krokstadhalvön, inom besöksnäring, 
friluftsliv och idrott, bebyggelse och teknisk infrastruktur. 

 355 000 kronor anslås till detaljplanearbete för arbetet med 
planprogrammet enligt beslutspunkt 1. Anslaget finansieras ur 
Finansförvaltningens medel för oförutsedda kostnader. 

 
 
Ingemar Rosén 
Kommunchef 

Carl-Henrik Johansson 
Lokalstrateg 

  

Beslutet ska skickas till 
Kanslienheten fastighetsstrateg 
Miljö- och byggförvaltningen 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 77 Dnr KS/2020:161 

Skrivelse från Trafikverket angående förberedande åtgärder 
och undersökningar för projekt E45 Säffle-Valnäs, mötesfri 
landsväg, Etapp 2 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har 2021-05-03 översänt en skrivelse med önskan om yttrande 
gällande samrådshandling, val av lokalisering, för projektet E45 Säffle – Valnäs, 
mötesfri landsväg, etapp 2, Säffle Hammar i Säffle kommun, Värmlands län. 
Bilagda yttrande översänds till Trafikverket. 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande från Säffle kommun över samrådshandling E45 Säffle-Valnäs. 
 
Önskan om yttrande gällande samrådshandling, skrivelse från Trafikverket, 2021-
05-03. 
 
Samrådshandling: E45 Säffle-Valnäs, mötesfri landsväg, delen Säffle-Hammar, 
Säffle kommun, Värmlands län, kombinerad väg- och järnvägsplan, val av 
lokaliseringsalternativ, 2021-05-04. 
 
Samrådsredogörelse: E45 Säffle-Valnäs, mötesfri landsväg, delen Säffle-Hammar, 
Säffle kommun, Värmlands län, kombinerad väg- och järnvägsplan, 2021-05-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna yttrande till Trafikverket 
gällande samrådshandling, val av lokalisering, för projektet E45 Säffle-Valnäs, 
mötesfri landsväg, etapp 2 Säffle-Hammar i Säffle kommun, Värmlands län. 
 
 
_______________  
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande gällande Trafikverkets samrådshandling, val 
av lokalisering, för projektet E45 Säffle-Valnäs, mötesfri 
landsväg, etapp 2, Säffle-Hammar i Säffle kommun, 
Värmlands län 
Sammanfattning 
Trafikverket har 20201-05-03 översänt en skrivelse med önskan om yttrande 
gällande samrådshandling, val av lokalisering, för projektet E45 Säffle – 
Valnäs, mötesfri landsväg, etapp 2, Säffle Hammar i Säffle kommun, Värm-
lands län. Bilagda yttrande översänds till Trafikverket. 

Bakgrund 
Trafikverket har 20201-05-03 översänt en skrivelse med önskan om yttrande 
gällande samrådshandling, val av lokalisering, för projektet E45 Säffle – 
Valnäs, mötesfri landsväg, etapp 2, Säffle Hammar i Säffle kommun, Värm-
lands län. Tillsammans med samrådshandling har aktuell samrådsredogörelse 
och inkomna skrivelser bifogats. 
 
Trafikverket konstaterar att sex olika korridorer för vägens sträckning har 
utretts inledningsvis. I ett tidigt stadium har dock två av korridorerna valts 
bort. De kvarvarande fyra korridorerna har inventerats, utretts och beskrivits 
i samrådshandlingen. Trafikverket konstaterar att alla alternativa korridorer 
har sina för- och nackdelar och att det därför inte finns något givet val. Ver-
ket lyfter fram att den röda korridoren inte kommer att förordas då ”den är 
längst, ej samhällsekonomiskt lönsam och går genom en hel del jordbruks-
mark”. Kvar finns då befintlig sträckning (lila korridor), ny sträckning öster 
om Värmlandsbro (grön korridor) och ny sträckning väster om Värmlands-
bro och Brosjön (gul korridor). 
 
Trafikverket önskar ta del av Länsstyrelsens och Säffle kommuns samman-
vägda ståndpunkter inför slutligt förordnande av alternativ. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande från Säffle kommun över samrådshandling E45 Säffle-
Valnäs 
 
Önskan om yttrande gällande samrådshandling, skrivelse från Trafikverket, 
2021-05-03 
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Samrådshandling: E45 Säffle-Valnäs, mötesfri landsväg, delen Säffle-
Hammar, Säffle kommun, Värmlands län, kombinerad väg- och järnvägs-
plan, val av lokaliseringsalternativ, 2021-05-04 
 
Samrådsredogörelse: E45 Säffle-Valnäs, mötesfri landsväg, delen Säffle-
Hammar, Säffle kommun, Värmlands län, kombinerad väg- och järnvägs-
plan, 2021-05-04 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun yttrade sig över Trafikverkets utredning kring förbifarten 
förbi Värmlandsbro på E45 senast i november 2020. Trafikverket har nu 
tagit fram ytterligare material som blivit översänt till Länsstyrelsen i Värm-
land och till Säffle kommun under maj månad, för samlade yttranden från 
respektive part. 
Kommunledningskontoret delar Trafikverkets uppfattning om att samtliga 
fyra återstående alternativa korridorer har för- och nackdelar. En samman-
vägning av Trafikverkets utredning, de synpunkter som lyfts fram i samråds-
redogörelsen samt diskussioner inom kommunen och de politiska partierna, 
visar att fördelarna med Lila korridor d.v.s. en förbättring av nuvarande 
sträckning överväger såväl nackdelarna som övriga sträckningarnas fördelar. 
Kommunledningskontoret förslår därför att kommunen ska förorda lila korri-
dor - nuvarande sträckning. 
I Säffle kommuns yttrande till Trafikverket 2020-11-10 lyftes nedanstående 
punkter, som fortsatt äger giltighet 

 En gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro är mycket högt 
prioriterad och skulle knyta samman orterna så att arbetspendling och 
övriga kommunikationer underlättas betydligt 
 

 Befintlig sträckning genom Värmlandsbro behållas för att orter ska 
kunna fortsätta leva. Trafikmiljön med dess utfarter måste dock lösas. 
Såväl tung industri som byggmodultillverkning som lättare verksam-
heter har sina av- och påfarter direkt mot E45.  
 

 Risken för viltolyckor är stor på sträckan och viltstängsel är ett måste. 
 

 Med början kring Värmlandsbro sträcker ett omfattande jordbruksland-
skap ut sig med såväl djurhållning som övrigt jord- och skogsbruk. Till 
och från gårdarna och även internt på gårdar går dagligen många tunga 
transporter. Den nya vägen med avfarter måste klara att härbärgera 
dessa transporter utan att de stör övrig genomfartstrafik. För kommunen 
är detta en betydande näringslivsfråga. 

 
Utifrån de samlade diskussioner som varit kring det nya materialet, bör föl-
jande punkter läggas till i det nya yttrandet  



Säffle kommun 

Datum 
2021-06-04 

 
«Databas» 
«Diarienr» 

Sida 
3(4) 

 behovet av en parallellväg mellan avfarterna i samhället Värmlands-
bro för lokaltrafiken 

 en cykelväg mellan Brotorp och Värmlandsbro skola för att under-
lätta barnens färd till och från skolan 

 behovet av bullerskydd 
 samt att de synpunkter i övrigt som kommit fram i samrådet kring lila 

alternativ tas med som utgångspunkter i den fortsatta planeringen 
 
Kommunen vill även i detta yttrande lyfta fram att ombyggnaden av E45 
mellan Säffle och Hammar är en mycket betydelsefull åtgärd för att knyta 
orterna Säffle och Värmlandsbro närmare varandra. Förbättrade kommuni-
kationer för bil och cykel/gående underlättar såväl arbetspendling och handel 
som andra sociala behov av möten. Inte minst viktigt är kommunikations-
möjligheter mot Karlstad som länscentrum. 
Säffle kommun uppskattar möjligheten till dialog med Trafikverket kring 
vägprojektet och ser fram emot en fortsatt kontakt under projektets gång. 

Konsekvenser 

Måluppfyllelse 
Ombyggnaden av E45 mellan Säffle och Hammar är en betydelsefull åtgärd 
för att knyt orterna Säffle och Värmlandsbro närmare varandra. Förbättrade 
kommunikationer för bil och cykel/gående underlättar såväl arbetspendling 
och handel som andra sociala behov av möten. Inte minst viktigt är kommu-
nikationsmöjligheter mot Karlstad som länscentrum. 
Kommunen har två målsättningar som särskilt stödjs här.  

1. 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. 

2. 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Yttrande till Trafikverket gällande 
samrådshandling, val av lokalisering, för projektet E45 Säffle-Valnäs, 
mötesfri landsväg, etapp 2 Säffle-Hammar i Säffle kommun, Värmlands län.  
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Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket, Karlstad 
Kommunstyrelsen kansliet



 

SÄFFLE KOMMUN  

Postadress 
661 80 Säffle 
 
 

 E-post kommun@saffle.se 
Telefon 0533-68 10 00 vx 
Fax 0533-133 06 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
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Kommunstyrelsen 
 

 Er referens 
TRV 2017/113998 

 
 Trafikverket 

 

Yttrande gällande samrådshandling, val av lokalisering, 
för projektet E45 Säffle-Valnäs, mötesfri landsväg, 
etapp 2, Säffle-Hammar i Säffle kommun, Värmlands län 
Säffle kommun har tagit del av det gedigna material som Trafikverket 
översänt 2021-05-05 gällande fortsatt utredning och samråd kring 
ombyggnad av E45 Säffle-Valnäs delen Säffle-Hammar i Säffle kommun, 
Värmlands län. Det gäller såväl samrådshandlingen som 
samrådsredogörelsen. 

Säffle kommun delar Trafikverkets uppfattning om att samtliga fyra 
återstående alternativa korridorer har för- och nackdelar. Säffle kommun har 
dock efter en sammanvägning av Trafikverkets utredning, de synpunkter 
som lyfts fram i samrådsredogörelsen samt diskussioner inom kommunen 
och de politiska partierna, kommit fram till att fördelarna med Lila korridor 
d.v.s. en förbättring av nuvarande sträckning överväger såväl nackdelarna 
som övriga sträckningarnas fördelar. Säffle kommun förordar därmed lila 
korridor - nuvarande sträckning. 

Säffle kommun önskar samtidigt åter lyfta fram de punkter som beskrevs i 
yttrandet till Trafikverket 2020-11-10  

 En gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro är mycket högt 
prioriterad och skulle knyta samman orterna så att arbetspendling och 
övriga kommunikationer underlättas betydligt 
 

 Befintlig sträckning genom Värmlandsbro behållas för att orter ska 
kunna fortsätta leva. Trafikmiljön med dess utfarter måste dock lösas. 
Såväl tung industri som byggmodultillverkning som lättare 
verksamheter har sina av- och påfarter direkt mot E45.  
 

 Risken för viltolyckor är stor på sträckan och viltstängsel är ett måste. 
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 Med början kring Värmlandsbro sträcker ett omfattande 
jordbrukslandskap ut sig med såväl djurhållning som övrigt jord- och 
skogsbruk. Till och från gårdarna och även internt på gårdar går 
dagligen många tunga transporter. Den nya vägen med avfarter måste 
klara att härbärgera dessa transporter utan att de stör övrig 
genomfartstrafik. För kommunen är detta en betydande näringslivsfråga. 

 
Säffle kommun önskar nu komplettera dessa synpunkter med  

 behovet av en parallellväg mellan avfarterna i samhället 
Värmlandsbro för lokaltrafiken 

 en cykelväg mellan Brotorp och Värmlandsbro skola för att 
underlätta barnens färd till och från skolan 

 behovet av bullerskydd 
 samt att de synpunkter i övrigt som kommit fram i samrådet kring lila 

alternativ tas med som utgångspunkter i den fortsatta planeringen 
 
Säffle kommun uppskattar möjligheten till dialog med Trafikverket kring 
vägprojektet och ser fram emot en fortsatt kontakt under projektets gång. 
Kommunen vill även i detta yttrande lyfta fram att ombyggnaden av E45 
mellan Säffle och Hammar är en mycket betydelsefull åtgärd för att knyta 
orterna Säffle och Värmlandsbro närmare varandra. Förbättrade 
kommunikationer för bil och cykel/gående underlättar såväl arbetspendling 
och handel som andra sociala behov av möten. Inte minst viktigt är 
kommunikationsmöjligheter mot Karlstad som länscentrum. 

 

 

 

 

 

Dag Rogne 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 78 Dnr KS/2021:129 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 
2021 
Ärendebeskrivning 
Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut om 
reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i samband med 
rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen prolongerades att 
gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om budget 2020.  
Den speciella situation som covid-19 pandemin utgör har inneburit att det har 
behövt göras omprioriteringar. Ett flertal av de aktiviteter som var planerade under 
perioden har senarelagts vilket gör det svårt att i nuläget bedöma hur 
måluppfyllnaden kommer att se ut för 2021. 
Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att bedöma 
måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från bokslut 2020 
föreslås gälla intill analys genomförs i samband med delårsbokslutet. 
Ekonomisk uppföljning 
Efter april 2021 är prognosen för Säffle kommun ett resultat på -11 Mnkr vid årets 
slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr innebär prognosen en negativ 
avvikelse mot budget med 26 Mnkr.  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar överskrida budget med 3 Mnkr, 
socialförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 24,2 Mnkr, 
där ökade kostnader inom äldreomsorgen samt ekonomiskt bistånd innebär den 
största negativa avvikelsen.  
För de kommunala bolagen beräknas en mindre positiv avvikelse mot budget efter 
april motsvarande 500 tkr, vilket innebär ett resultat på 3,1 Mnkr vid årets utgång. 
 
Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 114 Mnkr för år 
2021, inklusive överföring av kvarvarande investeringsbudget 2020 som 
Kommunfullmäktige beslutade om 2021-04-26. Efter april är 21 Mnkr av den totala 
budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas 
kvar 2 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning T1 2021 Säffle kommun 
Tertialrapport för kommunstyrelsen efter april 2021 
Protokollsutdrag med tjänsteyttranden från nämnder och bolag. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande: 

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen samt uppföljning av 
verksamhetsmål efter april månad 2021 godkänns. 
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2. Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta den särskilda rapporteringen kring 

ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i balans till kommunstyrelsen i 
samband med uppföljningen efter augusti månad som sker vid 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts i oktober 2021.  

 
 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2021-05-28 

Referens 
KS/2021:129 

 
 
/Eget_Enhet/ 
Maria Söderquist, 0533-68 15 79 
maria.soderquist@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
tertial 1 2021 
Sammanfattning 
Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut 
om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i samband 
med rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen 
prolongerades att gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om 
budget 2020.  
Den speciella situation som covid-19 pandemin utgör har inneburit att det 
har behövt göras omprioriteringar. Ett flertal av de aktiviteter som var 
planerade under perioden har senarelagts vilket gör det svårt att i nuläget 
bedöma hur måluppfyllnaden kommer att se ut för 2021. 
Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att 
bedöma måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från 
bokslut 2020 föreslås gälla intill analys genomförs i samband med 
delårsbokslutet. 
Ekonomisk uppföljning 
Efter april 2021 är prognosen för Säffle kommun ett resultat på -11 Mnkr vid 
årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr innebär prognosen 
en negativ avvikelse mot budget med 26 Mnkr.  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar överskrida budget med 3 Mnkr, 
socialförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 24,2 
Mnkr, där ökade kostnader inom äldreomsorgen samt ekonomiskt bistånd 
innebär den största negativa avvikelsen.  
För de kommunala bolagen beräknas en mindre positiv avvikelse mot budget 
efter april motsvarande 500 tkr, vilket innebär ett resultat på 3,1 Mnkr vid 
årets utgång. 
 
Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 114 Mnkr för 
år 2021, inklusive överföring av kvarvarande investeringsbudget 2020 som 
Kommunfullmäktige beslutade om 2021-04-26. Efter april är 21 Mnkr av 
den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut 
kommer finnas kvar 2 Mnkr. 
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Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till 
respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar nämnderna till 
kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter 
april (tertialrapport), augusti (delårsrapport) och december (årsredovisning).  
Nu i juni är det dags för första rapporteringen till kommunfullmäktige utifrån 
resultatet i april. Här görs också en avrapportering av status för de sju 
fullmäktigemålen enligt arbetsgången för den nya styrmodell som gäller från 
och med 2019.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning T1 2021 Säffle kommun 
Tertialrapport för kommunstyrelsen efter april 2021 
Ekonomisk uppföljning T1 2021 Kulturnämnden 
Rapport tertial 2021 Teknik- och fritidsnämndens  
Tertialrapport 1 Miljö- och byggnadsnämnden april 2021 
Tertialrapport efter april 2021 Barn- och utbildningsnämndens  
Socialnämndens Tertialrapport efter april 2021 
Ekonomisk prognos efter april 2021 för Överförmyndarnämnden   
 

Förvaltningens ståndpunkt 

Fullmäktigemål 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut 
om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i samband 
med rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen 
prolongerades att gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om 
budget 2020.  
Den speciella situation som covid-19 pandemin utgör har inneburit att det 
har behövt göras omprioriteringar. Ett flertal av de aktiviteter som var 
planerade under perioden har senarelagts vilket gör det svårt att i nuläget 
bedöma hur måluppfyllnaden kommer att se ut för 2021. 
Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att 
bedöma måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från 
bokslut 2020 föreslås gälla intill analys genomförs i samband med 
delårsbokslutet. 
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Måluppfyllelse 

Vision 2026 
Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, vi vågar 

Fullmäktigemål 2020-2023 
Externt perspektiv: 

1. Säffle kommun är en plats för alla 
2. I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 
3. I Säffle kommun kan alla försörja sig 
4. Säffle kommun möjliggör det goda livet 

Internt perspektiv: 
5. Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 
6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 
7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. 
Beslut om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i 
samband med rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. 
Fullmäktigemålen prolongerades att gälla perioden 2020-2023 i samband 
med beslutet om budget 2020. 
Efter april månad görs en första uppföljning av fullmäktigemålen. 
Redovisningen visar utfall enligt den modell som infördes 2019 med sju 
fullmäktigemål där nämnd och bolagsmål utgör mått för bedömning av 
måluppfyllelse. 
Fullmäktigemålen bedöms utifrån skalan uppfyllt/delvis uppfyllt/ej uppfyllt. 
Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att 
bedöma måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från 
bokslut 2020 föreslås gälla intill analys genomförs i samband med 
delårsbokslutet. 
Den speciella situation som covid-19 pandemin utgör har inneburit att det 
har behövt göras omprioriteringar. Ett flertal av de aktiviteter som var 
planerade under perioden har senarelagts vilket gör det svårt att i nuläget 
bedöma hur måluppfyllnaden kommer att se ut för 2021. 
Då prognosen för koncernen tyder på ett mycket ansträngt läge de närmaste 
åren finns det skäl i att diskutera koncernens ambitionsnivå i förhållande till 
fullmäktigemålen och förväntad måluppfyllelse för perioden 2021-2023. 
Nämnds- och bolagsmål utgör mått för fullmäktigemålens uppfyllnad och 
inför framtida kostnadseffektiviseringar torde ambitionssänkningar och 
verksamhetsförändringar vara nödvändiga vilket i sin förlängning medför att 
vissa verksamheter inte fullt ut utför sina uppdrag som det var planerat. 

Ekonomisk uppföljning 
Säffle kommun har ett budgeterat resultat om 15 Mnkr för 2021. Resultatet 
till och med april är 18 Mnkr. Intäkterna har ett utfall om 130 Mnkr, vilket är 
73 Mnkr mer än budget för perioden. Kostnaderna har ett utfall om 483 
Mnkr, vilket är 257 Mnkr mer än budgeterat för perioden. De finansiella  
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posterna, inklusive skatter, har ett utfall om 371 Mnkr, vilket är 200 Mnkr 
bättre än budget för årets fyra första månader. 
 
Efter april 2021 är prognosen för helåret ett resultat för Säffle kommun på    
-11 Mnkr vid årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr 
innebär prognosen en negativ avvikelse mot budget med 26 Mnkr.  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar överskrida budget med 3 Mnkr. 
Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 24,2 
Mnkr, där ökade kostnader inom äldreomsorgen samt inom ekonomiskt 
bistånd innebär den största negativa avvikelsen.   
 
  

Resultat Jan - 
Apr 2021 

 
Avvikelse 
prognos 
helår 

Finansförvaltningen 32 5 

Kommunfullmäktige 0 0 

Kommunstyrelsen -5   0 

Barn- o utbildningsnämnden -9             -3 

Miljö- o byggnadsnämnden 1   0 

Socialnämnden             -11 -24 

Kulturnämnden  1   0 

Överförmyndarnämnden 0              0 

Teknik- o fritidsnämnden 7            -5 

Resultat (efter avrundning)  18 -26 

 
 
I uppföljningen efter februari i år visade prognosen på en samlad 
budgetavvikelse om minus 18,5 Mnkr som innebar att kommunen skulle få 
ett resultat på -3,5 Mnkr vid årets slut. Störst avvikelse visade 
socialnämnden med minus 17,5 Mnkr. Kommunstyrelsen har en lagstadgad 
uppsiktsplikt över den samlade verksamheten och beslutade därför att - på 
samma sätt som tidigare år när stora avvikelser skett – ha en särskild 
uppföljning av nämndens arbete med att minska den negativa 
budgetavvikelsen under året. Särskild dialog ska ske mellan nämndens 
presidie och kommunstyrelsens arbetsutskott vid den ekonomiska 
uppföljningen i samband med delårsrapporten samt vid uppföljningen efter 
oktober. Uppföljningen efter april visar dessvärre på ett ökat problem för 
socialnämnden. Dialogen visar att åtgärder vidtagits, men att dessa inte 
räcker för att få ekonomin i balans.  
Sammantaget för kommunen bedöms den negativa avvikelsen bli -26 Mnkr 
vid årets slut, vilket innebär ett faktiskt resultat på minus -11 Mnkr. 
Kommuner med negativa resultat måste besluta om en plan för att inom tre 
år återställa resultatet. Det är av yttersta vikt att nämnderna fortsätter sina 
ansträngningar att under året vända den ekonomiska utvecklingen.  
De kommunala bolagen har efter april prognostiserat en positiv 
budgetavvikelse jämfört med budget vid årets utgång och räknar då med ett 
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sammanlagt resultat av 3,1 Mnkr. Totalt beräknas efter april månad ett 
negativt resultat om 7,9 Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen.  
På investeringssidan har kommunen en årsbudget på 114 Mnkr för 2021 
efter justering av tilläggsanslag som beslutades i kommunfullmäktige i april 
2021. Efter april är 21 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen 
tyder på att det vid årets utgång kommer finnas kvar 2 Mnkr.  
 
För närmare beskrivning av den ekonomiska uppföljningen hänvisas till 
bifogad ekonomisk uppföljning för nämnderna samt respektive bolag. 
 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Efter april beräknas en negativ budgetavvikelse med 26 Mnkr jämfört med 
budget vid årets slut. Tillsammans med budgeterat resultat om 15 Mnkr 
innebär det ett beräknat resultat om -11 Mnkr vid årets utgång 2021. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen samt uppföljning 
av verksamhetsmål efter april månad 2021 godkänns. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta den särskilda 
rapporteringen kring ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i 
balans till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen efter 
augusti månad som sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts i 
oktober 2021.  

 
 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Nämnder och styrelser 
Kommunledningskontoret 
Socialnämnden 
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Vision 2026 
Säffle leder hållbar utveckling. Vi kan, Vi vill, Vi vågar 

 
Externa fullmäktigemål 

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
Säffle kommun har ett förhållningssätt där alla människor är lika mycket värda och vi ska hitta en god balans mellan kommunens 
service och de individuella behoven oavsett vem du är eller var du bor i kommunen. 

Det handlar om varje människas valfrihet och rätt att få leva sitt liv som de själva önskar och delta i samhället på lika villkor. 

Genom möjligheter till inflytande tar Säffle kommun åsikter på allvar och tillåter en öppen process inför beslut och aktiviteter. 

 
Fullmäktigemål Status 

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
 

 

 
Måluppfyllelsen för 2020 var delvis uppfyllt då 67 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var 
helt uppfyllda. Nämnder och bolag bedömde trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse som positiv. 

Positiva händelser enligt bokslut 2020 

• Daglig kommunikation pågår i sociala medier som har ökat påtagligt under året i samband med Covid-19. Gäller såväl 
Facebook som Instagram 

• En undersökning gjordes av en mediaanalysbyrå av offentlig verksamhets kommunikation under Covid-19. Mätningen avsåg 
spridning och gensvar på kommunikationen. Säffle placerade sig i undersökning på plats 1 av landets samtliga kommuner 

• Koncernen har rönt stora framgångar och placerat sig som nr 1 bland Sveriges kommuner och nr 10 bland 3 miljoner 
Facebooksidor i landet avseende förmåga att sprida information och skapa engagemang 

• Kommunen har passerat över 13 000 följare av Facebooksidan vilket gör den till en av de fem största kommunsidorna i Sverige 
i relation till antalet kommuninvånare 

• Hög aktivitet byggverksamheten 

• Bra dialog med hyresgäster 

Utmaningar för ökad måluppfyllelse 2021 enligt bokslut 2020 

Koncernen har stor fokus på ökat inflytande, tillgänglighet och valfrihet genom att: 

• Se alla invånare som en möjlighet för Säffle att bli en socialt hållbar och framgångsrik kommun 

• Utveckla den lokal demokratin genom ett öppet förhållningssätt exempelvis genom fortsatt utveckling av kommunikation och 
dialog på sociala medier 

• Samarbeta och samtala med enskilda, föreningar och företag i syfte att ge invånarna möjligheter till insyn och inflytande 
avseende koncernens service, beslut och verksamhet 

• Utvecklingen av fibernät fortsätter där alla hushåll och företag i Säffle kommun erbjuds möjlighet att ansluta sig till Säffle 
Fibernät i syfte att medverka till en enklare service och vardag för kommuninvånarna 

• Arbeta vidare med kommunens översiktsplan avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och revidering av Säffle 
stads gestaltningsprogram 

• Synpunkter, klagomål och avvikelser ska behandlas på ett bra sätt och leda till förbättringar 

Covid-19 pandemins påverkan 

Pandemin har tvingat organisationen att planera- och ställa om stora delar av verksamheten, vilket påverkar flera av koncernens 
kärnverksamheter negativt. 

Vårmarknaden har ställts in, liksom övriga arrangemang där dialog hade varit lämplig att genomföra. Däremot utgör kommunen ett 
stöd i oplanerade verksamhetsdialoger med invånare. 
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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 
 

 
 

Måluppfyllelsen var 2020 delvis uppfyllt då 70 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen är var 
helt uppfyllda. Nämnder och bolag bedömde trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse som positiv. 

Positiva händelser enligt bokslut 2020 

• Personalen på utbildningssidan har gjort ett jättejobb och hela tiden haft stort fokus på flexibla och konstruktiva lösningar för att 
nå målen så långt det varit möjligt utifrån rådande pandemi 

• Fortsatt höga siffror avseende trivsel i våra skolor 

• Byggnation av ny särskola startar och beslut om Svanskogs förskola och skola 

• Beslut om ett center för ungas och vuxnas lärande 

• Utvecklad digital kompetens i verksamheterna (indirekt och direkt kopplat till COVID) 

Utmaningar för ökad måluppfyllelse 2021 enligt bokslut 2020 

Koncernen har stor fokus på goda uppväxtvillkor, bra lärmiljöer, och hjälp till rätta vägval för alla prioriterar Säffle kommun 
kunskaper och färdigheter, utbildning av hög kvalitet, för barn, unga och vuxna som behöver utbilda sig genom att: 

• Medverka till en god skolmiljö där trygghet och studiero prioriteras 

• Erbjuda och möjliggöra olika lärmiljöer via digital teknik 

• Medverka till såväl det formella som informella lärandet för alla 

• Medverka till rätta vägval och utbildning genom förvaltningsövergripande samverkan och samarbete 

• I samverkan med olika samarbetspartners stödja människor i deras behov 

• Medverka till att följa skollagens skrivningar om särskilt stöd utifrån nya budgetförutsättningar, vilket är en mycket stor utmaning 

• Komma ikapp "utbildningsskulden" med anledning av pandemin vilket kommer att kosta kraft och resurser av organisationen 

• Utveckla ett center för ungas och vuxnas lärande vilket är en utmaning med starka kulturer 

• Ständigt matcha den minskande demografin med många olika enheter inom skolan 

• Jobba för att behålla elever i kulturskolan över tid 

• Antalet aktiva barnlåntagare i biblioteksverksamhet ska öka igen vilket minskat med 50% under 2020 

Covid-19 pandemins påverkan 

Kommunen arbetar intensivt för att barn och elever ska känna sig trygga i skolan under pandemin. 

Utbildning genomförs flexibelt och till del på distans. 

Utbildningsverksamheten inom räddningstjänsten är till del stoppad. 

Information om kommunala yrken till högstadieelever nedprioriterats. 

Många program på biblioteket flyttats fram eller ställs in. 

Ungdomens hus genomför uppsökande verksamhet och bokar 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 
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Måluppfyllelsen var 2020 delvis uppfyllt då 47 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen är var 
helt uppfyllda. Nämnder och bolag bedömde trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse som positiv. 

Positiva händelser enligt bokslut 2020 

• Näringslivsutveckling, plats 37 i Svensk näringslivsranking (2019 plats 46, 2018 plats 52) 

• 100-tal feriearbetare 

• Stark utveckling av vuxenutbildning, särskilt yrkesvux mot industri och el 

• Framsteg i samarbetet mellan socialtjänsten och skolan, både i arbetet med barn och unga och försörjningsstöd 

• Projektet heltidsanställda inom socialtjänsten har medverkat till en ökning av heltidsanställningarna inom vård och omsorg 

Utmaningar för ökad måluppfyllelse 2021 enligt bokslut 2020 

Koncernen har stor fokus på arbetet med att medverka till att alla kan försörja genom att: 

• Öka måluppfyllelsen inom alla utbildningsområden i syfte att skapa formell kompetens då det är en hård konkurrensen på 
arbetsmarknaden 

• Jobba för fler företagsetableringar som ökar förutsättningarna för invånarna i Säffle kommun att etablera sig på 
arbetsmarknaden 

• Genomföra olika kommunala insatser som ökar förutsättningarna för invånarna i Säffle kommun att etablera sig på 
arbetsmarknaden 

• Arbetslösheten - försörjningsstöd 

• Mark för industri 

• Medverka till lösningar på näringslivets behov av verksamhetslokaler 

• Erbjuda olika typer praktikplatser med mera 

Covid-19 pandemins påverkan 

Pandemin har en negativ inverkan på en redan utmanad lokal arbetsmarknad. 

Fler personer i arbetslöshet och troligen fler i behov av försörjningsstöd. 

Flexibla lösningar i utbildningen där delar sker på distans. 

 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 
Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet. 

Säffle kommun skapar i samverkan med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och attraktiva boendemiljöer, 
goda kommunikationer, goda fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och närhet till god vård och omsorg. 

 
Fullmäktigemål Status 

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 
 

 

 
Måluppfyllelsen var 2020 delvis uppfyllt då 47 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt 
uppfyllda. Nämnder och bolag bedömde trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse som positiv. 

Positiva händelser enligt bokslut 2020 

• Stora satsningar har genomförts inom fritidsverksamheten där både simhall och bollhall är nyproducerade i syfte att ge en 
kvalitativ service och tillgodose olika intressenters behov. 

• Ökad nöjdhet grönområden och natur samt gator och vägar 

• Räddningsregion Bergslagen bildad 

• Ökat antal besökare på spår och leder och fler har upptäckt friluftslivet. Parker och badplatser välbesökta. Isbanor, grillplatser 
har iordningställts 

• Nya cykelleder från Tegnerområdet till Duse udde och tillgänglighetsanpassning Brosjön färdigställd 

• LIS-planen färdigställd 

• Mer uthyrt och liv på Perssons gränd 

• Utveckling Säffle Hälsocenter 

• Trygghetsröjning, bänkar o bord; Tegner, Höglunda och Värmlandsbro 

• Förbättrade resultat i mätningen "Årets friluftskommun" plats 68 av 231 kommuner 
  



5  

Utmaningar för ökad måluppfyllelse 2021 enligt bokslut 2020 

Koncernen har stor fokus på att möjliggöra det goda livet genom att: 

• Bryta den negativa befolkningsutvecklingen 

• Matcha tidigare utskrivningar från sjukhus vilket genererar omfattande behov inom hemtjänsten 

• Då äldre kurvan ökar organisera för omfattande behov, personaltäthet, tillgängligt boende, hjälpmedel, kompetens 

• Organisera för behov av särskilt boende inom äldreomsorg 2024-2025 

• Organisera för behov av gruppbostad inom LSS 

• Utveckla trygghetsskapande miljöer i samarbete med främst polisen men även andra aktörer 

• I samverkan och samarbete medverka till en god centrumutveckling (FÖP, centrala byggrätter, investeringar mm) 

• Skapa mark för attraktiva småhustomter i Säffle stad 

• Skapa en god kommunal service till våra invånare och besökare 

• Väcka intresse för ett rikt och varierat kulturliv för alla invånare och besökare 

• Samordna individuella insatser i syfte att ge bra vård och stöd till de enskilde 

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

• Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla 

• Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykel användning 

• Ha en effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn 

• Utveckla Säffle Hälsocenter till det självklara valet vid nyetableringar inom hälsa och sjukvård 

• Lägenhetsbeståndet anpassas utifrån det behov och den efterfrågan som finns 

• Skapa möjligheter genom fibernätet att leva och arbeta på den plats man befinner sig 

Covid-19 pandemins påverkan 

Situationen medverkar till att kulturarrangemang, biblioteksverksamhet, mötesplatser, öppna kvällar på UH, bio mm är saknade av 
många och riskerar påverka folkhälsan negativt. 

Pandemin ställer stora krav på flera verksamheter. 

Covid-19 driver fibernätutvecklingen vidare. 

 

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 
 

 

 
Måluppfyllelsen var 2020 delvis uppfyllt då 71 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt 
uppfyllda. Nämnder och bolag bedömde trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse som positiv. 

Positiva händelser enligt bokslut 2020 

• Verksamheterna har ställt om till pandemiläge på ett flexibelt och bra sätt. 

• Koncernen arbetar med systematisk mål- och resultatstyrning. Genom ett effektivt och transparent arbetssätt medverkar alla till 
god måluppfyllelse och ett gott arbetsklimat. 

• Inom äldreomsorgen är 95 % nöjda med insatsen hemtjänst. 99 % nöjda med bemötandet i hemtjänst 

• Inom miljö och byggsidan är det fortsatt hög servicenivå, korta handläggningstider 
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• Utveckling miljö (kartläggning luft, livsmedel, inventering små avlopp) 

• Kommunen håller på att införa ett nytt ärendehanteringssystem 

• Kommunen har en ny telefoniplattform 

• Nytt miljötillstånd Östby - uppdaterat till dagens krav 

• Hög nöjdhet VA(vatten och avlopp)/sophämtning 

• Minskad mängd kärl- och säckavfall 

• Förberedelse inför utsortering matavfall år 2022 

• Fritidsbanken - insamling Östby 

Utmaningar för ökad måluppfyllelse 2021 enligt bokslut 2020 

Koncernen har stort fokus på att arbetet med att utveckla en god kvalitet med fokus på hållbar utveckling genom att: 

• I samverkan utveckla en rättssäker och effektiv förvaltning med bra arbetsmetoder och uppföljningsrutiner som skapar 
välunderbyggda beslutsunderlag och ger en god service 

• Verka för hållbart byggande och förvaltning av koncernens fastigheter där stort fokus ligger på miljömässiga och klimatsmarta 
lösningar 

• Bibehålla/öka nöjdhet avseende Säffles vatten- och avloppsverksamhet, nöjdhet med renhållning och sophämtning samt att 
lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt 

• Fortsatt utveckling av koncernperspektivet 

• Kravet på digitalisering genererar utmaningar ur många olika perspektiv 

• Upphandling av ekonomisystem och beslutsstödsystem 

• Införande av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem inom hela kommunen 

• Utveckla nya sätt att arbeta med koncernens fastigheter 

• Matcha ökade miljöutmaningar 

• Matcha ökad juridik/mycket lagändringar inom miljö och byggsidan 

• Underhållsbehov och energioptimering inom fastighetsförvaltningen 

• Förberedelser inför utsortering matavfall år 2022 

Covid-19 pandemins påverkan 

Verksamheten genomför ett antal anpassningar och förbättringar för att minska och bekämpa smittspridningen, uppdatering och 
anpassning av rutiner. 

Förseningar inom hela kommunen i olika utvecklingsprojekt. 

Högt tryck på fiberanslutningar har medför att förvaltningsåtgärder försenas. 

 
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 
 

 

 
Måluppfyllelsen var 2020 delvis uppfylld då 67 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt 
uppfyllda. Nämnder och bolag bedömde trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse som mycket positiv. 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 61,8 Mnkr för verksamhetsåret 2020. Det redovisade resultatet för den 
samlade verksamheten år 2020 är högre än budgeterat och består av ett positivt resultat för kommunen om 49,2 Mnkr tillsammans 
med ett positivt resultat för de kommunala bolagen om 12,6 Mnkr. Resultatet är till största delen en effekt av de generella 
statsbidrag på 28 987 tkr kommunen fått under året för att kunna upprätthålla så stor del av ordinarie verksamhet som möjligt under 
den Coronapandemi som råder. Det återstående resultatet beror på mycket hårt arbete från förvaltningarna för att uppnå en budget i 
balans genom effektivisering och delvis på minskade kostnader på grund av reducerade eller stängda verksamheter. Samtidigt som 
försörjningsstödet visar på ökande volymer och kostnader. 
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Antalet anställda i koncernen har minskat med 141 personer under året från 1 544 till 1 403 personer. Ett tydligt tecken på den 
omställning som behöver ske för att kommunens ekonomi ska kunna komma i balans. 

Positiva händelser enligt bokslut 2020 

• Kommunens soliditet är fortsatt stabil 

• Verksamheterna har under 2020 anpassat sig mycket bra till nya budgetförutsättningar 

• Upphandlat nya entreprenadavtal som visar positiv effekt ekonomiskt 

Utmaningar för ökad måluppfyllelse 2021 enligt bokslut 2020 

Koncernen har stort fokus på arbetet med att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet genom att: 

• Utveckla en kostnadseffektiv organisation 

• Fortsatt ha fokus på ekonomisk prognossäkerhet 

• Matcha den höga arbetslösheten och ökande kostnader för försörjningsstöd 

• Hushålla långsiktigt och ekonomiskt med tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter/verksamheter 
 

Covid-19 pandemins påverkan 

Vissa verksamheter har utifrån FHM rekommendation fortfarande stängt eller minskat sina verksamheter vilket påverkar intäktssidan 
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 
 

 

 
Måluppfyllelsen var 2020 delvis uppfyllt då 56 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för fullmäktigemålen var helt 
uppfyllda. Nämnder och bolag bedömde trenden för fortsatt ökad måluppfyllelse som positiv. 

Positiva händelser enligt bokslut 2020 

• God måluppfyllelse över lag beaktat COVID 

• Koncernen har tillsammans med olika aktörer arbetat metodiskt med insatser och kommunikation 

• Organisationsutveckling 

Utmaningar för ökad måluppfyllelse 2021 enligt bokslut 2020 

Koncernen har stort fokus på arbetet med att Säffle kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare genom att: 

• Fortsätta utveckla en god arbetsmiljö där alla trivs, utvecklas och gör ett bra arbete 

• Arbeta för att minska sjukfrånvaron genom olika riktade insatser 

• Det är svårt att rekrytera olika befattningar. Konkurrens på lika villkor, kommunen behöver utbilda medarbetare med 
löneförmåner för att kunna bibehålla kompetens 

• Förändrade och framtida krav medför behov av ökad personalresurs med specialkompens inom vissa områden 

• Att det finns förutsättningar för ett gott ledar- och medarbetarskap vilket medför att medarbetarna trivs, utvecklas och gör ett bra 
arbete 

• Rätt kompetenser ska finnas inom verksamheten (pedagogisk behörighet med mera) 

Covid-19 pandemins påverkan 

Delar av verksamheten går fortfarande på hög belastning med stor oro vilket medför en till delar sliten organisation. 

Coronakrisen innebär utmaningar för chefskollektivet och ledarskapet. Det innebär andra krav på information i och med de olika 
frågeställningarna som har dyker upp. Fortsatt stort ansvarstagande med fokus på arbetsuppgifterna här och nu och förmåga att 
växla om och upp när det behövs. Vissa frågor och arbetsuppgifter har fått stå tillbaka och flyttas på framtiden. 

Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat, vilket bland annat innebär att vi ska stanna hemma vid 
minsta symptom. Den ökade sjukfrånvaron är därför förväntad. Bedömningen är dock att kommunen har goda chanser att uppnå 
målet på sikt, under förutsättning att pandemin klingar av. 
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Åmål 

Strategiska mål - Åmål 
 

Strategiskt utvecklingsområde Strategiskt mål Status Trend 

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

 

 

 

Livslång trygghet/Företagsamh 
et och kreativitet 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 
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Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 
 

  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 130 57 73 449 -3 
 

 

Kommunbidrag 0 1 -1 1 019 2 
 

 

Kostnader -483 -226 -257 -1 461 -21 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto 371 171 200 7 -4 
 

 

Resultat 18 3 15 15 -26 
 

 

 
UTFALL 

Säffle Kommun har för 2021 en budget på 15 Mnkr. Utfall till och med april är 18 Mnkr, vilket är ca 15 Mnkr bättre än budget 
för perioden. 

PROGNOS 

Efter april 2021 är prognosen för helåret en negativ budgetavvikelse om 26 Mnkr för Säffle kommun. Eftersom det budgeterade 
resultatet är 15 Mnkr innebär prognosen ett negativt resultat vid årets slut på -11 Mnkr. Den allra största delen av den negativa 
budgetavvikelsen beror på den negativa prognos som Socialnämnden förutspår vid årets slut. 

 

Finansförvaltningen 

Prognosen vid årets slut pekar på en positiv budgetavvikelse motsvarande 4,8 Mnkr Det beror främst på att marknadsvärdet på 
kommunens värdepapper är mer positivt än vid årsskiftet. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beräknar avsluta året 2021 i nivå med budget. 

 

Kommunstyrelsen 

Prognosen efter april visar på ett litet plusresultat för kommunstyrelsens vid årets slut. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett minusresultat motsvarande 3 Mnkr vid årets slut efter april. Underskott beräknas för 
nämnd, kontor, elevhälsa, kost motsvarande -0,5 Mnkr, även vuxenutbildningen prognostiserar ett minus på 2,5 Mnkr vid årets 
utgång. Övriga verksamheten förväntas hålla en budget i balans vid årets slut. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Efter april beräknar miljö- och byggnadsnämnden avsluta året 2021 i nivå med budget. 

 

Socialnämnden 

Efter april beräknar Socialnämnden ett underskott på 24,2 Mnkr vid årets slut till följd av ökade kostnader för försörjningsstöd, 
placeringar av barn och unga på institution och ökade kostnader inom äldreomsorgen. 

 

Kulturnämnden 

Efter april beräknar kulturnämnden ett resultat i balans med budget vid årets utgång. 

 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden räknar med en budget i balans vid årets slut. 
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Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beräknar en negativ budgetavvikelse med 4,7 Mnkr. De skattefinansierade verksamheterna 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,9 Mnkr i slutet av året, vilket i huvudsak beror på prognostiserat intäktsbortfall som 
en följd av stängda verksamheter på grund av pandemin. Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle och Åmål 
prognostiseras -1,8 Mnkr för VA-verksamheten och för renhållningen ett resultat i nivå med budget vid årets utgång. 

 

Sammanställd redovisning 

För de kommunala bolagen beräknas en positiv avvikelse mot budget efter april motsvarande 0,5 Mnkr, vilket innebär ett 
sammanlagt resultat för bolagen på 3,1 Mnkr. Sammanslaget med kommunens prognos ger det en negativ budgetavvikelse för 
kommunkoncernen på -25 Mnkr, vilket motsvarar ett resultat på -8 Mnkr. 

 

Investeringar 

Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 78 Mnkr för 2021, efter över- och 
underskottshanteringen för 2020 är investeringsbudget för 2021 sammantaget 114 Mnkr. Efter april är 21 Mnkr av den totala 
budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 2 Mnkr. 
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Nämnderna 

Finansförvaltning 

Driftsredovisning (mnkr) 

  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2 0 2 0 0 
 

 

Kommunbidrag  7 -7 21 4 
 

 

Kostnader -13 -10 -4 -29 5 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto 43 8 36 23 -4 
 

 

Resultat 32 5 27 15 5 
 

 

 
UTFALL 

Efter april månad är finansförvaltningens utfall 32 Mnkr. 

 

PROGNOS 

Prognosen för finansförvaltningen vid årets slut pekar nu på en positiv avvikelse mot budget med 4,8 Mnkr. Det beror främst på att 
marknadsvärdet på kommunens värdepapper är mer positivt än vid årsskiftet samtidigt som pensionskostnaderna är något högre än 
budgeterat. 

 

 
Kommunfullmäktige 

 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Kommunbidrag 1 1 -0 3 0 
 

 

Kostnader -1 -1 0 -3 0 
 

 

Resultat 0 0 0 0 0 
 

 

 
UTFALL  
Kommunfullmäktige har en budget om 3,3 Mnkr. Utfall till och med april är 194 tkr. Orsaken är framför allt att de bidrag till politiska 
partier som budgeterats för under 2021 ännu inte börjat betalas ut. 
 

PROGNOS  

Kommunfullmäktige räknar med ett resultat i nivå med budget vid årets slut. 
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Kommunstyrelsen 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 13 17 -4 51 1 
 

 

Kommunbidrag 27 27 0 81 0 
 

 

Kostnader -41 -40 -1 -122 -0 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -4 -4 0 -11 -0 
 

 

Resultat -4 0 -5 -0 0 
 

 

 
UTFALL 
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 april månad har 26 986 tkr i kommunbidrag, 13 
180 tkr i övriga intäkter samt 41 101 tkr i kostnader bokförts. Utfallet blir därmed minus 4 550 tkr. 
 

PROGNOS 
Prognosen efter april visar på ett helårsresultat för kommunstyrelsen på plus 250 tkr. IT-enheten, näringslivsenheten och 
ekonomienheten visar en nollprognos efter april. Kanslienheten och HR-enheten prognostiserar -300 tkr i helårsprognosen och 
räddningstjänsten prognostiserar -100 tkr. För kanslienheten beror den negativa prognosen på ökade kostnader för 
kommunikationsinsatser och även minskade intäkter för intern försäljning. Kommunikationsinsatserna och den interna 
försäljningen är kopplat till pandemiläget. HR-enhetens negativa prognos beror på att fordonscentralen inte klarar av det 
intäktskrav som finns inlagd i budgeten. Till största del beror de minskade intäkterna på att den interna biluthyrningen har minskat 
under pandemin. Räddningstjänsten som hade ett negativt resultat på 1 126 tkr i 2020 års bokslut visar fortfarande än negativ 
prognos. Prognosen på -100 tkr visar att enheten är väldigt nära att ha en budget i balans. För att balansera eventuella negativa 
resultaten från några enheter finns det en budgeterad reserv under kommunstyrelsen gemensamt på 800 tkr. 
 
 

 

Barn- o utbildningsnämnd 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 33 43 -10 128 -3 
 

 

Kommunbidrag 141 141 -0 423 -2 
 

 

Kostnader -183 -182 -1 -552 1 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -0 -0 0 -0 -0 
 

 

Resultat -9 2 -11 0 -3 
 

 

 
UTFALL 

Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall om underskott med 8,8 mnkr till och med april. 

Intäkter har ett utfall om 33 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 9,8 mnkr sämre än budget. Flertalet statsbidrag söks i 
efterhand eller betalas ut senare under året varför underskott finns i början på året. 

Kostnader har ett utfall om 182,9 mnkr vilket är 1,1 mnkr sämre än budget för perioden. Personalkostnader har ett underskott med 
7,5 mnkr, vilket är normalt enligt fördelningen under året gällande personalkostnader. Prognosen för helår är överskott med 1,3 
mnkr för personalkostnader. 

Överskott finns för livsmedel, 1,1 mnkr, då inte lika mycket mat tillagats. Även gällande förbrukningsmaterial finns överskott med 1,4 
mnkr då inköp ännu inte gjorts. Överskott finns även för skolskjuts med 1,8 mnkr då även här inte alla kostnader fakturerats ännu. 
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ANALYS 

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott med 3,0 mnkr för 2021. 

Intäkter beräknar underskott med 4,5 mnkr där återbetalning av statsbidrag för Lärcenter är 2,5 mnkr. 

Personalkostnader beräknar överskott med 1,3 mnkr, prognosen är 312,6 mnkr jämfört med budget 313,9 mnkr. Under perioden 
januari - april har personalkostnaderna uppgått till 110,0 mnkr jmf med 107,8 mnkr för samma period föregående år. 

Nämnd, kontor, elevhälsa, kost mm 

Dessa verksamheter beräknar tillsammans ett underskott med 500 tkr. 

Kostenheten beräknar underskott med 3 mnkr. Osäkerhet på grund av Covid-19 medför en försiktig prognos för närvarande. På 
dessa centrala konton finns bufferts om ca 5,3 mnkr där ca 3,5 mnkr har beräknats att användas i prognosen. Hittills har ca 200 tkr 
av bufferts använts. 

Förskola 

Förskolan beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. Antalet placeringar för hösten ser ut att bli lägre än budgeterat. 
Detta medför att enheter har mindre pengar för hösten än budgeterat och de flesta enheter prognostiserar ett försämrat resultat. 

Beroende på hur snabbt och i vilken utsträckning de fristående enheterna utökar och fyller antalet platser kommer budgeten för 
ersättning till fristående överskridas och förskolan riskerar att redovisa underskott. 

Grundskola 

Grundskolan beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. De centrala skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegnér) 
beräknar 0-prognos. Ytterskolorna beräknar underskott som varierar mellan 200-750 tkr på resp skola. 

Gymnasiet 

Gymnasiet beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. Programmen beräknar tillsammans överskott med stora 
variationer mellan programmen. Underskott finns för köp och sälj som i prognosen efter april beräknar underskott med 1,7 mnkr. 
Personalkostnader beräknar överskott för närvarande. Prognosen bygger på att det budgeterade elevantalet för höstterminen 
kommer uppnås. En eventuell minskning av elevantalet på Herrgårdsgymnasiet, jämfört med budget, kan medföra justering av 
prognosen. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning beräknar underskott med 2,5 mnkr. Vid redovisning av statsbidraget för yrkesvuxplatser framkom att av de 6 mnkr 
som vuxenutbildningen fick i bidrag för 2020 kommer 2,5 mnkr att återkrävas av Skolverket. Återbetalningen kommer att belasta 
2021 års resultat. Därutöver bedöms även 2021 års budgeterade statsbidrag vara för högt budgeterat med cirka 1,5 mnkr. Till viss 
del kommer minskningen av intäkter att kompenseras genom lägre kostnader. 

AME 

Arbetsmarknadsenheten beräknar resultat i balans med budget dvs 0-prognos. 

Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader för personal ska då följa den förändringen vilket det också gör. 

Arbetsmarknadsenheten får 3,6 mnkr i tillskott då kommunen tilldelas ett tillfälligt kommunstöd på samma summa som man beslutat 
att tilldela AME. Pengarna kommer att användas till extra insatser, tillfälliga personalförstärkningar, inköp av utbildningar mm. I 
prognosen räknar vi med att hela beloppet kommer att nyttjas. 

 

 
Miljö- och byggnadsnämnd 

 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2 1 1 3 0 
 

 

Kommunbidrag 3 3 0 9 0 
 

 

Kostnader -4 -4 0 -12 0 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -0 -0 -0 -0 0 
 

 

Resultat 1 0 1 -0 0 
 

 

 
SAMMANFATTNING 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 1 031 tkr efter april månad. Intäkterna hamnade på 1 736 tkr, vilket är 647 tkr 
högre än budget för perioden. Intäkterna har en total budget om 12 507 tkr, varav kommunbidragen utgör 9 238 tkr.  
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Kostnaderna inkl. räntor hamnade på 3 785 tkr, vilket är 363 tkr lägre än budget för perioden. Den totala kostnadsbudgeten är om 
12 507 tkr. Större delen av intäkterna beror på ett högt antal bygglovsansökningar. Övrigt överskott beror på lägre kostnader för 
bostadssociala bidrag, vilket i sin tur beror på att det är fortfarande tidigt på året och att ett lågt antal bidrag är beviljade. 

MBN beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2021. Den första tertialen visar ett högt antalet bygglovsansökningar men dessa 
beräknas hamna i balans senare på året så prognosen förblir oförändrad. 

 

 
Socialnämnd 

 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 13 14 -0 41 3 
 

 

Kommunbidrag 128 128 -0 383 0 
 

 

Kostnader -152 -140 -12 -424 -28 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -0 -0 0 -0 0 
 

 

Resultat -11 1 -12 0 -25 
 

 

 
UTFALL 

Efter april visas totalt ett negativt utfall för förvaltningen. Inom äldreomsorgen har processen med Korttidens reducering och 
Kaptensgårdens konvertering blivit försenad på grund av COVID19. Ett antal platser på Korttiden har varit belagda av personer som 
väntat på att kunna flytta till särskilda boendeplatser på Lindbacken så fort som smittsituationen förändrats där, vilket skedde i slutet 
av mars. Behovet av hemtjänst både i egen regi och av annan utförare har ökat i snitt med cirka 25 % jämfört med motsvarande 
period 2020, vilket har genererat ökade kostnader. En extra nattpatrull är insatt sedan i januari i natt city på grund av ökat behov. 
Likaså redovisas omfattande kostnader för personal och skyddsmaterial till följd av COVID-relaterat material, där beslut om 
ytterligare statsbidrag för 2021 saknas. Utfallet har också påverkats av mer avancerad vård i hemmen och insatser från hemtjänsten 
där det i många fall krävs avancerad vård och kvalificerade hjälpmedel. Hemtjänsten har också verkställt beviljade insatser till riktigt 
små barn. Insatser sker i allt större utsträckning även till multisjuka, yngre med psykisk ohälsa eller sjukdomar till följd av 
drogmissbruk samt till bostadslösa som efter sjukhusvård är i behov av hemtjänst i ett hem som inte finns, men som socialtjänsten 
förväntas att lösa. 

Individ- och familjeomsorg totalt visar ett negativt utfall jämfört med budget beroende på högre kostnader än budgeterat för 
ekonomiskt bistånd samt några nya placeringar av barn/unga. Höga kostnader för ekonomiskt bistånd jämfört med budget beror 
liksom tidigare i huvudsak på att utrikesfödda, ungdomar och personer med psykisk ohälsa har svårigheter att långsiktigt finna 
försörjning. 

Hemsjukvården visar underskott till följd av COVID19 utifrån ökade personalkostnader i sjuksköterskeverksamheten och inköp av 
skyddsmaterial. 

Övriga verksamheter visar till största delen ett positivt utfall, vilket beror på ett lyckat effektiviseringsarbete och även på att vissa 
verksamheter inte kunnat bedrivas normalt under COVID19. 

 

PROGNOS 

Vid årets slut prognostiseras ett underskott som precis som i utfallet beskrivs bero på ökade behov inom våra verksamheter. Likaså 
har vi fortsatt höga kostnader för personal och skyddsutrustning relaterat till COVID19 där beslut om ersättning saknas. COVID19 
har påverkat alla verksamheter i Säffle de senaste månaderna. 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-Coronatid, eftersom många insatser uteblivit eller reducerats på grund av olika 
restriktioner. COVID-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 försenats med cirka sex månader. Därför kommer processen att påverka det 
ekonomiska utfallet för 2021. Inom äldreomsorgen ser man en fortsatt volymökning inom hemtjänst som följer den demografiska 
utvecklingen. Volymökningen beror delvis på att allt fler vill bo kvar i ordinärt boende, trots ökade vårdbehov. 

Inom funktionshinderomsorgen förväntas högre kostnader för externa placeringar i socialpsykiatrin än beräknat samt ytterligare en 
placering på elevhem är aktuellt från hösten 2021. 
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Ekonomiskt bistånd prognostiseras med ett underskott, vilket endast kommer att kunna minska om personer kommer ut i egen 
försörjning via Arbetsmarknadsenheten eller Arbetsförmedlingen. Risk finns för fortsatt ökning av ekonomiskt bistånd under året, då 
COVID19 ytterligare förväntas förvärra läget. Risk finns även för fortsatt högre kostnader än budgeterat för placeringar av 
barn/unga, då öppenvårdsinsatser på hemmaplan inte alltid räcker till utan placeringar krävs. 

 

ÅTGÄRDER 

Arbetet med reducering och konvertering på Korttiden och Kaptensgården kommer att intensifieras de kommande månaderna. 
Information till samtliga medarbetare som berörs av omorganisationen har gått ut. Totalt berörs 16 medarbetare inom verksamheten 
av en stadigvarande förflyttning och bedömningen är att kunna erbjuda samtliga vakanta tjänster. För att möta volymökningen i 
hemtjänsten med nuvarande finansiering, ställs höga krav på både personal och verksamhet, vilket ökar riskerna vad gäller 
arbetsmiljö men även vårdkvalitet. 

De höga kostnaderna för försörjningsstöd beror främst på att utrikesfödda, ungdomar med svag skolbakgrund och personer med 
psykisk ohälsa har svårt att långsiktigt finna försörjning. För att kostnaderna ska kunna minska behöver målgrupperna i en högre 
utsträckning komma i studier, få tillgång till arbetsplatser eller få ersättning från Försäkringskassan. Barn- och utbildningsnämnden 
(BuN) gör stora satsningar på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, parallellt med detta är det viktigt att alla kommunens 
verksamheter kan erbjuda platser för praktik, extratjänster och nystartsjobb. Med utgångspunkt i att självförsörjning och utanförskap 
är hela kommunens angelägenhet, har socialförvaltningen tillsammans med BuN 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. Förebyggarteam och barnhälsoteam är viktig samverkan för att kunna möta familjers behov så tidigt som 
möjligt och därmed större möjligheter till förändring samt även lägre insatskostnader. Fortsatt arbete pågår avseende 
familjevåldsärenden och personer i behov av skydd och/eller placering genom behandlingsgruppens arbete, föräldrautbildningar via 
Hörnan och föräldrautbildning för nyanlända. 

Inom hemsjukvården fortgår rekryteringsarbetet, men även arbetet för att behålla tillsvidareanställd personal för att minska behovet 
av bemanningsföretag. 

Bevaka att statsbidrag, både generella och relaterade till COVID19, återsöks. Inget är dock beslutat från regeringshåll om nya 
medel för 2021. 

 

Kulturnämnd 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2 2 -0 8 0 
 

 

Kommunbidrag 10 10 -0 29 0 
 

 

Kostnader -10 -11 1 -36 -0 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -0 -0 0 -0 0 
 

 

Resultat 1 0 1 0 -0 
 

 

 
UTFALL 

Kulturnämnden har en budget om 28,6 Mnkr för 2021. Utfall till och med april är 1 248 tkr. Periodiserade intäkter och kostnader från 
föregående år har återförts varför resultatet är något missvisande. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och 
rekommendationer håller ett flertal verksamheter fortfarande stängt eller har begränsad/alternativ verksamhet. Stor del av det 
positiva resultatet beror således på betydligt lägre kostnader än vad som skulle varit fallet om verksamheterna varit öppna som 
panerat. 

 

PROGNOS 

Efter årets fyra första månader beräknar kulturnämnden ett resultat i balans med budget vid årets utgång. 
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Överförmyndarnämnd 
 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter  0 -0 1 0 
 

 

Kommunbidrag 1 1 -0 2 0 
 

 

Kostnader -0 -1 1 -3 0 
 

 

Resultat 0 0 0 0 0 
 

 

 
UTFALL 

Budget för Säffles del av Överförmyndarnämnden för 2021 är 1,8 Mnkr. Under januari-april 2021 är utfallet 157 tkr bättre än budget 
för perioden. 

 

PROGNOS 

Efter april beräknas resultatet vid årets slut vara i nivå med budget. Enligt Överförmyndarnämnden i Åmål sker största delen av 
utbetalningarna under perioden mars-juni månad, målsättningen är att 90 % av redovisningarna ska vara granskade innan 
midsommar. Detta gör att kostnadssidan är extra tung den första delen av året, vilket sedan planar ut något. 

 

 
Teknik- o fritidsnämnden 

 
Driftsredovisning (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Apr 2021 

Budget 

Jan - Apr 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 64 72 -8 217 -4 
 

 

Kommunbidrag 22 22 -0 67 0 
 

 

Kostnader -78 -93 15 -279 -1 
 

 

Skatteintäkter och finansnetto -1 -1 0 -4 0 
 

 

Resultat 7 -0 7 0 -5 
 

 

 
 

Säffle och Åmåls kommuner har en gemensam nämnd för teknik- och fritidsverksamhet sedan 1 januari 2011. Teknik- och 
fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och 
fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls kommuner. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive 
avgiftsfinansierad verksamhet. Säffle kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns 
organisation. Utöver vad som följer av lag gäller fastställt reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden, som gäller 2019-2022 + fyra ytterligare år. Åmåls kommun äger de fasta anläggningarna i Åmål och 
teknik- och fritidsnämnden svarar för drift- och underhåll av dessa. Nämnden hyr anläggningarna motsvarande kostnaden för 
avskrivning och ränta. De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna 2021 innebär en generell 
ramökning med 1 000 tkr för Säffle. Kommunbidraget minskar dessutom med 91 tkr pga. lägre hyror från SÄBO i och med 
införandet av komponentavskrivning. Fastighetsunderhållet minskas med 238 tkr och en ramökning med motsvarande belopp. Ett 
uppdrag att betala extra driftbidrag för medfinansiering till Svanskogs Folkets Hus innebär ett utökat kommunbidrag om 545 tkr. 
Utökade driftkostnader för gatuinvesteringar medför även ytterligare 403 tkr i kommunbidrag. Åmåls kommun har ökat driftbidraget 
med 852 tkr år 2021 för förstärkning av personalkostnader, ökade kapitalkostnader, el och hyror. Utöver detta har även 150 tkr 
tillförts för bidrag enskilda vägar, samt 50 tkr för förstärkning gällande stolpjakten. Totalt innebär detta en driftram på 66 846 tkr i 
Säffle och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 41 226 tkr. 
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UTFALL 

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter och lägre kostnader än budget efter april. Kommun- och driftbidrag är 
bokförda för samtliga perioder. Bidrag från arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder saknas för april och delvis 
mars. Fördelningen av GS-personal är gjord för samtliga perioder för park- och fritidsenheten men saknas för april för gatuenheten. 
Hyran för Åmåls fasta anläggningar (kapitalkostnader) är fortfarande inte inkommen för någon månad. Kapitalkostnaderna i Säffle är 
aktiverade men aktuella hyror för simhall, Tegnérhallen samt bollhall saknas då dessa ej är färdigförhandlade. Administrationens 
OH-fördelning är fortsatt ej bokförd vilket ger ett lägre utfall på intäktssidan. Pandemins status ger fortsatt höga intäktsbortfall. 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Skattefinansierad verksamhet: 

På helåret beräknas resultatet till -2 875 tkr efter uppföljning april. 

Nämnd/Administration/Teknisk planering +/- 0 tkr 

• Årets OH-fördelning fortsatt ej bokförd på intäktssidan. 

• Ej tillsatt vakant tjänst teknisk planering. 

• Ökat behov av sommarvikarier för administrationen. 

Gatuenheten +/- 0 tkr 

• Åmåls kapitalkostnader saknas för januari-april. 

• Fördelning av GS-personal ej gjord för april för Säffle, bokförd för Åmål. Påverkar såväl intäkts- som kostnadssidan. 

• Årets vinterväghållningskostnader uppgår totalt till 3,2 Mkr för båda kommunerna till och med april, (fg år 1,5 Mkr). 

• Budgetkostnaden avseende vägbidrag för enskilda vägar uppgår till 3,9 Mkr vara 66% eller 2,6 Mkr redan har förbrukats. 

Park & Fritidsenheten -2 875 tkr 

• Åmåls kapitalkostnader saknas för januari-april. 

• Fördelning av GS-personal gjord för samtliga perioder för båda kommuner. 

• Aktuella hyror för sim-, Tegnér- och ny bollhall ej färdigställda. 

• Bidrag från arbetsförmedling för personal ej inkommit för april och delvis mars. 

• Fortsatt stora intäktsbortfall i och med pandemin för kommunens sporthallar. 

• Personal som flyttas från simhall till övriga verksamheter ersätter delvis redan budgeterade sommarvikarier. 

• Kommunens båtplatser har fakturerats. Likt tidigare år är samtliga platser vid Ekenäs uthyrda. 

Städenheten +/- 0 tkr 

• Avvikelse föreligger på kostnadssidan med -0,9 Mkr jämfört med budget vilket främst beror på påverkan av 
semesterskuldsintjäning och personal med uppehållslön. 

• Några ordinarie städobjekt har fått utökad tid från och med april och någon ytterligare tillkommer från och med maj. Säffle har 
även fått in extrastädning av matsalar under sommarlovsperioden. 

 

 
UTFALL 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar lägre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Renhållningens intäkter 
för sommargäster faktureras vid hösten men budget ligger linjärt på hela året. Fördelning av Östbys återvinningscentral är ännu ej 
gjord, vilket påverkar Östbys intäktssida och respektive kollektivs kostnadsutfall. Kostnad för administrationens OH-fördelning 
saknas även. Åmåls kapitalkostnader saknas för samtliga månader. Många entreprenadkostnader och behandlingsavgifter saknas 
även för april månad för renhållningen och Östby. 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av kommunernas respektive avgiftskollektiv och alla över- och 
underskott särredovisas på balansräkningen och ska balanseras inom en treårs period. 

På helåret beräknas resultatet till -1 850 tkr efter uppföljning april. 

Säffle 

VA-verksamheten -1 150 tkr 

• Kunddebitering gjord till och med april. Något lägre intäkter jämfört med 2020. 

• Fördelning dagvattenkostnad saknas för året. 
  



18  

• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april. 

• Fortsatt höga kostnader för vattenläckor. 

• Kostsam reparation av värmepump vid avloppsreningsverket. 

• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 1 387 tkr. 

Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr 

• Intäkterna släpar något p.g.a. att sommargästerna debiteras till hösten men är utfördelade med en tolftedel i en linjär budget. 

• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april. 

• Kostnad för Östby-fördelning saknas för året. 

• Eftersläpning av entreprenadfakturor samt behandlingskostnader för april. 

• Ökad intäkt i paritet med taxehöjning. 

• Övergår till egen regi 1:e juli. Kostnadsjämförelse kommer göras mot entreprenad. 

• Renhållningsverksamheten har en fordran mot kollektivet på 1 672 tkr för avfallsverksamheten och 792 tkr för 
slamverksamheten. 

Åmål 

VA-verksamheten -700 tkr 

• Fortsatt låga kundintäkter i och med minskade förbrukningsnivåer. 

• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april. 

• Hyran för de fasta anläggningarna (kapitalkostnader) saknas för samtliga månader. 

• Höga kostnader för vattenläckor. 

• VA-verksamheten har en fordran mot kollektivet som uppgår till 487 tkr. 

• Ökade personalkostnader och större verktygsinköp. 

Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr 

• Intäkterna släpar något p.g.a. att sommargästerna debiteras till hösten men är utfördelade med en tolftedel i en linjär budget. 

• Kostnader för administrations OH saknas för januari-april. 

• Kostnad för Östby-fördelning saknas för året. 

• Eftersläpning av entreprenadfakturor samt behandlingskostnader för april. 

• Får ersättning om 167 tkr för felaktig dubbelfakturering under fjolåret. 

• Renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på 2 199 tkr för avfallsverksamheten och fordran för slamverksamheten 
om 1 366 tkr. 

Östby 

Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut. 
Årets fördelning av återvinningscentralens kostnader är ännu ej gjord och därav ett lågt intäktsutfall. På kostnadssidan finns en 
eftersläpning av entreprenadkostnader, varav vissa saknas för årets samtliga månader. Ny leverantör har tagit över hantering av 
restavfallet. Avtalet är ej helt godkänt men innebär i nuläget en markant fördyring. 
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Investeringsuppföljning (mnkr) 
 

 Utfall Jan - 

Apr 

Budget - 

2021 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

Kommunstyrelsen 18 46 25 -2 

Barn- och utbildningsnämnd 0 9 8 0 

Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0 0 

Socialnämnd 0 3 2 0 

Kulturnämnd  5 5 0 

Teknik- och fritidsnämnd 2 52 49 0 

Summa Säffle Kommun 21 114 88 -2 

 
 

Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 78 Mnkr för 2021, efter över- och 
underskottshanteringen för 2020 är investeringsbudget för 2021 sammantaget 114 Mnkr. Efter april är 21 Mnkr av den totala 
budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 2 Mnkr. 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

 
 

 

Barn- och utbildningsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 61 Dnr BU/2021:167 

Ekonomisk uppföljning 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott med 3 mnkr. 
2,5 mnkr av dessa beror på en återbetalning av statsbidraget för Yrkesvux.   
Prognosen är osäker avseende gymnasiet då budgeten bygger på en positiv 
antagning av elever inför hösten och nuvarande söksiffror indikerar tvärtom en 
minskning av elever. 
 
Det ekonomiska läget i verksamheterna är tufft och vi uppfyller inte skollagens 
skrivningar om särskilt stöd vid flera av våra enheter. Ytterligare nedskärningar 
inom grundskolan är i princip omöjligt inom nuvarande organisation. Detsamma 
gäller förskolan där barngrupperna är stora och vi har många barn per pedagog. 
Personalen och cheferna i verksamheterna uttrycker frustation över den resursbrist 
som är. 

Redan utsatta målgrupper riskerar få ännu sämre förutsättningar att nå 
utbildningens mål.      
Måluppföljning 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med följande fullmäktigemål: 
Säffle kommun är en plats för alla – I Säffle kommun finns goda förutsättningar 
för det livslånga lärandet – I Säffle kommun kan alla försörja sig – Säffle kommun 
har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling – Säffle kommun har en 
långsiktig ekonomisk hållbarhet – Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare. 
 

Till dessa fullmäktigemål finns ett antal nämndsmål knutna. Dessa mål finns 
redovisade mer specificerat i verksamhetsuppföljningen. 
Ekonomisk uppföljning 
 
Prognos 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott med 3 mnkr.  
 
Nämnden (inklusive elevhälsa och kost):  
Nämnden beräknar underskott med 0,5 mnkr. Kostenheten beräknar underskott med 
3,5 mnkr som delvis balanseras av överskott på centrala konton, bufferts som inte 
beräknas användas.  
Förskolan:  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 
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Barn- och utbildningsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

Prognosen för förskolan är ett utfall i balans dvs 0-prognos. Antalet placeringar 
för hösten ser ut att bli lägre än budgeterat. Detta medför att enheter har mindre 
pengar för hösten än budgeterat och de flesta enheter prognostiserar ett försämrat 
resultat. 
Beroende på hur snabbt och i vilken utsträckning de fristående enheterna 
utökar och fyller antalet platser kommer budgeten för ersättning till fristående 
överskridas och förskolan riskerar att redovisa underskott. 
Grundskolan:  
Prognosen för grundskolan är ett utfall i balans dvs 0-prognos. De centrala 
skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegnér) beräknar 0-prognos. 
Ytterskolorna beräknar underskott som varierar mellan 200-750 tkr på 
respektive skola. 

Gymnasiet:  
Prognosen för gymnasiet är ett utfall i balans dvs 0-prognos. Programmen beräknar 
tillsammans överskott med stora variationer mellan programmen. Prognosen bygger 
på att det budgeterade elevantalet för höstterminen kommer uppnås. En eventuell 
minskning av elevantalet på Herrgårdsgymnasiet, jämfört med budget, kan medföra 
justering av prognosen. 
 
Vuxenutbildning:  
Prognosen för vuxenutbildningen är underskott med 2,5 mnkr. Detta beror på att 
staten nu finansierar samtliga platser i yrkesvux. . Vid redovisning av statsbidraget 
för yrkesvuxplatser framkom att 2,5 mnkr att återkrävas av Skolverket. 
 
AME:  
Prognosen för AME är ett utfall i balans dvs 0-prognos. Intäkter från 
Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader för personal ska då följa den 
förändringen vilket det också gör. 
Arbetsmarknadsenheten får 3,6 mnkr i tillskott då kommunen tilldelas ett 
tillfälligt kommunstöd på samma summa som man beslutat att tilldela AME. 
Pengarna kommer att användas till extra insatser, tillfälliga 
personalförstärkningar, inköp av utbildningar mm.  
I prognosen räknar vi med att hela beloppet kommer att nyttjas. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk tertialrapport för barn- och utbildningsnämnden, 2021-05-11.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-11.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  
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Barn- och utbildningsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
1. Godkänna tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april 2021.  
 
2. Överlämna tertialrapportens uppföljning av nämndmålen och rapportens  
    driftredovisning med prognos till kommunfullmäktige. 
 
3. Godkänna investeringsuppföljningen efter april månad 2021 och  
    överlämna till kommunfullmäktige. 
_______________ 
2021-05- Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Erica Andrén, förvaltningschef 
Håkan Johansson, förvaltningsekonom 
Marie Öberg, förvaltningsekonom 
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Miljö- och byggnadsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr MB/2021:1 

Tertialbokslut T1 inkl. verksamhetsuppföljning 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att nå målen under 2021. Verksamhetens 
måluppfyllelse efter april månad följer plan. Vissa mål kan mätas enbart på 
årsbasis.  
Miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott på 1 tkr efter januari-april. Större 
delen av intäkterna beror på ett högt antal bygglovsansökningar. Övrigt överskott 
beror på lägre kostnader för bostadssociala bidrag, vilket i sin tur beror på att det är 
fortfarande tidigt på året och att ett lågt antal bidrag är beviljade. Det positiva 
resultatet förklaras främst av fakturering av fler bygglov en budgeterat under 
perioden. Nämnden räknar med ett resultat i balans med budget vid årets slut. 
Beslutsunderlag 
Ekonomens tertialrapport, 2021-05-18 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen av tertialbokslut inklusive verksamhetsuppföljning för 2021 och 
skickar densamma till kommunstyrelsen.  
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av tertialbokslut 
inklusive verksamhetsuppföljning för 2020 och skickar densamma till 
kommunstyrelsen. 
 
---- 
Beslutet expedieras till: 
- Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

 
 

 

Kulturnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 30 Dnr KUN/2021:25 

Tertialbokslut 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden arbetar för att nå målen under 2021 men mycket av verksamheten 
har påverkats negativt av Covid 19, vilket kan komma att påverka möjligheten till 
måluppfyllelse. Kulturnämndens ekonomiska resultat för perioden visar på ett 
överskott på 1 248 tkr. Prognosen för helår visar på ett resultat i nivå med budget, 
men det råder stor osäkerhet kring utfallet, mycket beroende på vilka arrangemang 
som är möjliga att genomföra under sommaren och hösten.  
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande samt Tertialuppföljning, T1, inklusive 
verksamhetsuppföljning för kulturnämnden. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 
förslag. 
Beslutsgång 
«Proposition_text» 
Omröstning 
«Omröstning_text» 
Beslut 
Kulturnämnden godkänner Tertialuppföljning inklusive verksamhetsuppföljning 
och sänder den vidare till kommunfullmäktige. 
 
 
_________________ 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-07 

Referens 
KUN/2021:24 

 
 
/Eget_Enhet/ 
Katarina Kristoffersson, /RedigerareTelefon/ 
katarina.kristoffersson@saffle.se 

  

 
 /Adressat/ 

 

Tertialuppföljning för kulturnämnden 2021 
Sammanfattning 
Kulturnämnden arbetar för att nå målen under 2021 men mycket av 
verksamheten har påverkats negativt av Covid 19, vilket kan komma att 
påverka möjligheten till måluppfyllelse. Kulturnämndens ekonomiska 
resultat för perioden visar på ett överskott på 1 248 tkr. Prognosen för helår 
visar på ett resultat i nivå med budget, men det råder stor osäkerhet kring 
utfallet, mycket beroende på vilka arrangemang som är möjliga att 
genomföra under sommaren och hösten.  
 

Bakgrund 
Måluppfyllelsen efter april månad är negativ vilket beror på att restriktioner 
och pandemilag påverkar verksamheternas förutsättningar. Kultursektorn har 
drabbats hårt under pandemin och kulturarbetare, kulturarrangörer, 
evenemangsbolag och kulturentreprenörer vittnar alla om en svår situation. 
Förvaltningens verksamheter har på många olika sätt ställt om sin 
verksamhet för att försöka nå sina användare på nya sätt.  På Ungdomens 
Hus har den öppna verksamheten varit stängd under ett helt år och i stället 
möter man ungdomarna på förbokade möten med max tre ungdomar i 
lokalerna. Biblioteket har minskat öppettiderna samtidigt som man utökat 
boken kommer och möjligheten för låntagarna att hämta beställda böcker 
utanför bibliotekets entré. Sagabiografen har varit stängd under första delen 
av året. Medborgarhuset har inte haft någon verksamhet i lokalerna men har 
fortsatt den uppfräschning av lokalerna som påbörjades under hösten 2020.   
Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett överskott på 1 248 tkr. 
Prognosen för helår visar på ett resultat i nivå med budget, men det råder stor 
osäkerhet kring utfallet, mycket beroende på vilka arrangemang som är 
möjliga att genomföra under sommaren och hösten. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande samt Tertialuppföljning, T1, inklusive 
verksamhetsuppföljning för kulturnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Verksamheterna i förvaltningen har även under de första månaderna 2021 
påverkats av Corona-pandemin. Besöksantalet på Ungdomens Hus och 
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biblioteket har minskat betydligt på grund av de förändrade förutsättningarna 
att ta emot besökare. Aktiviteter och arrangemang för barn och unga har inte 
haft möjlighet att genomföras i den utsträckning som vi planerat. Vi är glada 
över att UKM kunde genomföras som digitalt arrangemang. Restriktioner 
och pandemilagen har stor påverkan på alla förvaltningens verksamheter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden godkänner Tertialuppföljning inklusive 
verksamhetsuppföljning och sänder den vidare till kommunfullmäktige. 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 53 Dnr TFNSÅ/2021:2 

Ekonomisk uppföljning 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 875 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och  
-1 375 tkr avser Åmål. Underskottet avser intäktsbortfall för kommunens simhallar 
p.g.a. pandemin. Åmåls simhall skall även renoveras vilket kommer att innebära en 
längre stängning. Nya statliga beslut rörande pandemilagen kan snabbt tas som 
eventuellt ändrar årets förutsättningar. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten -1 150 tkr, främst på grund av höga kostnader för vattenläckor och en 
omfattande reparation av en värmepump vid avloppsreningsverket. Säffles 
renhållningsverksamhet nuvarande prognos är +/-0, men då verksamheten för 
hushållsavfall övergår i egen regi 1/7 skall en jämförande kostnadskalkyl göras mot 
entreprenaddrift. 
 I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -700 tkr på grund av lägre kundintäkter 
och ökade personalkostnader. Renhållningsverksamheten prognosticerar nu +/-0, 
men nya avtal för Östbys verksamhet kan komma att påverka verksamheten 
negativt. 
För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som 
uppgår till 1 387 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår till 487 tkr. 
För renhållningsverksamheten i Säffle finns en fordran mot kollektivet på 1 672 tkr 
för avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. För Åmåls renhållning 
finns en skuld mot kollektivet på 2 199 tkr och en fordran för slamverksamheten på 
1 366 tkr.  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-11 
Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden 

Tertial sammanställning Säffle 

Tertial sammanställning Åmål 

Förslag till beslut på sammanträdet 
« Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag » 
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Beslut 
« Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2021 godkänns. 
2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och rapportens 

driftsredovisning med prognos överlämnas till kommunfullmäktige. 
3. Investeringsuppföljning efter april månad 2021 godkänns och överlämnas 

till kommunfullmäktige.» 
__________________________________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
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Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden år 2021 

Sammanfattning 

Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 875 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och  
-1 375 tkr avser Åmål. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten -1 150 tkr och Säffles renhållningsverksamhet ett nollresultat. 
I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -700 tkr och 
renhållningsverksamhet ett nollresultat. 

Bakgrund 
Måluppfyllelse 

Trenden för måluppfyllnaden är stabil överlag, och utförligare analys 
presenteras till bokslutet. Förvaltningens bedömning är att teknik- och 
fritidsnämnden uppfyller de flesta av sina mål under året. Bland annat har 
gång- och cykelvägnätet expanderat i båda kommunerna, och besöksantalet 
på kommunernas spår och leder har ökat. 
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 12% t.o.m. april. Jämfört med  
samma period föregående år är det ändå en sänkning med 3%. Pandemin har 
överlag ändrat förutsättningarna för de personaltäta verksamheterna. 
Nämnden medverkar i samverkan med Åmåls kommun kring projektet 
"Utvecklingsjobb Åmål. 
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 875 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och  
-1 375 tkr avser Åmål. Underskottet avser intäktsbortfall för kommunens 
simhallar p.g.a. pandemin. Åmåls simhall skall även renoveras vilket 
kommer att innebära en längre stängning. Nya statliga beslut rörande 
pandemilagen kan snabbt tas som eventuellt ändrar årets förutsättningar. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten -1 150 tkr, främst på grund av höga kostnader för vattenläckor 
och en omfattande reparation av en värmepump vid avloppsreningsverket. 
Säffles renhållningsverksamhet nuvarande prognos är +/-0, men då 
verksamheten för hushållsavfall övergår i egen regi 1/7 skall en jämförande 
kostnadskalkyl göras mot entreprenaddrift. 
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 I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -700 tkr på grund av lägre 
kundintäkter och ökade personalkostnader. Renhållningsverksamheten 
prognosticerar nu +/-0, men nya avtal för Östbys verksamhet kan komma att 
påverka verksamheten negativt. 
För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som 
uppgår till 1 387 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår till 
487 tkr. 
För renhållningsverksamheten i Säffle finns en fordran mot kollektivet på 
1 672 tkr för avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. För 
Åmåls renhållning finns en skuld mot kollektivet på 2 199 tkr och en fordran 
för slamverksamheten på 1 366 tkr.  
Investeringsuppföljning 
Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 52,2 Mnkr för 
Säffle 2020 och 24,6 mnkr för Åmål (tilläggsbudget från 2020 är nu beslutad 
och ingår i beloppet). Efter april är 2 234 tkr förbrukat för Säffle och 1 442 
tkr för Åmål. 
Brosjön pumpstation, 1 500 tkr 
Åtgärd planeras inte att färdigställas 2021 utan påbörjas först 2022. 
Sopmaskin Beam, 2 000 tkr 
Utökade medel behövs. Leveranstid för ny maskin är lång och inköp 
planeras först vara klart 2022. 
 
Tvätthall Östby, 500 tkr 
Anses ej kunna utföras i år. Förskjuts till 2022. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden 

Investeringsuppföljning efter april  

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Tertialrapportens verksamhetsuppföljning efter april månad 2021 
godkänns. 

2. Tertialrapportens uppföljning av de övergripande målen och 
rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

3. Investeringsuppföljning efter april månad 2021 godkänns och 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
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Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 
Jarmo Kylmänen 
Ekonom 
 

Jakob Lindvall 
Ekonom 
 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål
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§ 24 Dnr KFAB/2021:14 

Tertialrapport efter april 2021 för Kommunföretag i Säffle AB 
Ärendebeskrivning 
Det ekonomiska resultatet för Säffle Kommunikation AB för perioden 2101-2104 
uppgår till 977 tkr. Prognosen för verksamhetsåret justeras upp till att beräknat 
utfall med vinst som uppgår till 529 tkr. Investeringarna uppgår för perioden till 
445 tkr, som är något högre än budget. Måluppfyllelse för perioden prognostiserar 
att målen för 2021 beräknas vara uppfyllda vid slutet av verksamhetsåret 2021.  
För Forskningen i Säffle AB var nettoomsättningen under perioden 4 797 tkr. 
Resultatet uppgår till ett överskott på 1 461 tkr. Prognosen för bokslutet 2021 visar 
på ett överskott på  
1 000 tkr i enlighet med budget.   
För Säffle Kedjan 2 AB var nettoomsättningen under perioden 3 880 tkr. Resultatet 
uppgår till ett överskott på 74 tkr. Prognosen för bokslutet 2021 visar på ett 
nollresultat i enlighet med budget. 
För Säfflebostäder AB var nettoomsättningen under perioden 56 080 tkr. Resultatet 
uppgår till ett överskott på 1 699 tkr. Prognosen för bokslutet 2021 visar på ett 
överskott på  1 600 tkr i enlighet med budget.  
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag och tertialrapporter för Säffle Kommunikation AB, Forskningen i 
Säffle AB, Säffle Kedjan 2 AB och Säfflebostäder AB. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna bolagskoncernens verksamhetsuppföljning för tertial 1 2021. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att styrelsen beslutar 
enligt detsamma. 
Beslut 
Styrelsens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagskoncernens 
verksamhetsuppföljning för tertial 1 2021. 
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__________________ 
2021-06-01 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr SÄKOM/2021:20 

Tertialuppföljning 2021 
Ärendebeskrivning 
VD redogör det ekonomiska resultatet för perioden 2101-2104 som uppgår till 
977tkr. Prognosen för verksamhetsåret justeras upp till att beräknat utfall med vinst 
som uppgår till 529 tkr. Investeringarna uppgår för perioden till 445 tkr, som är 
något högre än budget.  
Måluppfyllelse för perioden redogörs av VD där bolaget prognostiserar att målen 
för 2021 beräknas vara uppfyllda vid slutet av verksamhetsåret 2021.  
Beslutsunderlag 
Tertialrapport 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Evestam yrkar att styrelsen godkänner tertialrapporten. 
Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna tertialrapporten. 
 
 
_______________ 
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§ 22 Dnr SÄBO/2021:53 

Tertialuppföljning 2021 
Ärendebeskrivning 
VD och Pernilla Kyrk Grimberg redogör för tertialrapport efter april 2021. 
Nettoomsättningen var under perioden 4 797 tkr. Resultatet blev ett överskott på 
1 461 tkr. Prognosen för bokslutet 2021 visar på ett överskott på 1 000 tkr i enlighet 
med budget.   
Beslutsunderlag 
Tertialrapport Forskningen i Säffle AB efter april 2021 
Förslag till beslut på sammanträdet 
« Birgitta Edvardsson Kyrk (C): Styrelsen beslutar att godkänna tertialrapportens 
verksamhetsuppföljning efter april 2021 samt att tertialrapportens uppföljning av de 
övergripande målen och rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
Kommunföretag i Säffle AB.      
Yrkande_text» 
Beslut 
« Styrelsen för Forskningen i Säffle AB godkänner tertialrapportens 
verksamhetsuppföljning efter april 2021 samt att tertialrapportens uppföljning av de 
övergripande målen och rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
Kommunföretag i Säffle AB. 
» 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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§ 22 Dnr SÄBO/2021:54 

Tertialuppföljning 2021 
Ärendebeskrivning 
VD och Pernilla Kyrk Grimberg redogör för tertialrapport efter april 2021. 
Nettoomsättningen var under perioden 3 880 tkr. Resultatet blev ett överskott på 74 
tkr. Prognosen för bokslutet 2021 visar på ett nollresultat i enlighet med budget.   
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport Säffle Kedjan 2 AB efter april 2021    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
« Birgitta Edvardsson Kyrk (C): Styrelsen beslutar att godkänna tertialrapportens 
verksamhetsuppföljning efter april 2021 samt att tertialrapportens uppföljning av de 
övergripande målen och rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
Kommunföretag i Säffle AB.   Yrkande_text» 
Beslutsgång 
«Proposition_text» 
Omröstning 
«Omröstning_text» 
Beslut 
«B Styrelsen för Säffle Kedjan 2 AB godkänner tertialrapportens 
verksamhetsuppföljning efter april 2021 samt att tertialrapportens uppföljning av de 
övergripande målen och rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
Kommunföretag i Säffle AB. 
esluts_text» 
Protokollsanteckning 
«Reservation_text» 
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§ 33 Dnr SÄBO/2021:56 

Tertialuppföljning för Säfflebostäder AB 2021 
Ärendebeskrivning 
VD och Pernilla Kyrk Grimberg redogör för tertialrapport efter april 2021. 
Nettoomsättningen var under perioden 56 080 tkr. Resultatet blev ett överskott på 1 
699 tkr. Prognosen för bokslutet 2021 visar på ett överskott på  1 600 tkr i enlighet 
med budget.  
Beslutsunderlag 
Tertialrapport Säfflebostäder AB efter april 2021    
Förslag till beslut på sammanträdet 
« Markus Bäckström (C): Styrelsen beslutar att godkänna tertialrapportens 
verksamhetsuppföljning efter april 2021 samt att tertialrapportens uppföljning av de 
övergripande målen och rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
Kommunföretag i Säffle AB     
Yrkande_text» 
Beslut 
« Styrelsen för Säfflebostäder AB beslutar att godkänna tertialrapportens 
verksamhetsuppföljning efter april 2021 samt att tertialrapportens uppföljning av de 
övergripande målen och rapportens driftsredovisning med prognos överlämnas till 
Kommunföretag i Säffle AB. 
Besluts_text» 
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§ 79 Dnr KS/2021:130 

Nivå för partistöd 2022 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som betalas ut till 
de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle kommun. 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Från och med mandatperioden 
2014-2018 gäller nya regler för partistöd, vilka framkommer av 4 kap. 29-32 §§ 
KL. Partistöd utbetalas till partier som fått mandat och som tagit plats i 
kommunfullmäktige. 
Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 
Inkomstbasbeloppet för år 2022 är beräknat med en uppräkning på 1,8 % jämfört 
med 2021, från 68 200 kr till 69 428 kr. Det innebär att det totala partistödet för år 
2022 är 694 280 kr. 
Beslutsunderlag 
Förslag till nivå för partistöd i Säffle kommun för år 2022. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nivå för partistöd 2022. 
 
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Nivå för partistöd 2022 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som 
betalas ut till de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle 
kommun. 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Från och med 
mandatperioden 2014-2018 gäller nya regler för partistöd, vilka 
framkommer av 4 kap. 29-32 §§ KL. Partistöd utbetalas till partier som fått 
mandat och som tagit plats i kommunfullmäktige. 
Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 
Inkomstbasbeloppet för år 2022 är beräknat med en uppräkning på 1,8 % 
jämfört med 2021, från 68 200 kr till 69 428 kr. Det innebär att det totala 
partistödet för år 2022 är 694 280 kr. 

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontorets kanslienhet. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till nivå för partistöd i Säffle kommun för år 2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 
Inkomstbasbeloppet för år 2022 är beräknat med en uppräkning på 1,8 % 
jämfört med 2021, från 68 200 kr till 69 428 kr år. Det innebär att det totala 
partistödet för år 2022 är 694 280 kr. 
Summan av utbetalningen till respektive parti beräknas utifrån ett 
grundbelopp som är lika för alla partier i kommunen. Grundbeloppet består 
av 20 % av det totala partistödet, det vill säga 20 % av 694 280 kr, vilket är 
138 856 kr. Därefter divideras det totala grundbeloppet med antal partier i 
fullmäktige.  
Därutöver utformas stödet som ett mandatstöd, vilket är baserat på antalet 
mandat i fullmäktige. Mandatstödet består av 80 % av det totala partistödet, 
vilket för år 2022 är beräknat till 555 524 kr. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Partistödet är inräknat i ordinarie budget för 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nivå för 
partistöd 2022. 
 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga partier
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Kommunledningskontoret 
Anneva Karlsson, 0533-68 15 05 
anneva.karlsson@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Förslag till partistöd i Säffle kommun 2022 
Belopp i kronor 

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa 

Socialdemokraterna 9 17 356 121 914 139 270 

Centerpartiet 13 17 356 176 098 193 454 

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 

 
4 

 
17 356 

 
54 184 

 
71 540 

Sverigedemokraterna 7 17 356 94 822 112 178 

Moderaterna 5 17 356 67 730 85 086 

Liberalerna 1 17 356 13 546 30 902 

Kristdemokraterna 1 17 356 13 546 30 902 

Vänsterpartiet 1 17 356 13 546 30 902 
 

Beräkningsgrund 
Inkomstbasbeloppet 2022, 69 428:- (preliminärt beräknat med 1,8 % höjning jämfört 
med 2021) x 10 = totalt partistöd 694 280:- 

 partier/mandat Belopp  
Grundbelopp 20 %    8     17 356:-  

Mandatstöd 80 %   41 13 546:-  

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 80 Dnr KS/2021:41 

Budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle kommun samt 
ägardirektiv för bolagen 2022 
Ärendebeskrivning 
Dag Rogne presenterar majoritetens förslag till budget 2022.  
Beslutsunderlag 
Majoritetens förslag till budget. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar att anta majoritetens förslag till budget 2022. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta majoritetens förslag till budget 2022. 
 
 
________________ 
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§ 30 Dnr 2021-000041  

Rambudget 2022 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska syfta till att genom framsyn 

planering, tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning skapa förutsättningar för 

en hållbar utveckling genom snabb och rättssäker myndighetsutövning. 

Det finns sju kommunfullmäktigemål beslutade och nämnden har också sju 

nämndmål. 

Miljö- och byggnadsnämndens åtgärder samt förslag till nämndmål 2020-

2022: 

 - God bebyggelseutveckling 

 - God skolmiljö 

 - Effektivt detaljplanearbete 

 - God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inkl. livsmedel) 

 - God service i myndighetsutövning 

 - God och ekonomisk hushållning 

 - God arbetsmiljö 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har en preliminär budgetram om 9 335 tkr för 

år 2022, om 9 335 tkr för år 2023. Budgetramen för år 2022 räknas upp med 

1,0 % jämfört med 2021 vilket innebär 92 tkr. Dessutom tillkommer 

återföring av minskat fastighetsunderhåll om 5 tkr. En schablonmässig 

löneökning med 2,5 % innebär en kostnadsökning på 192 tkr. Arvoden för 

ledamöter och övriga kostnader beräknas öka i enlighet med inflationen, 

vilket innebär ytterligare 54 tkr. Sammantaget behöver därmed 149 tkr 

sparas. En höjning av intäkter för hälso- och miljöskydd om 275 tkr täcker 

besparingsbehovet på miljöenheten. Detta belopp förväntas dock bli 

förbrukat på oförutsedda utgifter. Intäkterna för bygglov beräknas bli 50 tkr 

högre än 2020. Dessutom tillkommer besparingar inom 

bostadsanpassningsbidragen med 99 tkr vilket får det budgeterade 

kommunbidraget att täcka förvaltningens kostnader 

.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggförvaltningens skrivelse, 2021-04-20 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.       

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med upprättad preliminära 

budgetramar för 2022-2024 med det tillägget att nämnden äskar om 

ytterligare två tjänster till miljöenheten. 

 

--- 

 

Beslutet expedieras till: 

 - Kommunstyrelsen 

      

 



 

 
 
 

 

Miljö och byggförvaltningen 
Peter Pettersson, 0533-68 17 74 
peter.pettersson@saffle.se 
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Budgetramar för miljö- och byggnadsnämnden, 2022-

2024 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen, miljöchefen och ekonomen redogör för miljö- och 

byggnadsnämndens preliminära budgetramar för 2022-2024. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska syfta till att genom framsyn 

planering, tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning skapa förutsättningar för 

en hållbar utveckling genom snabb och rättssäker myndighetsutövning. 

Det finns sju kommunfullmäktigemål beslutade och nämnden har också sju 

nämndmål. 

Miljö- och byggnadsnämndens åtgärder samt förslag till nämndmål 2020-

2022: 

 - God bebyggelseutveckling 

 - God skolmiljö 

 - Effektivt detaljplanearbete 

 - God och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn (inkl. livsmedel) 

 - God service i myndighetsutövning 

 - God och ekonomisk hushållning 

 - God arbetsmiljö 

Ekonomiska konsekvenser 

Miljö- och byggnadsnämnden har en preliminär budgetram om 9 335 tkr för 

år 2022, om 9 335 tkr för år 2023 och om 9 335 tkr för år 2022. 

Budgetramen för år 2022 räknas upp med 1,0 % jämfört med 2021 vilket 

innebär 92 tkr. Dessutom tillkommer återföring av minskat 

fastighetsunderhåll om 5 tkr. En schablonmässig löneökning med 2,5 % 

innebär en kostnadsökning på 192 tkr. Arvoden för ledamöter och övriga 

kostnader beräknas öka i enlighet med inflationen, vilket innebär ytterligare 

54 tkr. Sammantaget behöver därmed 149 tkr sparas. En höjning av intäkter 

för hälso- och miljöskydd om 275 tkr täcker besparingsbehovet på 

miljöenheten. Detta belopp förväntas dock bli förbrukat på oförutsedda 

utgifter. Intäkterna för bygglov beräknas bli 50 tkr högre än 2020. Dessutom 

tillkommer besparingar inom bostadsanpassningsbidragen med 99 tkr vilket 

får det budgeterade kommunbidraget att täcka förvaltningens kostnader  
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Beslutsunderlag 

Miljö- och byggförvaltningens skrivelse, 2021-04-22. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnadsnämnden 

beslutar i enlighet med upprättad preliminära budgetramar för 2022-2024. 

Peter Pettersson 

Förvaltningschef 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 49 Dnr 2021-000211  

Budgetramskrivelse 2022 - 2024 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade den 1 mars 2021 beslut om budgetförutsättningar 

inför 2022 samt plan för 2023-2024 för Säffle kommun.  I mars genomfördes 

ett budgetseminarium med nämnden där det är svårt för nämnden att hitta 

besparingsförslag, vilket krävs för att nå en ekonomi i balans med 

oförändrad organisation. En orosignal är ett ökat intresse bland fristående 

förskolor att utöka antalet platser i flera fall samt att starta ytterligare en 

fristående förskola i ett av fallen vilket kommer att leda till ytterligare 

svårigheter att organisera optimalt. Det kommer att krävas en omedelbar 

åtgärd att avskaffa en eller flera kommunala förskolor och en trolig effekt att 

kostnaden per barn inom kommunen ökar vilket leder till ökade kostnader 

för barn i de fristående verksamheterna.  

Ett hårt och intensivt arbete har pågått under de senaste åren med att anpassa 

verksamheten efter den volymminskning som skett med anledning av 

befolkningsminskning och Migrationsverkets hastiga avveckling av 

verksamhet i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-07, § 26. 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-05. 

Lokalförsörjningsplan BUN 2021-2031. 

RESULTAT Budgetramskrivelse 2022-2024. 

Reviderad - Budgetramskrivelse 2022-2024. 

Reviderad - Omvärldsspaning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Jarlhamre (M): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

 

 

 

Fortsättning nästa sida 

 

Fortsättning § 49 
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Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Godkänna barn- och utbildningsnämndens budgetramskrivelse för 2022-

2024. 

_______________ 

2021-04-26 Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningsledningsgruppen 

Protokollsanteckning 

Inkommer protokollsanteckning från Johan Olsson (S), Inga-Lill Eriksson 

(S) och Carina Nilsson (S): 

"Vi Socialdemokrater är oroliga för att Säffle inte kan klara lagens krav när 

det gäller stöd och säkerhet i förskolor och skolan." 
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§ 46 Dnr 2021-000091  

Budget 2022-2024 Säffle 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för år 2022 innebär en höjning 

med 1 % för verksamheterna i Säffle. Vid uppräkning i budgetförslag med 

löneökningar, hyreshöjningar och prisökning för övriga kostnader innebär 

det innebär en besparing för de skattefinansierade verksamheterna om cirka 

700 tkr. Tillkommer gör hyrespåverkande faktorer på 1 000-1 500 tkr för  

Planerad investeringsvolym för åren 2022-2024 uppgår till 34 600 tkr för 

den skattefinansierade verksamheten och 53 620 tkr för den 

avgiftsfinansierade verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-14 

Slutlig budgetskrivelse 2022-2024 Säffle 

Slutlig investeringsbudget 2022-2030 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

1. Föreslag till budgetramskrivelse för Säffle kommun år 2022 antas. 

2. Föreslag till investeringsbudget för Säffle år 2022-2024 antas. 

__________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Ekonomichef Säffle 

 



 

 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
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Förslag till budgetramar och investeringsbudget för 
teknik- och fritidsnämnden år 2022-2024 Säffle 

Sammanfattning 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för år 2022 innebär en höjning 

med 1 % för verksamheterna i Säffle. Vid uppräkning i budgetförslag med 

löneökningar, hyreshöjningar och prisökning för övriga kostnader innebär 

det innebär en besparing för de skattefinansierade verksamheterna om cirka 

700 tkr. Tillkommer gör hyrespåverkande faktorer på 1 000-1 500 tkr för  

Planerad  investeringsvolym för åren 2022-2024 uppgår till 34 600 tkr för 

den skattefinansierade verksamheten och 53 620 tkr för den 

avgiftsfinansierade verksamheten. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

1. Föreslag till budgetramskrivelse för Säffle kommun år 2022 antas. 

2. Föreslag till investeringsbudget för Säffle år 2022-2024 antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om preliminära ramar för 

nästkommande år. Nämnderna kommenterar de tilldelade ramarna genom att 

beskriva hur de tänker arbeta för att klara sina mål inom tilldelad ram och 

lämnar sina kommentarer till budgetberedningen i april. Kommunstyrelsen 

föreslår därefter definitiva ramar för driftbudgeten och fullmäktige tar 

slutligt beslut i juni. Samtidigt som nämndernas ramar fastställs, fattas även 

beslut om investeringsbudget för kommande år. Nämndmålen beslutas i en 

verksamhetsplan i samband med att detaljbudget för nästkommande år 

beslutas, vilket sker på hösten. 

År 2021 är budgetprocessen tidigarelagd en månad. Det innebär att 

tidsplanen för processen blir kortare och mer intensiv. 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för år 2022 innebär en höjning 

med 1 % för verksamheterna i Säffle. Vid uppräkning i budgetförslag med 

löneökningar, hyreshöjningar och prisökning för övriga kostnader innebär 

det innebär en besparing för de skattefinansierade verksamheterna om cirka 

700 tkr. Tillkommer gör 500-1 000 tkr för föreslagen hyreshöjning efter 

renovering av idrottshallen vid Tegner. Hyreshöjningen ska fördelas mellan 

teknik- och fritid samt barn- och utbildning. En uppsägning från BUN(barn 

och utbildningsnämnden) för sin tidigare verksamhet i ishall 500 tkr finns att 

hantera i kommunkoncernen. Sammantaget ger det ett underskott med 1,7-

2,2 mnkr eller mellan 2,5%-3,5% att matcha åtgärder för att få en budget i 

balans. 

Nuvarande uppräkning tillåter inte utrymme för utökad verksamhet utan 

innebär att nuvarande servicegrad i möjligaste mån bibehålls eventuellt 

sänks. Fortsatt samordning mellan enheterna inom förvaltningen krävs 
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tillsammans med kostnadsöversyner och effektiviseringar för att kunna hålla 

en budget i balans.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Budgetramskrivelse för budget 2022-2024  

Investeringsbudget 2022-2024  

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen har jobbat mycket med att utveckla organisationen både 

strukturellt och kompetensbasmässigt. Samarbetet mellan Säffle och Åmål är 

här centralt. 

Arbetet med att etablera en bredare och högre kompetensbas medger en 

högre grad av teknisk standard och kvalitetssäkring (beställarkompetens) vid 

om- och nybyggnation (både avseende köpta produkter och 

tjänster/konsulter). Detta ger i längden mycket stora både 

driftsäkerhetsmässiga och ekonomiska vinster då man säkerställer att man 

”bygger rätt” från början. Detta har också bidragit till stabil ekonomi men 

framförallt gett högre kvalitet till verksamheterna. 

De drivande kostnaderna kommande år är framförallt ökat behov av 

förnyelse och reinvesteringar i anläggningar som närmar sig att vara helt 

avskrivna. Det gäller både det kommunala vägnätet, belysningsanläggningar 

vid gator och motionsspår, broar, träd, vatten- och avloppsledningsnät, 

vatten- och reningsverk,  idrotts- och fritidsanläggningar mm.  

Kommunerna är inne i expansiva lägen både när det gäller den egna 

verksamheten och den återinvestering som behöver göras, stora tänkta 

etableringar, exploateringsområden, bostadsområdet etc. Detta innebära att 

förvaltningens tjänster i kommunalinfrastrukturtjänster är starkt efterfrågade. 

Resursförstärkning kommer att behöva göras inom kort för att matcha detta.  

Man kan konstatera att kommunerna var för sig varken hade haft möjlighet 

att upprätthålla motsvarande kvalitet på verksamheterna, ekonomisk 

ställning eller kompetensförsörjning.  

Fortsatt samordning mellan enheterna inom förvaltningen krävs tillsammans 

med kostnadsöversyner och effektiviseringar för att kunna hålla en budget i 

balans.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagen ramhöjning med 1 % för Säffle innebär en besparing för de 

skattefinansierade verksamheterna motsvarande ca 700 tkr mnkr jämfört med 

förväntade kostnadsökningar för personal, övriga verksamhets- och 

kapitalkostnader. Tillkommer gör 500-1 000 tkr för föreslagen hyreshöjning 

efter renovering av idrottshallen vid Tegner. Hyreshöjningen ska fördelas 



Säffle kommun 
Datum 

2021-04-14 
 

 
Sida 

3(4) 
 

 

mellan teknik- och fritid samt barn- och utbildning. En uppsägning från 

BUN(barn och utbildningsnämnden) för sin tidigare verksamhet i ishall 500 

tkr finns att hantera i kommunkoncernen. Sammantaget ger det ett 

underskott med 1,7-2,2 mnkr eller mellan 2,5%-3,5% att matcha åtgärder för 

att få en budget i balans. 

 

Nuvarande uppräkning tillåter inte utrymme för utökad verksamhet utan 

innebär att nuvarande servicegrad i möjligaste mån bibehålls eventuellt 

sänks. 

Fortsatt samordning mellan enheterna inom förvaltningen är fortfarande 

central och behöver vidareutvecklas ytterligare för att använda resurserna på 

bästa möjliga sätt. Effektivisering av arbetssätt och ny teknik, kombinerade 

tjänster, översyn av kostnader samt en återhållsam investeringsbudget är 

krav för att klara budgetförutsättningarna. Förändrad skötsel och 

skötselintervaller samt prioritering av ex. grönområden för att minska 

tidsåtgång och därmed personalkostnader. 

Ytterligare prioriteringar kan komma att behöva göras för driftbudgeten när 

detaljbudget presenteras i november.  

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Taxor kommer att ses över inför år 2022 både för insamling hushållsavfall, 

matavfall, slam och fraktioner på Östby miljöcentral. Förslag kan presenteras 

under hösten. 

 

Investeringar 

Investeringsplanen för de skattefinansierade verksamheterna under 

kommande treårsperiod har sänkts i liggande budgetförslag, då ökade 

kapitalkostnader. Föreslagen ram för reinvesteringar inom den 

skattefinansierade verksamheten är 8 450 tkr (+2 050) år 2022,  

11 550 tkr år 2023 (-600 tkr)och 13 800 tkr år 2024 (+3 150 tkr). 

 

För den avgiftsfinansierade verksamheten är 15 920 tkr (+-0) år 2022, 

20 500 tkr(+500 tkr) år 2023 och 17 200 tkr (+3 400 tkr) år 2024. 

 

Måluppfyllelse 

Bedömningen är att teknik- och fritidsnämnden genom att fokusera på 

kärnverksamhet och bibehållen standard på existerande anläggningar och 

verksamhet på sikt bör kunna bibehålla nuvarande måluppfyllelse överlag. 

Detta under förutsättning att det övergripande finansiella läget inte försämras 

avsevärt, att planerade verksamhetseffektiviseringar ger önskat resultat och 

att nämnden får kostnadstäckning för eventuella nya uppdrag och 

verksamheter. Nämndmålen redovisas i verksamhetsplaneringen vid 

detaljbudgetarbetet under hösten. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Föreslag till budgetramskrivelse för Säffle kommun år 2022 antas. 

2. Föreslag till investeringsbudget för Säffle år 2022-2024 antas. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Jakob Lindvall 

Förvaltningsekonom 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Ekonomichef Säffle 
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Socialförvaltningen  
Ivan Stipic 
Ivan.stipic@saffle.se 

  

 
 Socialnämnden 

 

Ramskrivelse socialnämnden 2022-2024 
Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för anhörigstöd, funktionshinderomsorg, funktions-
hinderkonsulent, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och familje-
omsorg, integration, konsumentrådgivning och skuldsanering, tillstånd och 
tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel samt äldreomsorg. Förvaltningen gav 
service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till ca 2000 personer år 2020. 
För att verkställa detta uppdrag finns 437 tillsvidareanställda medarbetare, 
varav 21 chefer. Verksamheten är lagstyrd och tillsammans med författ-
ningar och allmänna råd anges inriktning, kvalitetsmål och ansvar.   

2020 var på många sätt ett prövningens år som gick i pandemins tecken då 
många av socialnämndens verksamheter är av sådan art att de i direkt 
mening är högt påverkade av den smittsituation som finns i samhället, inte 
minst utifrån att vi ansvarar för dygnet-runt vård för våra äldre och sköra. 
Samtidigt som ett idogt smittskyddsarbete bedrivits för att trygga brukare 
och personal har förvaltningen även bedrivit ett effektiviseringsarbete vilket 
i sina delar har varit utmanande och ställt höga krav på både medarbetare 
och chefer i en pressad situation. I skrivande stund kan vi konstatera att 
COVID-19 ej skördat några offer inom de verksamheter som drivs i förvalt-
ningens regi, vilket på ett tydligt sätt vittnar om en enorm insats från med-
arbetare inom de patient- och brukarnära verksamheterna i en pressad pande-
misk och ekonomisk tid.  

Budgetförutsättningarna för 2022 innebär en generell uppräkning av ramen 
med 1 %, medan SKR:s prognos för löneökningar beräknas till 2,0 % och 
övriga driftskostnader till 1,7 %, vilket ger en realsänkning av budgeten.  

De ökande kraven på socialtjänsten, både vad gäller de aviserade 
ändringarna i Socialtjänstlagen och den demografiska utvecklingen, kommer 
utifrån de givna förutsättningarna behöva tillgodoses med en minskad 
budget, vilket ställer ännu högre krav på verksamheterna. Det kommer mot 
bakgrund av detta vara nödvändigt med ytterligare reduceringar av- och 
inom verksamheterna framöver. En mer ingående analys med förslag 
kommer att göras av förvaltningen när ramfördelningen är beslutad och när 
arbetet med detaljbudget tar vid för att socialnämnden därefter ska kunna 
fatta beslut som säkerställer ekonomisk balans som ligger i linje med 
tilldelad ram. 
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Bakgrund 
Kommunens budgetprocess under 2021 innebär att preliminära ramar för 
både drift- och investeringsbudget antas av kommunstyrelsen under maj och 
att budgetdialogen läggs före kommunfullmäktiges beslut om ramar. Efter 
kommunfullmäktiges beslut om ramar i oktober fortsätter budgetprocessen 
med nämndernas interna arbete med att fördela driftbudget och investerings-
budget i detalj. Nämnderna beslutar om sina internbudgetar i 
november/december.  

Ärendets beredning 
Under mars 2021 genomfördes en budgetdialog mellan socialnämndens 
politiker, socialförvaltningens ledningsgrupp och ekonomer med genomgång 
av socialnämndens ekonomiska förutsättningar kopplat till vilket fokus 
nämnden ska ha framåt, för att kunna anpassa verksamheten på bästa sätt uti-
från både behov och förutsättningar. 
Följande sju fokusområden togs då fram av nämnden: Stabilt ledarskap; 
Utökning av den ekonomiska dialogen; God arbetsmiljö; Förebyggande 
arbete; Rekrytering och kompetens; Samverkan för bra och flexibla boende-
former; Samverkan för framtida behov av äldreomsorg. 
 
Dessa fokusområden kommer att vara vägledande vid utformning av detalj-
budget och målsättningar för 2022, och även vara en navigator för budget-
arbete framåt, för att säkerställa att ambition och utförande kan mötas på ett 
adekvat sätt. 
 
Förvaltningen har därefter, i enlighet med instruktionerna, författat en ram-
skrivelse för att spegla hur den preliminära ramen för 2022 ihop med en om-
världsanalys kommer att påverka socialnämndens verksamheter och målupp-
fyllelse. Den beskriver också vilka insatser som förvaltningen kommer att 
fokusera på för att på bästa sätt möta de behov som finns inom de olika 
ansvarsområdena. 
 
Tilldelad ram innebär behov av fortsatt omfattande kostnadsreduceringar.  
En mer ingående analys med förslag på åtgärder kommer att göras av för-
valtningen när ramfördelningen är beslutad och när arbetet med detaljbudget 
tar vid för att socialnämnden därefter ska kunna fatta beslut som säkerställer 
ekonomisk balans som ligger i linje med tilldelad ram. 

Samverkan och MBL § § 19 och 11 har skett 2021-04-12 respektive 2021-
04-15 med fackliga representanter. 

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteyttrande, ramskrivelse för socialnämnden samt MBL-
protokoll 2021-04-15 

Förvaltningens ståndpunkt 
Den kommunala sektorn i Sverige i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet 
står inför stora strukturella utmaningar både vad gäller hantering och finan-
siering av sina åtaganden, såväl lagstadgade som icke-lagstadgade. Färre 
medel ska räcka till fler behov. Säffles förutsättningar är inte ett undantag i 
detta avseende, utan snarare tvärtom. Kommunerna i gles- och landsbygden 
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tar en större del av denna utmaning på grund av en arbetsmarknads- och 
åldersstruktur som ger minskade intäkter och ökade kostnader.  
Mot bakgrund av detta är det självfallet angeläget att varje satsad skattekrona 
ska vara väl genomtänkt och ge den bästa möjliga effekt, socialnämnden är 
inte ett undantag i detta avseende. Vår kostnadseffektivitet är viktig, inte 
minst för att vi ska kunna ha en kontinuitet och kvalitet i den vård, stöd och 
omsorg som vi tillhandahåller. Socialnämnden har utifrån detta lagt stort 
fokus på att tillhandahålla hög kvalitet samtidigt som hög ekonomisk effekti-
vitet ska vara vägledande. Detta är inte ett arbete som slutförs, det är ett 
kontinuerligt pågående arbete där vi även lär oss nytt varje dag. 
 
Sett till parametrarna i KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen) har 
vi hög verksamhetskvalitet till en låg kostnad. Nettokostnadsavvikelsen 
jämför nettokostnaden med referenskostnaden (statistiskt förväntat kostnad) 
med jämförbara kommuner som har liknande geografiska, demografiska och 
socioekonomiska förutsättningar. Resultat under 0 indikerar lågt 
kostnadsläge, antingen på grund av låg ambitionsnivå och/eller hög 
effektivitet. Socialnämndens verksamheter låg 2020 på – 45000 tkr jämfört 
med förväntad normkostnad. 
 
I rapporten ”Effektivitet i kommuner” från februari 2021 som på uppdrag av 
Finansdepartementet är sammanställd av Rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA) ligger Säffle högt vad gäller effektivitet per satsad skatte-
krona inom de områden som socialförvaltningen ansvarar för. 
 
Budgetförutsättningarna för 2022 innebär en generell uppräkning av ramen 
med 1 % av, medan SKR:s prognos för löneökningar beräknas till 2,0 % och 
övriga driftskostnader till 1,7 %, vilket ger en realsänkning av budgeten.  

Utifrån redan beslutade kostnadsreduceringar i budget 2021 klarar inte för-
valtningen att reducera ytterligare i befintlig verksamhet, om verksamheterna 
ska kunna upprätthållas så som idag. Ytterligare besparingar kan i sin helhet 
enbart realiseras genom uppsägningar av personal och ytterligare nedstäng-
ningar av verksamheter, för att budgeten ska kunna balanseras.  
 
En mer ingående analys med förslag på åtgärder kommer att göras av för-
valtningen när ramfördelningen är beslutad och när arbetet med detaljbudget 
tar vid för att socialnämnden därefter ska kunna fatta beslut som säkerställer 
ekonomisk balans som ligger i linje med tilldelad ram. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
En fortsatt realminskning av ramen medför ett behov av kostnadsåtgärder 
och verksamhetsanpassningar för att balansera utgifterna med ramen. 

Måluppfyllelse 
Mål och mått har analyserats och redovisats. Måluppfyllelsen för 2020 ligger 
på en hög nivå för de områden som inte haft en direkt påverkan av 
pandemin. Arbetet med att revidera målen inför 2022 kommer att genom-
föras tillsammans med nämnden under första halvan av 2021. 
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Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 

Barnkonventionen har beaktats i förslag till ramskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
anta förslag till ramskrivelse 2022-2024 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 

Lise-Lotte Andersson 
Biträdande Socialchef 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lise-Lotte Andersson 
Ivan Stipic
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§ 56 Dnr 2021-000043  

Ramskrivelse 2022 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ansvarar för anhörigstöd, funktionshinderomsorg, 
funktionshinderkonsulent, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och 
familjeomsorg, integration, konsumentrådgivning och skuldsanering, 
tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel samt äldreomsorg. 
Förvaltningen gav service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till ca 2000 
personer år 2020. För att verkställa detta uppdrag finns 437 
tillsvidareanställda medarbetare, varav 21 chefer. Verksamheten är lagstyrd 
och tillsammans med författningar och allmänna råd anges inriktning, 
kvalitetsmål och ansvar.   
2020 var på många sätt ett prövningens år som gick i pandemins tecken då 
många av socialnämndens verksamheter är av sådan art att de i direkt 
mening är högt påverkade av den smittsituation som finns i samhället, inte 
minst utifrån att vi ansvarar för dygnet-runt vård för våra äldre och sköra. 
Samtidigt som ett idogt smittskyddsarbete bedrivits för att trygga brukare 
och personal har förvaltningen även bedrivit ett effektiviseringsarbete vilket 
i sina delar har varit utmanande och ställt höga krav på både medarbetare 
och chefer i en pressad situation. I skrivande stund kan vi konstatera att 
COVID-19 ej skördat några offer inom de verksamheter som drivs i 
förvaltningens regi, vilket på ett tydligt sätt vittnar om en enorm insats från 
medarbetare inom de patient- och brukarnära verksamheterna i en pressad 
pandemisk och ekonomisk tid.  
Budgetförutsättningarna för 2022 innebär en generell uppräkning av ramen 
med 1 %, medan SKR:s prognos för löneökningar beräknas till 2,0 % och 
övriga driftskostnader till 1,7 %, vilket ger en realsänkning av budgeten.  
De ökande kraven på socialtjänsten, både vad gäller de aviserade 
ändringarna i Socialtjänstlagen och den demografiska utvecklingen, kommer 
utifrån de givna förutsättningarna behöva tillgodoses med en minskad 
budget, vilket ställer ännu högre krav på verksamheterna. Det kommer mot 
bakgrund av detta vara nödvändigt med ytterligare reduceringar av- och 
inom verksamheterna framöver. En mer ingående analys med förslag 
kommer att göras av förvaltningen när ramfördelningen är beslutad och när 
arbetet med detaljbudget tar vid för att socialnämnden därefter ska kunna 
fatta beslut som säkerställer ekonomisk balans som ligger i linje med 
tilldelad ram. 
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Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-15. 
Socialförvaltningens ramskrivelse, 2021-04-15.  
MBL protokoll, § 11, 2021-04-15. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag.       
Beslut 
Socialnämnden beslutar anta förslag till ramskrivelse 2022-2024. 
_________________________  
Utdrag  2021-04-26 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2021-000010  

Budget 2022 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden skall göra en budget inklusive åtgärder till måluppfyllelse 

för externa och interna fullmäktigemål för 2022-2024. Budgeten utgår från 

de preliminära budgetramar som beslöts i kommunstyrelsen i mars 2021. 

Kulturnämndens budget för 2022-2024 redogör för hur verksamheterna skall 

arbeta för måluppfyllelse. I budgeten redogörs för de ekonomiska 

konsekvenser som en uppräkning på 1% får för kulturnämndens 

verksamheter.      

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 

Budget 2022-2024 för Kulturnämnden.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Crispin Hultkrantz (M): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 

förslag.      

Beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna Budget 2022-2024. 

 

 

__________________ 

2021-04-26 Utdrag till 

Kommunstyrelsen      

 

    



 

 
 
 

 

Kulturförvaltningen 
Katarina Kristoffersson, 0533-68 15 08 
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Kulturnämnden 

 

Budget för kulturnämnden 2022-2024 

Sammanfattning 

Kulturnämnden skall göra en budget inklusive åtgärder till måluppfyllelse 

för externa och interna fullmäktigemål för 2022-2024. Budgeten utgår från 

de preliminära budgetramar som beslöts i kommunstyrelsen i mars 2021. 

Kulturnämndens budget för 2022-2024 redogör för hur verksamheterna skall 

arbeta för måluppfyllelse. I budgeten redogörs för de ekonomiska 

konsekvenser som en uppräkning på 1% får för kulturnämndens 

verksamheter. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i mars om preliminära budgetramar för 2022. 

Den preliminära budgeten för 2022 räknas upp med 1 %. Kulturnämnden har 

vid sitt möte i mars diskuterat förutsättningarna för budget 2022 tillsammans 

med kulturförvaltningens verksamhetsledare. Kulturnämndens mål utgår från 

de externa och interna fullmäktigemålen och ligger till grund för 

verksamhetens aktiviteter för att nå måluppfyllelse. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteyttrande samt Budget 2022-2024 för 

Kulturnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Budgeten för 2022 räknas upp med 1 %. Detta medför besparingar i alla 

verksamheter pga ökade lönekostnader samt ökat konsumentprisindex.  

Efter flera års besparingar ser kulturförvaltningen att det blir allt svårare att 

nå måluppfyllelse och att bibehålla kvalitén i verksamheterna. Med 

nuvarande budgetförslag ser vi att vi tvingas till personalnedskärningar 

vilket kommer att påverka öppettider på Biblioteket och Ungdomens Hus. 

Bibliotekets programverksamhet, med författarbesök, föreläsningar, 

familjelördagar och lovaktiviteter måste begränsas betydligt och även 

medieanslaget kan tvingas att minskas. Personalminskningar på Ungdomens 
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Hus gör att man inte kan fortsätta det framgångsrika arbetet med riktad 

gruppverksamhet och intresseverksamhet. Ungdomens Hus återgår till att bli 

mer av en vanlig fritidsgårdsverksamhet, med öppna kvällar men utan 

riktade verksamheter. Utbudet av ämnen på Kulturskolan måste ses över och 

kan komma att förändras, eventuellt minskas, över tid. Föreningsbidrag 

liksom bidrag till studieförbunden tvingas återigen minskas vilket kommer 

att långsiktigt få betydande effekter på det kulturliv som vi är vana i Säffle 

kommun. Kulturförvaltningen måste se över, och göra prioriteringar, i de 

evenemang som vi själva arrangerar t ex 6 juni, Valborg, Kulturnatt, 

familjeaktiviteter och riktade arrangemang till barn och unga.  

De affärsdrivande verksamheterna, Medborgarhuset och Sagabiografen, ser 

årligen över möjligheten att höja intäkterna och därigenom möta kostnaderna 

som en ökning av konsumentprisindex innebär. Medborgarhusets egna 

arrangemang kommer att minska och vi ser en fara i att hela kulturbranschen 

har påverkats negativt av pandemin vilket gör att färre arrangörsbolag finns 

som vill hyra våra lokaler och det samlade kulturutbudet i kommunen kan 

komma att påverkas negativt.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Stor negativ påverkan på alla kulturnämndens verksamheter. Vi måste nu 

börja göra stora neddragningar i verksamheterna för att få en budget i balans. 

Kulturnämnden kommer att göra ett äskande om höjd rambudget för att 

verksamheterna ska kunna jobba vidare för att nå måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse 

Kulturnämnden får svårigheter att nå måluppfyllelse och därmed bidra till 

måluppfyllelsen i kommunen. 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 

Verksamhet för barn och unga är prioriterad men även här kan 

kulturnämnden tvingas till nedskärningar i verksamhet som är avsedd för 

målgruppen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna Budget 2022-2024. 

Katarina Kristoffersson 

Kulturchef  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr KFAB/2021:15 

Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB och 
dotterbolagen 2022 
Ärendebeskrivning 
Godkännande av ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB och dotterbolagen 
Säfflebostäder AB, Forskningen i Säffle AB, Säffle Kedjan 2 AB och 
Säfflebostäder AB. 
Beslutsunderlag 
Förslag till ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB 2021. 
Protokollsutdrag och förslag till ägardirektiv 2021 för Säfflebostäder AB, 
Forskningen i Säffle AB, Säffle Kedjan 2 AB och Säffle Kommunikation AB. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
anta ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB, Forskningen i Säffle AB, Säffle 
Kedjan 2 AB och Säffle Kommunikation AB. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att styrelsen beslutar 
enligt detsamma. 
Beslut 
Styrelsens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB, 
Forskningen i Säffle AB, Säffle Kedjan 2 AB och Säffle Kommunikation AB. 
 
 
__________________ 
2021-06-01 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB 2022 

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning 
Kommunföretag i Säffle AB är moderbolag i en aktiebolagsrättslig koncern 
med dotterbolagen Säfflebostäder AB, vars uppdrag dels utgörs av 
tillhandahållande av bostäder, dels av ren lokalförsörjning internt till 
kommunkoncernen, Forskningen i Säffle AB som arbetar med 
tillhandahållande av lokaler på kommersiella villkor, Säffle Kommunikation 
AB vars uppdrag är att tillhandahålla bredbandstjänster till privatpersoner 
och företag, Säffle Kedjan 2 AB som arbetar med att tillhandhållande av 
industri- och kontorslokaler på kommersiella villkor.  

Det faktum att delar av kommunens verksamhet är organiserad i bolagsform 
har som enda syfte att genom bolagsformens möjligheter främja en effektiv 
verksamhet och därmed ge bästa möjliga mervärde för insatta skattemedel. 
Moderbolaget – Kommunföretag i Säffle AB – ska betraktas som en 
koncernstyrelse för bolagens del av den kommunala verksamheten och 
förutsätts i den rollen fungera som en aktiv och intresserad ägare för sina 
dotterbolag.  

Kommunföretag i Säffle AB bedriver ingen egen egentlig verksamhet.  
Dess inriktning är att via effektiv samordning av dotterbolagens resurser 
tillförsäkra både bolagskoncernen och kommunkoncernen största möjliga 
nytta för insatta skattemedel. Detta sker genom att se till att bolagens 
verksamhet bedrivs på ett sätt att ägarens – Säffle kommun – övergripande 
riktlinjer för respektive bolags verksamhet uppfylls. 

Verksamheten bedrivs sålunda genom att utforma sådana instruktioner och 
rapporter för bolagskoncernens samtliga bolag så att ägarens krav på helhet 
och samordning bäst främjas. Moderbolaget ska följa de av kommun-
koncernen antagna gemensamma styrprocesserna, effektivitetsmål och 
dialogformer, och utöva kommunens styrfunktion över dotterbolagen i 
enlighet med vad som anges i kommunens bolagspolicy. Bolagskoncernens 
samtliga bolag är en del av kommunkoncernen och moderbolaget ska se till 
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att de följer de riktlinjer och mål vad gäller öppenhet, medinflytande, 
medborgardialog som kan anses skäligt med hänvisning till de krav som 
aktiebolagslagen ställer.   

Fullmäktigemål och måluppfyllelse 
Här beskrivs nämndens verksamhetsutveckling med utblick mot de 
nuvarande fullmäktigemålen.  
Kommunföretag i Säffle AB har ett bolagsmål som är kopplat till 
fullmäktiges mål nummer 6. 

Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet  
Kommunföretag i Säffle AB ska skapa förutsättningar för bolagskoncernens 
utveckling. Moderbolagets stärkta roll har fastslagits i bland annat en 
bolagspolicy. För att moderbolaget ska ha en självklar styrfunktion och 
skapa de förutsättningar som dotterbolagen behöver för att utvecklas, måste 
moderbolaget även 2022 arbeta vidare med att förverkliga intentionerna i 
styrdokumenten. Det handlar bland annat om att ha en aktiv, regelbunden 
och formaliserad dialog med dotterbolagen och skapa arenor för att utveckla 
dotterbolagens verksamheter. Gemensamma ägardialoger genomförs med 
dotterbolagens presidier ett antal gånger under året.  

Ekonomiska mål 

Kommunföretag i Säffle AB har som moderbolag inget eget 
avkastningskrav. Bolagskoncernens avkastningskrav är summan av 
dotterbolagens avkastningskrav.  

Viktiga omvärldsförändringar 
Säffle kommuns befolkning minskar vilket även får konsekvenser för de 
kommunala bolagen, främst för Säfflebostäder AB. En översyn kommer att 
göras av bolagets fastighetsbestånd. Vi går mot en allt mer digitaliserad 
verksamhet och omvärld vilket innebär på sikt ett effektivare 
resursutnyttjande.   

Rapportering 
Återrapportering från bolaget till moderbolaget ska varje år ske i samband 
med tertialuppföljning (efter april månad), delårsrapport (efter augusti 
månad) och årsredovisning (efter december månad). Återrapporteringen ska 
bestå av ekonomisk uppföljning samt vid delårsrapport och årsredovisning 
en redogörelse för måluppfyllelse av ekonomiska mål och verksamhetsmål. 
Rapporteringen samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess. 
Muntlig rapportering (ägardialog) sker till moderbolaget vid dess 
styrelsesammanträden i samband med ovan nämnda återrapporteringar.  
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Dialog med moderbolaget inför beslut om ägardirektiv sker vid 
moderbolagets styrelsesammanträde i april månad. Bolagsstyrningsrapport 
ska lämnas årligen i samband med årsredovisning. Återrapporteringens 
omfattning och frekvens i övrigt styrs av moderbolaget, kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. 
 

Ingemar Rosén 
VD  
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Säfflebostäder AB 
 

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå  

Externt perspektiv  

Säffle kommun är en plats för alla Bolaget ska tillgodose, där det är möjligt, alla kommuninvånares behov av 

bostad 

I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet 

Medverka till en attraktiv och aktiv livsmiljö, för barn, unga, vuxna och äldre.  

 

I Säffle kommun kan alla försörja sig Bolaget erbjuder bostäder och lokaler i flera delar av kommunen samt för 

olika behov och livssituationer.  

 

Säffle kommun möjliggör det goda livet Hyresgästen önskemål beaktas i bolagets prioriteringar av 

lägenhetsbeståndet och dess underhållsåtgärder. 

 

Internt perspektiv 
 

Säffle kommun har god kvalitet med 

fokus på hållbar utveckling 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag 

att verka för hållbart byggande och förvaltning 

 

Säffle kommun har en långsiktig 

ekonomisk hållbarhet 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och 

ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av 

bolagets fastigheter 

 

Säffle kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

Fortsatta satsningar på friskvård och god arbetsmiljö 

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning 
Säfflebostäder AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och 
prisvärda bostäder och lokaler i Säffle kommun. Bolaget ska aktivt medverka till att 
utveckla kommunen som en tilldragande bostads- och näringslivsort. Bolagets 
verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer.  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun: 

 Erbjuda ett varierat bostads- och lokalutbud av god kvalitet och med 
konkurrenskraftiga hyresnivåer. 

 Utveckla formerna för hyresgästernas möjligheter att kunna påverka sitt 
boende och ta ett aktivt ansvar för sin boendemiljö. 
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 Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra fastigheter till förmån för nya satsningar i andra 
befintliga fastigheter eller nyproduktion. 

 Svara för en viss nyproduktion.  
 Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån 

utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter. 
 Sträva efter god tillgänglighet i alla plan i nybyggda fastigheter och på 

bottenplanet i äldre trevåningsfastigheter utan hiss. 
 Samverka med kommunen för att motverka segregation och utveckla en god 

gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. 
 I skälig omfattning tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov 

och för dem som av olika anledningar har en svag ställning på 
bostadsmarknaden 

Fullmäktigemål och måluppfyllelse 
Här beskrivs bolagets verksamhetsutveckling med utblick mot de nuvarande 
fullmäktigemålen. 

Externt perspektiv 

1: Säffle kommun är en plats för alla  

Måluppfyllelse: Bolaget ska tillgodose, där det är möjligt, alla kommuninvånares 
behov av bostad.  

Vi erbjuder olika kategorier av bostäder, i olika områden och prisnivåer. Bolaget ska 
även vara en av aktörerna på bostadsmarknaden som verkar för en naturlig 
integration. Ett tryggt boende skapar vi tillsammans med hyresgästföreningen och 
projekt Boskola, samtliga hyresgäster har även tillgång till störningsjour. Bolaget är 
en viktig aktör i utvecklingen av Säffle centrum samt en aktiv deltagare i 
centrumgruppen. Arbete pågår kontinuerligt med framtagande av lämpliga områden 
för att kunna tillgodose hyresgästers och kommunens behov.  

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

Måluppfyllelse: Bolaget ska medverka till en attraktiv och aktiv livsmiljö, för barn, 
unga, vuxna och äldre.  

En bra och attraktiv livsmiljö skapar förutsättningar för ett gott liv och ett gott 
lärande. Vid investeringar förs en nära dialog med förvaltningarna för att kunna 
skapa goda arbets- och lärmiljöer. Bolaget har även en tillgänglighetsplan som man 
arbetar utifrån.  

3: I Säffle kommun kan alla försörja sig  

Måluppfyllelse: Bolaget erbjuder bostäder och lokaler i flera delar av kommunen 
samt för olika behov och livssituationer.  

En viktig del i livet är boendet, bolaget tillgodoser lägenheter och lokaler för 
kommunens behov samt erbjuder även bland annat arbetsmarknadsförtur. 
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4: Säffle kommun möjliggör det goda livet  

Måluppfyllelse: Hyresgästen önskemål beaktas i bolagets prioriteringar av 
lägenhetsbeståndet och dess underhållsåtgärder. 

Bolaget arbetar aktivt med energioptimering för ett hållbart ägande och förvaltande 
över tid. Fortsatta satsningarna på yttre miljö, vilket innebär bland annat 
tillgänglighetsskapande åtgärder och mötesplatser. Åtgärderna kommer att leda till 
en tryggare och trivsammare miljö för våra kunder samt kommunens invånare.  

Internt perspektiv 

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

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt 
uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning.  

Vid om- och nybyggnationer beaktas energi- och miljöperspektiven. Även i den 
dagliga förvaltningen är energi- och miljöfrågor en naturlig del, för att sänka 
energibehoven och klimatpåverkan.  

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet  

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och 
ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets 
fastigheter. 
 
Bolaget bedriver en aktiv förvaltning av fastighetsbeståndet och dess 
energieffektivitet för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare  

Måluppfyllelse: Fortsatta satsningar på friskvård och god arbetsmiljö.  

Bolaget fortsätter skapa gemensamma aktiviteter för att stärka sammanhållningen 
och känslan av sammanhang. Bolaget står för kvalitét och professionella 
medarbetare.   

Viktiga omvärldsförändringar 
Det råder ett högt tryck på den privata bostadsmarknaden i kommunen med stigande 
bostadspriser, vilket kan innebära en ökning av nya hyresgäster till bolaget. Säffle 
kommun har dock svårt att konkurrera som en attraktiv bostadsort då man kan se att 
många hyresgäster väljer att flytta till exempelvis Karlstad. Bolaget ser ingen större 
påverkan till följd av pandemin beträffande vakansgrader. Däremot befaras högre 
projektkostnader då priserna på materiel har stigit.  

I enlighet med Säffle kommuns demografiska utveckling ser bolaget en ökad 
efterfrågan på seniorboenden. Förväntade lagkrav avseende bland annat infrastruktur 
för elbilar kommer att påverka bolaget. Även ny förordning vad gäller återvinning av 
avfall och sopsortering förväntas att antas av kommunen.   
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Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder 
Till följd av de två senaste årens minskade hyresintäkter på förvaltade fastigheter, har 
lett till en fortsatt ökning av den redan höga underhållsskulden. Vilket ställer större 
krav på prioriteringen av underhållsåtgärder.  

För ägda fastigheter föreligger ett stort underhållsbehov där bolaget ser att nuvarande 
hyresintäkter inte täcker upp det löpande underhållsbehovet. Kontinuerlig översyn 
sker av fastighetsbeståndet för att anpassa beståndet efter den marknad som finns. 
Vid större förändringar i fastighetsbeståndet är det viktigt att de ekonomiska 
konsekvenserna presenteras och redogörs för ägarens vidare beslut.  

Bolaget ska arbeta aktivt för att minska vakanserna och därigenom öka 
hyresintäkterna. 

Investeringsramar 
Traditionella ROT-projekt finns med samt samarbetsprojekt med kommunala 
förvaltningar och även några mindre utvecklingsprojekt. Bolaget vill även fortsätta 
att satsa på utemiljöer i form av nya markanläggningar. Investeringsprojekt 
kommande år har fokus på bolagets hyresmarknad i kombination med gällande 
översiktsplan för att utveckla ett attraktivare centrum. Bolaget har även att beakta 
eventuella nedskrivningar i samband med nyproduktion eller större 
ombyggnadsprojekt.  

Utveckling på sikt 
 Omstrukturering, försäljning och rivning 

 Pågående mark- och fastighetsutredning, kommunal fastighetspolicy 

 Intern organisationsutveckling 

Avkastningskrav 
För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en 
tillräckligt hög avkastning uppnås även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn 
slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. Kraven ska 
vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive 
bolags ändamål och utvecklings/investeringsbehov. Bolagets avkastningskrav mäts 
som räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på totalt kapital mäter avkastningen på 
bolagets totala tillgångar oavsett hur dessa har finansierats, vilket medför att bolagets 
eventuella räntekostnader tas bort ur måttet. Formeln blir (resultat efter finansiella 
poster”+”räntekostnader)/tillgångarna. 

Säfflebostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Sedan 2008 har 
bolaget även ett förvaltningsuppdrag när det gäller kommunens verksamhetslokaler. 
Den särskilda lagstiftningen kring allmännyttiga bolag medför att det behöver 
bestämmas skilda ekonomiska mål för den allmännyttiga delen av bolagets 
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verksamhet och övrig verksamhet. Ambitionen är att bolaget ska öka soliditeten och 
egenfinansieringen av investeringar.  

År 2014 infördes nya redovisningsregler påverkar bolagens bokföring av underhåll 
respektive investeringar. Förändringen innebär att flera åtgärder som tidigare bokförs 
som underhåll framöver ska bokföras som investering. Effekten blir att bolaget 
behöver ha ett ökat resultat för att klara av att finansiera investeringarna med samma 
grad av egenfinansiering som med det regelverk som gäller fram till och med år 
2013. Avkastningskravet på bolaget behöver därmed höjas långsiktigt.  

Under åren 2016-2019 har avkastningskravet varit 2,5 % räntabilitet på totalt kapital, 
med hänsyn taget till nedskrivningsbehov för nyproduktion och investeringar i 
befintliga fastigheter. För år 2020 sänktes kravet till 1 % beroende på ett ökat 
hyresbortfall samt det höga underhållsbehov som fortfarande föreligger. För år 2021 
låg avkastningskravet kvar på 1 % med hänsyn taget till nedskrivningsbehov för 
nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter samt kostnad för avyttring av 
fastigheter såsom rivningskostnader. För år 2022 föreslås en höjning till 1,5 %. 

Särskilda uppdrag 2022 
Ta fram förslag på boenden i samarbete med socialförvaltningen. 

Utreda möjlighet för nybyggnation. 

När det gäller de förvaltade fastigheterna ska hyreshöjningen vara 0,5 % för 2022.  

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

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.  

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

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå  

Externt perspektiv  

Säffle kommun är en plats för alla - 

I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet 

Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, verksamheter 

och deras behov 

I Säffle kommun kan alla försörja sig Bolaget medverkar till lösningar för näringslivets och kommunens behov av 

verksamhetslokaler 

Säffle kommun möjliggör det goda livet Bolaget utvecklas så, att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid 

nyetableringar inom hälsa och friskvård samt även erbjuda ändamålsenliga 

lokaler för övriga etableringar 

Internt perspektiv 
 

Säffle kommun har god kvalitet med 

fokus på hållbar utveckling 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag 

att verka för hållbart byggande och förvaltning 

Säffle kommun har en långsiktig 

ekonomisk hållbarhet 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och 

ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av 

bolagets fastigheter och verksamheter 

Säffle kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

- 

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning 
Forskningen i Säffle AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda 
och prisvärda lokaler på marknaden. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att 
utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske 
utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. 

Säffle kommun vill genom Forskningen i Säffle AB ha en långsiktig aktör på 
lokalmarknaden i Säffle kommun och skapa förutsättningar för den samhällsnytta 
som gör det motiverat för Säffle kommun att äga dem.  

Forskningen i Säffle AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka 
nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även 
koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när 
marknaden inte klarar detta. 

Bolaget ska: 
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 Erbjuda ett varierat lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga 
hyresnivåer. 

 Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra fastigheter till förmån för nya satsningar i andra 
befintliga fastigheter eller nyproduktion alternativt köp av fastigheter. 

 Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån 
utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter. 

 Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling. 

Fullmäktigemål och måluppfyllelse 
Här beskrivs bolagets verksamhetsutveckling med utblick mot de nuvarande 
fullmäktigemålen. 

Externt perspektiv 

1: Säffle kommun är en plats för alla  

Måluppfyllelse: - 

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

Måluppfyllelse: Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, 
verksamheter och deras behov. 

Bolaget erbjuder ändamålsenliga skollokaler för såväl unga som vuxna. Bolaget ska 
vara aktivt vid etableringar av lokaler i Säffle hälsocenter som främjar folkhälsan. 
Under kommande år är samarbete med kommunen och näringslivet av stor vikt för 
att utveckla bolaget i en positiv riktning.   

3: I Säffle kommun kan alla försörja sig  

Måluppfyllelse: Bolaget medverkar till lösningar för näringslivets och kommunens 
behov av verksamhetslokaler. 

Arbetet i bolaget präglas av en aktiv förvaltning och i nära dialog med hyresgäster. 
Vid nyetableringar sker detta i samarbete med kommunens näringslivsenhet såväl 
som direktkontakt med tilltänkt hyresgäst. 

4: Säffle kommun möjliggör det goda livet  

Måluppfyllelse: Bolaget utvecklas så att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid 
nyetableringar inom hälsa och friskvård samt även erbjuda ändamålsenliga lokaler 
för övriga etableringar. 

Bolaget arbetar med bearbetning av potentiella kunder, i nära samarbete med 
kommunens näringslivsenhet. Bolaget ska vara aktivt vid etableringar av lokaler i 
Säffle hälsocenter som främjar folkhälsan. 
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Internt perspektiv 

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

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt 
uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning. 

Vid om- och nybyggnationer beaktas energi- och miljöperspektiven. Även i den 
dagliga förvaltningen är energi- och miljöfrågor en naturlig del, för att sänka 
energibehoven och klimatpåverkan.  

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet  

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och 
ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets 
fastigheter.   

Bolaget bedriver en aktiv förvaltning av fastighetsbeståndet och dess 
energieffektivitet för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare  

Måluppfyllelse: - 

Viktiga omvärldsförändringar 
Hyresgästernas behov av lokaler har förändrats över tid, efterfrågan på 
kontorslokaler har minskat samtidigt som efterfrågan har ökat på industribyggnader. 
Bolaget har inlett ett större arbete kring fastigheternas framtid inklusive nya och 
befintliga hyresgäster i dialog med bolagets styrelse och ägare, där man sätter 
bolagets roll i ett kommunövergripande perspektiv.  

Förväntade lagkrav avseende bland annat infrastruktur för elbilar kommer att 
påverka bolaget. Även ny förordning vad gäller återvinning av avfall och 
sopsortering förväntas att antas av kommunen.   

Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder 
Det finns en oro för minskade hyresintäkter för 2022 och framåt. Minskade 
hyresintäkter leder till ett minskat underhåll kommande år och en fortsatt ökning av 
den redan stora underhållsskulden. Bolaget ska arbeta aktivt för att minska 
vakanserna och därigenom öka hyresintäkterna. En aktiv dialog pågår med både 
styrelse och ägare om framtiden kring de fastigheter som ingår i bolaget. Det sker 
kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar för att kunna minska 
energiförbrukningen och därigenom kostnaderna. 

Investeringsramar 
En aktiv dialog när det gäller investeringar kommer att behövas med både styrelse 
och ägare om framtida utveckling av fastighetsbeståndet. På Säffle Hälsocenter 
planeras investeringar på tekniska installationer för kommande år.  
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Utveckling på sikt 
 Säffle hälsocenter, öka uthyrningsgraden 

 
 Säffle 4:20, diskussion om framtida användning 

Avkastningskrav 

För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en 
tillräckligt hög avkastning uppnås även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn 
slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. Kraven ska 
vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive 
bolags ändamål och utvecklings/investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i 
form av räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast belopp. 
Avkastningskraven ska ej likställas med utdelning/koncernbidrag. 

Bolagets avkastningskrav mäts som räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på totalt 
kapital mäter avkastningen på bolagets totala tillgångar oavsett hur dessa har 
finansierats, vilket medför att bolagets eventuella räntekostnader tas bort ur måttet. 
Formeln blir (”resultat efter finansiella poster”+”räntekostnader”)/tillgångarna. 
Kommunen har tidigare valt att använda resultatet efter finansiella poster i absoluta 
tal som avkastningskrav. För åren 2013 och 2014 sattes avkastningskravet till 50 tkr i 
resultat efter finansiella poster. För åren 2015-2021 har avkastningskravet varit 200  
tkr i resultat efter finansiella poster. För år 2022 bör avkastningskravet vara 
oförändrat, 200 tkr i resultat efter finansiella poster, på grund av framtida vakanser 
samt ett högt underhållsbehov.  

Särskilda uppdrag 2022 
Fortsätta utvecklingen av Säffle Hälsocenter 

Fortsätta utreda framtida användning vad gäller Forskningen (Säffle 4:20)  

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

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.  

Återrapporteringens omfattning och frekvens i övrigt styrs av moderbolaget, 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. 
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Säffle Kedjan 2 AB 
 

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå  

Externt perspektiv  

Säffle kommun är en plats för alla - 

I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet 

Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, verksamheter 

och deras behov  

I Säffle kommun kan alla försörja sig Bolaget medverkar till lösningar för näringslivets behov av 

verksamhetslokaler 

Säffle kommun möjliggör det goda livet - 

Internt perspektiv 
 

Säffle kommun har god kvalitet med 

fokus på hållbar utveckling 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag 

att verka för hållbart byggande och förvaltning 

Säffle kommun har en långsiktig 

ekonomisk hållbarhet 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och 

ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av 

bolagets fastigheter/verksamheter 

Säffle kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

- 

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning 
Säffle Kedjan 2 AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och 
prisvärda lokaler inom fastigheten Säffle Kedjan 2. Bolaget ska därigenom aktivt 
medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Bolagets 
verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. 

Säffle kommun vill genom Säffle Kedjan 2 AB bidra till beståndet av kontors- och 
industrilokaler i kommunen och skapa förutsättningar för den samhällsnytta som gör 
det motiverat för Säffle kommun att äga dem.  

Säffle Kedjan 2 AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka 
nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även 
koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när 
marknaden inte klarar detta. 

Bolaget ska: 

 Inom fastigheten Säffle Kedjan 2 erbjuda ett varierat lokalutbud av god 
kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer. 
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 Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges 
möjlighet att avyttra del av fastigheten inom de restriktioner som anges i 
bolagsordningen. 

 Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån 
utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter. 

 Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling. 

Fullmäktigemål och måluppfyllelse 
Här beskrivs bolagets verksamhetsutveckling med utblick mot de nuvarande 
fullmäktigemålen. 

Externt perspektiv 

1: Säffle kommun är en plats för alla  

Måluppfyllelse: - 

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

Måluppfyllelse: Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, 
verksamheter och deras behov. 

Bolaget ska vara aktiv i utvecklingen av fastigheten via befintliga och nya 
hyresgäster. Under kommande år är samarbete med kommunen och näringslivet av 
stor vikt för att utveckla bolaget i en positiv riktning.   

3: I Säffle kommun kan alla försörja sig  

Måluppfyllelse: Bolaget medverkar till lösningar för näringslivets behov av 
verksamhetslokaler. 

Arbetet i bolaget präglas av en aktiv förvaltning och i nära dialog med hyresgäster. 
Vid nyetableringar sker detta i samarbete med kommunens näringslivsenhet såväl 
som direktkontakt med tilltänkt hyresgäst. 

4: Säffle kommun möjliggör det goda livet  

Måluppfyllelse: - 

Internt perspektiv 

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

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt 
uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning. 

Vid om- och nybyggnationer beaktas energi- och miljöperspektiven. Även i den 
dagliga förvaltningen är energi- och miljöfrågor en naturlig del, för att sänka 
energibehoven och klimatpåverkan.  
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6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet  

Måluppfyllelse: Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och 
ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets 
fastigheter. 

Bolaget bedriver en aktiv förvaltning av fastigheten och dess energieffektivitet för att 
skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare  

Måluppfyllelse: - 

Viktiga omvärldsförändringar 
Hyresgästerna i bolaget är aktiva på en global marknad vilket kan innebära stora och 
snabba svängningar. Förväntade lagkrav avseende bland annat infrastruktur för 
elbilar kommer att påverka bolaget. Även ny förordning vad gäller återvinning av 
avfall och sopsortering förväntas att antas av kommunen.   

Det pågår även ett arbete kring bolaget och fastighetens framtid.  

Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder 
Det finns en oro för minskade hyresintäkter för kontorsdelarna. En konsekvens blir 
att mindre resurser kan läggas på planerat underhåll, vilket innebär att fastighetens 
sedan tidigare höga underhållsskuld kommer att öka. Bolaget ska arbeta aktivt för att 
minska vakanserna och därigenom öka hyresintäkterna. Det sker kontinuerligt arbete 
med energieffektiviseringar för att kunna minska energiförbrukningen och 
därigenom kostnaderna.  

Investeringsramar 
En aktiv dialog när det gäller investeringar kommer att behövas med både styrelse 
och ägare om framtida utveckling av fastigheten. Ett stort investeringsbehov 
föreligger vad gäller tekniska installationer som genererar framtida 
energibesparingar. Diskussioner pågår om en utveckling av fastigheten, både 
nybyggnad och markanläggningar med tillhörande logistiklösningar.   

Utveckling på sikt 
 Utreda möjlighet till försäljning av bolaget 

 
 Energioptimering 

 
 Översyn av yttre miljö vad gäller tillgänglighet 

 
 Investeringar för befintlig hyresgäst 
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Avkastningskrav 
Säffle Kedjan 2 AB erbjuder en marknadsplats för tjänste- och produktionsföretag i 
Säffle kommun. Detta kan innebära att bolaget under uppbyggnadsåren måste lägga 
ned betydande resurser för att få nyetableringarna till stånd. 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 totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast belopp. 
Avkastningskraven ska ej likställas med utdelning/koncernbidrag. 

Bolagets avkastningskrav mäts som räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på totalt 
kapital mäter avkastningen på bolagets totala tillgångar oavsett hur dessa har 
finansierats, vilket medför att bolagets eventuella räntekostnader tas bort ur måttet. 
Formeln blir (”resultat efter finansiella poster”+”räntekostnader”)/tillgångarna. Säffle 
Kedjan 2 AB bildades i november 2013. I ägardirektivet som antogs av fullmäktige i 
oktober 2013 sägs att bolagets intäkter ska täcka kapitalkostnaderna år 2014. År 2015 
ska bolagets räntabilitet vara minst +/- 0. Utifrån den beslutade utbyggnaden av 
lokalen för en av hyresgästerna ändrades avkastningskravet för 2015 till att bolagets 
intäkter även detta år ska täcka kapitalkostnaderna. Även mellan år 2016 och 2021 
var avkastningskravet att bolagets intäkter ska täcka kapitalkostnaderna. 
Avkastningskravet för 2022 föreslås bli detsamma som de tidigare åren, dvs 
intäkterna ska täcka kapitalkostnaderna. 

Särskilda uppdrag 2022 
Fortsätta utvecklingen av Kedjan 2 

Utreda möjlighet till försäljning av bolaget 

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

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.  

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

Fullmäktigemål Åtgärder för ökad måluppfyllelse (mycket kort 
beskrivet) 

Externt perspektiv  

Säffle kommun är en plats för alla Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder, 

erbjudas möjlighet att ansluta sig till Säffle Fibernät 

I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet 

 

Bolaget främjar lärande kring digital kommunikation  

I Säffle kommun kan alla försörja sig Bolaget erbjuder alla sina kunder kostnadsfri delbetalning 

Säffle kommun möjliggör det goda livet Bolaget skapar möjligheter för att leva och arbeta på den plats de befinner 

sig 

Internt perspektiv 
 

Säffle kommun har god kvalitet med 

fokus på hållbar utveckling 

Bolaget har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande 

och förvaltning. 

Säffle kommun har en långsiktig 

ekonomisk hållbarhet 

Bolaget ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med sina tillgångar genom 

en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter 

Säffle kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

Frisk och motiverad personal 
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Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning 
Säffle Kommunikation AB ska inom Säffle kommun skapa förutsättningar för 
kommuninvånare, näringsliv och organisationer att nå möjlighet till modern 
elektronisk kommunikation. Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella 
anläggningar för kommunikation och medverka till goda förutsättningar för 
marknadsmässigt nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle som en IT-
kommun i framkant. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun: 

 Erbjuda ett fibernät för alla med hög säkerhet och kvalitet i leverans av elektronisk 
kommunikation. 

 Erbjuda ett öppet och neutralt nät med konkurrenskraftig prisnivå och brett utbud av 
tjänster genom likabehandlingsprincipen. 

 Bidra till långsiktig positiv utveckling i kommunen på ett värdeskapande sätt. 

 Aktivt driva den långsiktigt hållbara digitala utvecklingen i Säffle Kommun. 
 

Fullmäktigemål och måluppfyllelse 
Här beskrivs bolagets verksamhetsutveckling med utblick mot de nuvarande 
fullmäktigemålen. 
 
Externt perspektiv 
 
1 Säffle kommun är en plats för alla 
 
Måluppfyllelse: Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga 
grunder, erbjudas möjlighet att ansluta sig till Säffle Fibernät. 
 
Nationellt har Säffle en hög fibertäckningen både på landsbygden och i 
tätorten. Bolaget arbetar kontinuerligt med en aktiv marknadsberarbetning 
tillsammans med fiberföreningarna för att öka anslutningsgraden i så väl 
tätort som landsbygd inom Säffle Kommun. Bolaget planerar att fortsätta 
arbetet med utbyggnaden genom att erbjuda efteranslutning till fibernätet via 
kampanjaktiviteter mot både näringsliv och privata fastighetsägare. Under 
pandemins förta år har en märkbar högre efterfrågan skett från 
fastighetsägare och tros fortsätta utifrån att ett digitalt språng har skett då 
många tvingats arbeta och studerar på distans. Under kommande 
verksamhetsår kommer bolaget att fortsätta bedriva arbetet med att ansluta 
fler fastigheter i tätorten samt stötta landsbygdsnätet och fiberföreningarna 
med att erbjuda efteranslutningar i landsbygdsnätet, främst med riktade 
inatser i områden med känt intresse för anslutning.  
Arbetet med fler anslutningar är av stor vikt då kopparnätet ska vara 
avetablerat tillsammans med 3G nätet till 2023, fiber blir därmed en viktig 
faktor för att förhindra digitalt utanförskap och möjliggöra utveckling av det 
moderna samhället. Bolagets långsiktigare mål är att klara regeringens 
bredbandsstrategi till 2025 där 98 % ska ha tillgång till bredband om 1Gbit/s. 
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2 I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det 
livslånga lärandet 

Måluppfyllelse: Bolaget främjar lärande kring digital kommunikation 

I samarbete med Säffle Kommun bistår bolaget med anslutningar till skolor 
och utbildningssalar runt om i kommunen. Ett aktivt samarbete med Säffle 
kommuns IT-enhet pågår för att möjliggöra en driftsäker, modern digital 
lösning för samtliga lärmiljöer i kommunens regi.  

Bolaget ska också arbeta aktivt i de grupper inom kommunkoncernen som arbetar 
med utbildning inom digital kommunikation, för att höja kunskapsnivån kring 
digitala produkter och hur man använder med. Att aktivt bidra med kompetens och 
möjlighet för att lära ut kunskap om digitala produkter och tjänster som kan tänkas 
bidra till att kommunens invånare driver den samhälliga utvecklingen framåt. 

3 I Säffle kommun kan alla försörja sig 
 
Måluppfyllelse: Bolaget erbjuder alla sina kunder en kostnadsfri 
delbetalning.  
 
Samtliga kunder som tecknar ett anslutningsavtal med bolaget erbjuds 
möjligheten att delbetala anslutningsavgiften till fibernätet för att sänka det 
ekonomiska hindret. Med en kostnadsfri delbetalning skapas möjligheter för 
att så många som möjligt ska kunna ansluta sig till fibernätet och på så vis 
hjälpa till att ta bort hinder för digitalt utanförskap. I detta arbete är det 
också av stor vikt att bolaget själva har konkurrenskraftiga inköpspriser på 
varor och tjänster och med det ska avtalsinventering genomföras årligen. 

4 Säffle kommun möjliggör det goda livet 
 
Måluppfyllelse: Bolaget skapar möjligheter för människor att kunna leva och 
arbeta på den plats de befinner sig. 
 
Tillgången på fiber skapar möjligheter för en friare livsstil. Den digitala 
utvecklingen har möjliggjort att vi idag kan arbeta, studera och bo på ett mer 
flexibelt sätt så länge vi har tillgång till uppkoppling. Med en uppkoppling 
möjliggörs minskat resande och tidseffektivisering vilket också skapar 
miljövinster till samhället.  
I spåren av pandemin kan bolaget se en ökad nyttjandegrad av de möjligheter 
en anslutning till fibernätet skapar. Med en allt större nyttjande av fibernätet 
ökar också kraven på säker och avbrottsfri drift. Bolaget avser att fortsätta på 
inslagen väg med att öka driftsäkerheten och robustheten i nätet.  Bolaget 
bevakar ständigt marknadens utveckling av tjänster till fibernätet, så som 
fjärruppkoppling, säkerhetslösningar och välfärdstjänster. Ett driftsäkert nät 
skapar möjligheter för denna typ av tjänster att operera inom Säffle Fibernät 
infrastruktur. 
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Internt perspektiv 
 
5 Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar 
utveckling 
 
Måluppfyllelse: Bolaget har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för 
hållbart byggande och förvaltning. 
 
Vid byggnation och underhåll ska bolaget eftersträva att göra så liten 
inverkan som möjligt på människors och naturens miljö, och använda sig 
utav material som har lång livslängd och inte är miljöskadligt. Bolaget 
inventerar och utvecklar fortlöpande det befintliga nätet för att trygga 
driftsäkerhet och motståndskraft i fibernätet. 

Bolaget avser att fortsätta att arbeta med dokumentation av nätet i digital 
form, nyttja möjligheten till samförläggning där tillfälle ges och kontinuerligt 
bevaka utvecklingen av material för fiberoptik, allt i syfte att minska inverkan 
på miljö och natur i så stor utsträckning som möjligt. Bolaget kommer att 
aktivt jobba vidare med att ge FNs globala hållbarhetsmål en naturlig plats i 
verksamheten. Bolaget kommer också att se över den energianvändning man 
har och hur den kan effektiviseras och göras mer miljövänlig. 

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

Måluppfyllelse: Bolaget ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med sina 
tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter. 

Bolaget genomför månadsvis ekonomiska uppföljningar och analyser av 
verksamheten. Verksamheten ska sträva efter att uppnå så effektiva lösningar 
som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån situation. Arbetet 
pågår ständigt med att hitta lösningar för att optimera resursanvändningen i 
bolaget. Bolaget samverkar även med externa aktörer på ett långsiktigt och 
ekonomsikt hållbart sätt. Bolaget strävar efter att ha konkurrenskraftiga avtal 
på de varor och tjänster som köps in och avtalsöversikt ska genomföras varje 
år. 

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Måluppfyllelse: Frisk och motiverad personal 

Bolaget verkar i en bransch med stark teknisk utvecklingskurva just nu. 
Behovet av kompentensutveckling diskuteras vid medarbetarsamtal och 
bolaget försöker att tillgodose varje medarbetares önskemål av 
kompetensutveckling. Bolaget verkar i en bransch med tydliga 
kompetenskrav och det är av stor vikt att personalen är motiverad och 
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uppdaterad inom sitt område. Samtliga tillsvidareanställda erbjuds 
friskvårdsbidrag för 3 000 kronor per år. Bolaget har för avsikt för att 
återupprepa de gemensamma friskvårdsdagar som genomfört inom 
kommunkoncernens bolag tidigare. Även utbyten mellan andra stadsnät 
genom samarbeten, branschkonferenser och studiebesök är av nytta för 
verksamheten. 

Ekonomiska mål 
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-  och 
investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i form av räntabilitet på 
totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast belopp. 
Avkastningskraven ska ej likställas med utdelning/koncernbidrag. Bolagets 
avkastningskrav mäts som räntabilitet på totalt kapital. 

Bolaget har behov av stora investeringar gällande GPS-inmätning av 
landsbygdsnätet och har under 2021 haft ett avkastningskrav på 0 % på totalt 
kapital, vilket också ska gälla under 2022. För år 2022planerar bolaget 
investeringar i de olika verksamheterna för 2 700 mkr. 

Särskilda uppdrag 2022 
Bolaget ska arbeta med att bearbeta marknaden för att kunna öka anslutningsgraden 
till fibernätet inom Säffle Kommun och fortsätta arbeta för att uppfylla regeringens 
och kommunkoncernens uppsatta bredbandsmål.  

Bolaget ska utreda hur befintlig nätinfrastruktur kan utvecklas ytterligare och 
användas för att främja samhällets och kommunens digitalisering och öka bolagets 
intäkter. Arbeta för att främja införandet av välfärdstjänster via fiber i Säffle 
Kommun och bevaka utvecklingen av 5G och IoT lösningar. 

Arbeta för att Säffle ansöker om bidragsmedel för bredbandsutbyggnad från PTS 
nationella bredbandsbidrag.  

Driva processen med att uppdatera bredbandsstrategin för Säffle Kommun med 
anledning av att de nationella och regionala bredbandsstrategierna uppdateras under 
2021. 

Viktiga omvärldsförändringar 
En förväntad lågkonjunktur den kommande treårsperioden kommer med stor 
sannorlikhet öka bolagets utmaningar när det gäller både anslutningstakt och 
användningsområden. Lågkonjunkturen som Covid-19 pandemin ger, skapar ett svårt 
ekonomisk läge för kommunkoncernen och kräver en översyn för effektivisering och 
besparingar. Det kan för bolagets räkning innebära ökade kostnader för inköp av 
servicetjänster från koncernens verksamheter och förhandlingar om gällande avtal. 

Den ökade nyttjandegraden och behovet av mer fiber höjer kraven på driftsäkerhet 
och minimering av avbrottstider. En hög driftsäkerhet kan främja nyttjandet av 
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välfärdstjänster, säkerhetstjänster och kapacitetstjänster i nätet. Lågkonjunkturen kan 
tyvärr bromsa utvecklingen kring dessa tjänster då svårare ekonomiska tider kan 
försvåra möjligheten för denna typ av investeringar. Lågkonjunkturen beräknas ha 
effekter på investeringsviljan hos både näringsliv och privatpersoner för anslutning 
till fibernätet. 

Den tekniska utvecklingen i samhället fortsätter och bolaget har sett positiva effekter 
av användningsgraden av fibernätets bredbandstjänster i spåren av minskat resande 
och med det ökat antal digitala sammankomster. Fortsatt utveckling av 5G kring 
landets operatörer väntas fortsätta 2022 efter utrullningen under 2021. 5G 
utvecklingen kan främja affären av svartfiber för bolaget, likaså utvecklingen av IoT 
lösningar (Internet of Things), då 5G bör ses som ett komplement mer än en 
konkurrerande teknik. 

Bolaget förutspår att den fortsatta nedläggningen av kopparnätet inom Säffle 
kommun får positiva effekter för dess verksamhet och anslutningsgrad. Kvar i drift i 
dagsläget är Svanskog, Värmlandsbro och Säffle tätort men beräkknas vara avvecklat 
senast 2023 tillsammans med 3Gnätet.  

En ny kodex för elektronisk kommunikation kommer att beslutas av EU 
kommissionen som i sin tur kommer innebära nya eller uppdaterade lagar för Sverige 
kring elektronisk kommunikation. Vad de kan tänkas ha för effekt på bolagets 
verksamhet är otydligt just nu, men det är av vikt att bolaget bevakar utvecklingen då 
man troligen kommer att förändra synen på SMP (significant market power) och 
istället för att ha en nationell SMP tvingas ålägga detta ner på regional eller lokal 
nivå allt efter som marknaden förändras och marknadsandelar justeras. 

På nationell nivå pågår en utredning om möjligheterna för att göra avsteg från 
lokaliseringsprincipen. För bolagets räkning kan det innebära en ökad möjlighet till 
högre anslutningsgrad via grannkommunerna. Tanken med utredningen är att 
undersöka möjligheterna för att främja en effektiv, kvalitativ och driftsäker 
bredbandsbyggande i landet. Fibernätet ligger inom räckvidd för vissa avskilda delar 
i grannkommunerna som kan tänkas bli föremål för anslutning till Säffle fibernät om 
lokaliseringsprincipen tillåter avsteg. 
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Investeringsramar  
Bolaget har tagit fram en 3årsplan för kommande behov av investeringar för 
verksamheten. I den 3årsplanen inkluderas säkerhetstärkande investeringar 
som byte av nodhus, GPS inmätning och ledningsrätt, uppgradering av 
låssystem och uppgradering av kontinuitetsplanering och fortsatt utbyggnad.  

Investeringsbudgetens förslag kan komma att påverkas om bolaget blir 
beviljade bredbandsbidrag för utbyggnad. 

Investeringsbudet 2022-2024 förslag (alla belopp i tkr) 

 2022 2023 2024 

Budgeterade investeringar 
under 5 Mnkr 

2700 1 600 1200 

 

Utveckling på sikt 
 Säkerställa att kunderna över tid har den snabbast och säkraste förbindelsen.  
 Arbeta med robustheten, såsom säkrare nät och noder samt digitalisering av 

kartor och ledningsrätt. 
 Utökad anslutning till fibernätet pga kopparnätets nedläggning och högre 

digitaliseringsnivå i samhället  
 Nya utökade myndighetskrav och regler  
 Utvecklingen av lösningar för 5G och IoT  
 Ökat behov av användningen av nätet för digitala välfärdstjänster.  
 Arbeta aktivt för en regional samverkan med andra stadsnät och 

stadsnätsfrämjande aktörer för att stärka samverkansförmågan.



Kommunstyrelsen, budgetförutsättningar 2022-2024



1 mars: KS preliminära ramar budget
2 mars-21 april: Politiska processer och förvaltnings- och bolagsarbete inför 

KS budgetberedning. 
22 april:             KS budgetberedning genomför dialog med nämndernas 

presidier och bolagens styrelser.
29 april: SKR publicerar ny prognos för skatteunderlaget. 
3 maj: Ordförandeberedning
10 maj: KSAU information, beredningsunderlag budgetberedning och 

skatteprognos. Prioriteringsutrymme.
24 maj: Ordförandeberedning
2 juni: KSAU budget
10 juni: KS budget
21 juni: KF beslutar om budget 2022 och plan 2023-2024 för 

Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2022.

Vad händer under våren 2021?
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Sammanfattning av vårpropositionen 2021 
enligt Sveriges Kommuner och Regioner

• 2021 års ekonomiska vårproposition (budget 2022-2024).

• Vårändringsbudgeten för 2021 påverkar 2021 års verksamhet. Lyfts i samband med 
tertialrapporten.

• Lågkonjunkturen avtar snabbt, tack vare den höga tillväxt som förutspås, illustreras av att det 
negativa BNP-gapet (som uppstod 2020) stadigt går ned. I regeringens kalkyl är gapet noll 
2023 (2024 i preliminära ramen). Faktisk BNP antas då sammanfalla med potentiell BNP. Detta 
tillstånd beskriver ett balanserat konjunkturläge.

• Högre BNP-tillväxt ger skjuts åt sysselsättningen, liksom det kommunala skatteunderlaget. 
Viktigt att tänka på att tillväxten sker från en lägre nivå.

• Andelen arbetslösa antas gå ned tämligen snabbt. Mot slutet av 2024 antas arbetslösheten 
närma sig 7 procent. Men den går inte ner till nivån som gällde innan pandemin (6,8 % 2019 i 
riket och 10,9 % i Säffle). 



Preliminära ramar budget 2022 
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• 2021 års beslutade ramar är ingångsramar för 2022 års budget.

• KS beslutade att räkna upp ramarna med 1% i budget 2022 och nolluppräkning 
för åren 2023-2024.

• Oförändrat avkastningskrav för de kommunala bolagen.

• Antal invånare i budget 2022 är enligt Statisticons prognos 15 278 st. 

• Ny demografimodell från och med budget 2021.

 



Befolkningsprognos och ny 
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• Befolkningsprognos gjord av Statisticon i januari.

• Den långsiktiga prognosen visar på en fortsatt befolkningsminskning på cirka 66 
individer per år.

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

• Positivt för 2021 är att befolkningen var 15 421 invånare vecka 1 2021 och att det 
är 15 425 invånare vecka 18. Med andra ord en liten befolkningsökning på 4 
invånare sedan årsskiftet. 

• I de preliminära ramarna som beslutades av KS 1 mars var befolkningen 15 278 
invånare i budgetunderlaget. Detta var en låg siffra som skulle kunna höjas något.



Konjunkturläget 29 april 2021 enligt Sveriges Kommuner 
och Regioner

SKR cirk 21:20, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

• Nämndernas effektiviseringskrav påverkas direkt av PKV. För år 2022
     har index ökat från 1,9 % till 2,1 % jämfört med de preliminära ramarna.

• Det ökade inflationstrycket gör att effektiviseringstrycket ökar med cirka 
2 mnkr jämfört med de preliminära ramarna.



Befolkningsprognos och ny 
demografimodell

D
EM

O
G

R
A

FI

Demografimodellen,         
belopp i tkr   2022 2023 2024
Barn- och utbildningsnämnden
Förskola (0-5 år) -2 379 (-25) -1 000 (-10) -501 (-5)
Grundskola (6-15 år) 2 214 (+18) -1 189 (-10) -2 391 (-20)
Gymnasium (16-18 år) 1 143 (+8) 1 343 (+10) -2 973 (-21)
Summa bun 979 -846 -5 865

Socialnämnden
Äldreomsorg 75-79 år 848 (+11) 1 415 (+19) -2 260 (-30)
Äldreomsorg 80-89 år 2 194 (+15) 6 992 (+47) 6 777 (+45)
Äldreomsorg 90-w år -100 (-1) -425 (-2) 2 438 (+14)
Summa soc   2 942 7 982 6 955



Budget 2022, preliminära ramar 1 % uppräkning 
2022 och 

nolluppräkning 
2023-2024

Prioriterings-
utrymme

Resultatnivå 2 %



Budget 2022, skatteprognos 29 april

• Den nya skatteprognosen 
påverkar nettoutfallet 
negativt med 3,1 mnkr, 
allt annat lika.



Skatteprognos 29 april,  budget 2022
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• Prioriteringsutrymme 9,7 förändras till ? mnkr.
• Resultatnivån 2% (20,9 mnkr) ändras till ? %  ? mnkr.
• Medel för oförutsedda behov 4,9 mnkr ändras till ? mnkr
Kända kostnadsökningar
• Detaljplaner ska belasta driften inte investeringsbudgeten (RKR) 1-1,5 mnkr.
• Ökade hyreskostnader barn och utbildning 3 mnkr/år (2 mnkr 2022), Höglunda och 

Svanskogs skola. 
• Överförmyndarverksamheten, resultat bokslut 2020 -0,9 mnkr, drift ToF 0,3 mnkr
• Central reserv försörjningsstöd? X mnkr 

• Total summerar kostnadsökningarna till 14,3 mnkr.

 

Utfall och budget för 
försörjningsstödet, mnkr
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget 12,3 17,7 13,7 13,3 14,5 17,5 17,5
Utfall 13,9 15,9 17,7 20,1 22,8 26,6 27,1
Differens -1,6 1,8 -4,0 -6,8 -8,3 -9,1 -9,6
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Äskanden över ram:

• Barn- och utbildningsnämnden äskar 15 mnkr 2022 
• Socialnämnden äskar 9,7 mnkr försörjningsstöd + ?
• Kulturnämnden äskar 1,5 mnkr
• Kommunstyrelsen äskar 0,4 mnkr till räddningstjänsten.
• Teknik och fritidsnämnden äskar 1 tjänst skatt, 2 st avgift (VA).
• Miljö- och byggnadsnämnden äskar 1-2 tjänster (miljö).

Totala äskanden ca 30 mnkr
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Preliminära 

ramar

Ny 
skatteprognos 

29 april Differens
Befolkning 15 278 15 278,0 0,0
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 1 051,5 1 048,4 -3,1
Verksamheternas nettoanslag, mnkr 1 015,0 1 015,0 0,0
Uppräkning 1% 1% 0,0
Uppräkning, mnkr 10,0 10,0 0,0
Prioriteringsutrymme 9,7 9,7 0,0
Resultat, % 2% 1,7% -0,3%
Resultat, mnkr 20,9 17,8 -3,1

 
Befolkning 

+50
Befolkning 

+75
Befolkning 

+100
Befolkning 15 328 15 353 15 378
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 1 051,5 1 053,0 1 054,6
Verksamheternas nettoanslag, mnkr 1 015 1 015 1 015
Uppräkning 1% 1% 1%
Uppräkning, mnkr 10 10 10
Prioriteringsutrymme 9,7 11,2 12,8
Resultat, % 2% 2% 2%
Resultat, mnkr 21,0 21,1 21,1



Budget 2022, skatteprognos 29 april

• Det ökade inflationstrycket gör att effektiviseringstrycket ökar med cirka 2 mnkr 
jämfört med de preliminära ramarna.



Investeringar fortsatt arbete

Investeringar som ej har något budgeterat belopp:
• Ridhus x mnk
• Ombyggnad Medborgarhusets kök x mnkr
• Friidrottsanläggning Tegnér x mnkr
• Tingvalla aktivitetsyta – tillkommande investeringar kopplat till 

vattenseparation (2,5 mnkr) och dränering (2,5 mnkr).

Vad summerar x mnkr till?

Belopp i mnkr 2022 2023 2024
Avskrivningar 44,9 45,5 46,5
Resultat 20,9 21,1 21,5

Summa - investeringsutrymme 
vid 100% självfinansieringsgrad 65,8 66,6 68

Investeringar, förslag 60,7 62 60,7

Mål att ha en soliditet på 50 % (47,4 % i bokslut 2020)



1 mars: KS preliminära ramar budget
2 mars-21 april: Politiska processer och förvaltnings- och bolagsarbete inför 

KS budgetberedning. 
22 april:             KS budgetberedning genomför dialog med nämndernas 

presidier och bolagens styrelser.
29 april: SKR publicerar ny prognos för skatteunderlaget. 
3 maj: Ordförandeberedning
10 maj: KSAU information, beredningsunderlag budgetberedning och 

skatteprognos. Prioriteringsutrymme.
24 maj: Ordförandeberedning
2 juni: KSAU budget
10 juni: KS budget
21 juni: KF beslutar om budget 2022 och plan 2023-2024 för 

Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2022.

Vad händer under våren 2021?
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Kommunstyrelsen ekonomienheten 
Mattias Anglemark, 0533-681577 
mattias.anglemark@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ram för kommunens långfristiga skulder 2022  
Sammanfattning 
Beslut om upplåning anses allmänt vara av större vikt varför kommunfull-
mäktige bör ta dessa. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen 
under år 2022, inom en ram av 484 Mnkr har rätt att omsätta lån, dvs. låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
år 2022. Kommunfullmäktige beslutar även att kommunstyrelsen under år 
2022 har rätt att ta upp nya lån, d.v.s. öka kommunens skulder inom en ram 
av 16 Mnkr. 

Bakgrund 
Beslut om upplåning anses allmänt vara av större vikt varför kommunfull-
mäktige bör ta dessa. I Säffle har kommunstyrelsen vidaredelegerat själva 
upphandlingen av lånen till ekonomichefen. 
 
Ett sätt att möjliggöra delegering av lånebesluten från kommunfullmäktige är 
att fullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåningen. Eftersom 
kommunfullmäktige då angett ramar för de ekonomiska åtagandena, anses 
beslut om upplåning inom dessa ramar inte längre ha den principiella beskaf-
fenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige. Det anses vara en viss 
skillnad mellan nyupplåning, som ökar kommunens skuldbörda, och 
omsättning av lån, som innebär en oförändrad skuldbörda. Det är därför 
lämpligt att tydliggöra detta i beslutet.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Låneramen för 2021 uppgår till 503 Mnkr (KF 2020-10-05 § 71 punkterna 
25 och 26). Ramen för omsättning av lån sattes till 503 Mnkr och för 
nyupplåning för kommunens räkning till 47 Mnkr och för vidareutlåning till 
de helägda kommunala bolagen till 20 Mnkr. 
 
Kommunens låneskuld uppgår 31 maj 2021 till 484 Mnkr hos 
Kommuninvest samt till 13 Mnkr hos Handelsbanken och Nordea för 
leasingbilar.  
 
Kassaflödesbudgeten för 2022-2024 innebär att det görs amorteringar 2022 
med 25 mnkr, 2023 med 11,5 mnkr och 2024 med 11,5 mnkr. Säfflebostäder 
AB skriver i sitt ärende för ramborgen avseende år 2022 att de inte har ett 
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utökat lånebehov. Säfflebostäder AB föreslår att låneramen om 400 mnkr för 
2021 ligger kvar på samma nivå 2022. Med ett oförändrat utlåningsbehov till 
de helägda bolagen blir det totala upplåningsbehovet för år 2022: 484 Mnkr. 
Med en viss marginal för sämre resultat än beräknat åren 2021 och 2022 
samt avrundat uppåt blir lånebehovet 500 Mnkr.  
 
Ramen för omsättning av lån blir 484 Mnkr, för nyupplåning för kommunens 
egen räkning 16 Mnkr och för bolagens räkning ingen nyupplåning. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till ekonomichefen, att för 
kommunstyrelsens räkning omsätta lån och ta upp nya lån inom de ramar 
som beslutas. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande 

1. Kommunstyrelsen har under år 2022, inom en total ram av 484 Mnkr 
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de 
lån som förfaller till betalning under år 2022. 

2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2022 nyupplåna, d.v.s. öka 
kommunens skulder under år 2022 med totalt 16 Mnkr 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret



 

 

    

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

Finansförvaltningen, centrala medel    

 Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2022 2023 2024 

    

KS Förfogande för oförutsedda behov -3 900 -3 900 -3 900 

KS Detaljplaner -1 500 -1 500 -1 500 

KS garantibelopp Simhall -1 000 -1 000 -1 000 

    

Totalt -6 400 -6 400 -6 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610   

    Justeringar för ram 2022       

Nämnd. Belopp i tkr. 
Plan ram 

2021 Demografi 
Uppräkning 

1% 
Tillägg/ 
avdrag 

Justering 
av ram 
hyra/ 

underhåll 
Summa 

justeringar 
Plan ram 

2022 

Fullmäktige mm 2 520 0 25 0  25 2 545 

Kommunrevision 769 0 8 0  8 777 

Valnämnden 51 0 1 60  61 112 

Kommunstyrelsen 80 957 0 810 436 105 1 351 82 308 

Barn- och utbildningsnämnd 423 422 979 4 244 3 477 1727 10 427 433 849 

Miljö- och byggnadsnämnd 9 238 0 92 750 5 847 10 085 

Socialnämnd 383 393 2 942 3 863 1 000 774 8 579 391 971 

Kulturnämnd 28 613 0 286 750 152 1 188 29 801 

Teknik- och fritidsnämnd 66 846 0 668 1 050 238 1 956 68 802 

Överförmyndarnämnd 1 810  18 500  518 2 328 

Finansiering exkl pensioner -9 085 0  10 100  10 100 1 015 

Justering mot resultaträkn -44 874     0 -44 874 

Summa 943 660 3 920 10 015 18 123 3 001 35 059 978 719 

    Justeringar för ram 2023       

Nämnd. Belopp i tkr. 
Plan ram 

2022 Demografi Uppräkning 
Tillägg/ 
avdrag 

Justering 
av ram 
hyra/ 

underhåll 
Summa 

justeringar 
Plan ram 

2023 

Fullmäktige mm 2 545 0 0 0  0 2 545 

Kommunrevision 777 0 0 0  0 777 

Valnämnden 112 0 0 -60  -60 52 

Kommunstyrelsen 82 308 0 0 37 0 37 82 345 

Barn- och utbildningsnämnd 433 849 -846 0 1 070 0 224 434 072 

Miljö- och byggnadsnämnd 10 085 0 0 0 0 0 10 085 

Socialnämnd 391 971 7 982 0 0 0 7 982 399 953 

Kulturnämnd 29 801 0 0 0 0 0 29 801 

Teknik- och fritidsnämnd 68 802 0 0 0 0 0 68 802 

Överförmyndarnämnd 2 328  0 0  0 2 328 

Finansiering exkl pensioner 1 015 0  0  0 1 015 

Justering mot resultaträkn -44 874     0 -44 874 

Summa 978 719 7 135 0 1 047 0 8 182 986 902 

    Justeringar för ram 2024       

Nämnd. Belopp i tkr. 
Plan ram 

2023 Demografi Uppräkning 
Tillägg/ 
avdrag 

Justering 
av ram 
hyra/ 

underhåll 
Summa 

justeringar 
Plan ram 

2023 

Fullmäktige mm 2 545 0 0 0  0 2 545 

Kommunrevision 777 0 0 0  0 777 

Valnämnden 52 0 0 0  0 52 

Kommunstyrelsen 82 345 0 0 0 0 0 82 345 

Barn- och utbildningsnämnd 434 072 -5 865 0 0 0 -5 865 428 207 

Miljö- och byggnadsnämnd 10 085 0 0 0 0 0 10 085 

Socialnämnd 399 953 6 955 0 0 0 6 955 406 908 

Kulturnämnd 29 801 0 0 0 0 0 29 801 

Teknik- och fritidsnämnd 68 802 0 0 0 0 0 68 802 

Överförmyndarnämnd 2 328  0 0  0 2 328 

Finansiering exkl pensioner 1 015 0  0  0 1 015 

Justering mot resultaträkn -44 874     0 -44 874 

Utrymme för prio 0 0  12 500  12 500 12 500 

Summa 986 902 1 090 0 12 500 0 13 590 1 000 492 



Ekonomiska driftramar per nämnd, tkr    
Förändringar 2022 2023 2024 

Fullmäktige, kommunbidrag 2 545 2 545 2 545 

Ingående budget 2021 2 520   
    

Ramförändringar: Majoritetens förslag till budget KS, 20210610   
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 0 0 0 

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

    
Ramförändring för prisjusteringar 25 0 0 

Generell uppräkning av ramar 25 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 0 0 0 

Utrymme för prioriteringar    
    

Förändringar 2022 2023 2024 

Kommunrevisionen, kommunbidrag 777 777 777 

Ingående budget 2021 769   
    

Ramförändringar: Majoritetens förslag till budget KS, 20210610   
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 0 0 0 

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

    
Ramförändring för prisjusteringar 8 0 0 

Generell uppräkning av ramar 8 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 0 0 0 

Utrymme för prioriteringar    
    

Förändringar 2022 2023 2024 

Valnämnden 112 52 52 

Ingående budget 2021 51   
    

Ramförändringar: Majoritetens förslag till budget KS, 20210610   
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 60 -60 0 

Valår/icke valår 60 -60 0 
    

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 
    

Ramförändring för prisjusteringar 1 0 0 

Generell uppräkning av ramar 1 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 0 0 0 

Utrymme för prioriteringar    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förändringar 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 82 308 82 345 82 345 

Ingående budget 2021 80 957   
    

Ramförändringar: Majoritetens förslag till budget KS, 20210610   
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    

Ramförändring tidigare beslut 141 37 0 

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 105 0  

Räddningsregion Bergslagen 36 37  
    

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

Kommunal räddningstjänst 4/kr invånare    
    

Ramförändring för prisjusteringar 810 0 0 

Generell uppräkning av ramar 810 0  
    

Ramförändring politisk prioritering 400 0 0 

Utökning räddningstjänst  400   
    

Förändringar 2022 2023 2024 

Barn- och utbildningsnämnden 433 849 434 072 428 207 

Ingående budget 2021 423 422   
    

Ramförändringar: Majoritetens förslag till budget KS, 20210610   
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0  

    
Ramförändring tidigare beslut 2 252 0 0 

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 1 727 0  
Familjecentral 525   

    
Ramförändring riktade statliga medel -76 0 0 

Utveckling nationella prov 2018, 2022 -76   
    

Ramförändring för prisjusteringar 4 244 0 0 

Generell uppräkning av ramar 4 244   
    

Ramförändring demografi 979 -846 -5 865 

Förskola, grundskola och gymnasium 979 -846 -5 865 
    

Ramförändring politisk prioritering 3 028 1 070 0 

Generell ökning 1 000   
Hyreskompensation särskola Höglunda 958   
Hyreskompensation Svanskog skola 1 070 1 070  

    
Förändringar 2022 2023 2024 

Miljö- och byggnadsnämnden, kommunbidrag 10 085 10 085 10 085 

Ingående budget 2021 9 238   
    

Ramförändringar: Majoritetens förslag till budget KS, 20210610   
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 5 0 0 

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 5 0  
    

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 
    

Ramförändring för prisjusteringar 92 0 0 

Generell uppräkning av ramar 92 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 750 0 0 

Utökning tjänst miljö. 750   
    

 

 

 



Förändringar 2022 2023 2024 

Socialnämnden, kommunbidrag 391 971 399 953 406 908 

Ingående budget 2021 383 393   
    

Ramförändringar: Majoritetens förslag till budget KS, 20210610   
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst    
    

Ramförändring tidigare beslut 774 0 0 

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 774 0  
Studiestöd engångsanslag 2020 - tas bort    
Extra engångsanslag 2020 - tas bort    

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

Äldreomsorgssatsning    
    

Ramförändring för prisjusteringar 3 863 0 0 

Generell uppräkning av ramar 3 863 0  
    

Ramförändring demografi 2 942 7 982 6 955 

Äldreomsorg 2 942 7 982 6 955 
    

Ramförändring politisk prioritering 1 000 0 0 

Generell ramhöjning 1 000   

Kostnader för försörjningsstöd som överstiger budget*. *   

*För år 2021 har socialnämnden 17,5 mnkr budgeterat för försörjningsstöd. 
Prognostiserat utfall för försörjningsstödet år 2021 är 9,6 mnkr över budget. Ett belopp 
motsvarande 2021 års underskott för försörjningsstödet på 9,6 mnkr budgeteras centralt 
under finansförvaltningen. För socialnämnden innebär det att underskottet på 9,6 mnkr 
för försörjningsstöd inte behöver justeras i 2022 års budget. Det innebär att 
socialnämnden blir kompenserade motsvarande 9,6 mnkr i 2022 års budget utöver 
kompensationen enligt ovanstående tabell. 
    
Förändringar 2022 2023 2024 

Teknik- och fritidsnämnden 68 802 68 802 68 802 

Ingående budget 2021 66 846   
    

Ramförändringar: Majoritetens förslag till budget KS, 20210610   
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 238 0 0 

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 238 0  
    

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 
    

Ramförändring för prisjusteringar 668 0 0 

Generell uppräkning av ramar 668 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 1 050 0 0 

Prioritering tjänst 750   
Ökade driftskostnader investering  Ladugårdsparken 300   

 

 

 

 

 

 

 

 



Förändringar 2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnden 2 328 2 328 2 328 

Ingående budget 2021 1 810   
    

Ramförändringar: Majoritetens förslag till budget KS, 20210610   
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 0 0 0 

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

    
Ramförändring för prisjusteringar 18 0 0 

Generell uppräkning av ramar 18 0 0 

    
Ramförändring politisk prioritering 500 0 0 

Generell ramökning 500   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investeringsbudget  

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024 

KOMMUNSTYRELSEN             

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 5 580   5 580   5 580   

Summa kommunstyrelsen övrigt 5 580 0 5 580 0 5 580 0 
              

Fastigheter             

Reinvesteringar i fastigheter utifrån K-3 reglementet   5 000   7 500   7 500 

Skolor och förskolor             

Svanskogs skola    6 000         

Tingvalla aktivitetsyta/gympasal (utvecklingsbehov)   2 500         

Utemiljö förskolor   1 500   1 500   1 500 

Summa skolor och förskolor 0 10 000 0 1 500 0 1 500 
              

Äldreomsorg och LSS             
Ersättningsboende för 
Vegagatan/funktionshinderområden   x         

Ombyggnad Björkbacken   x         

Ombyggnad Svanskogs äldreboende   2 000         

Utbyggnad av boendeplatser, äldreomsorg   x   x   x 

Summa äldreomsorg och LSS 0 2 000 0 0 0 0 
              

Fritidsverksamhet             

Ridhus   x   x   x 

Summa fritidsverksamhet 0 0 0 0 0 0 
              

Kulturverksamhet             

Ombyggnad Medborgarhusets kök   x   x   x 

Summa kulturverksamhet 0 0 0 0 0 0 
              

Summa fastigheter 0 17 000 0 9 000 0 9 000 
              

Räddningstjänsten             

Rtj, släckbil     4 500         

Rtj. båt       250     

Rtj. Reservkraft brandstation Säffle           600 

Rtj. Transportbil station Svanskog           700 

Summa räddningstjänsten 0 4 500 0 250 0 0 

KS summa 5 580 21 500 5 580 9 250 5 580 9 000 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsbudget  

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024 

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN             

Skattefinansierad verksamhet             

Gator & vägar             

Lösa inventarier 500   500   550   

Gatuombyggnad i samband med va-ledningsarbeten     1 000   1 000   

Byte rost belysningsstolpar 100   200   200   

Tillgänglig stad 100   100   100   
Mindre trafiksäkerhetsåtgärder (inkl bidrag 50% från 
Trafikverket)     400   800   

Driftstyrning av gatubelysningsanläggningar     400   300   

Beläggningsarbeten 1 700   3 400   3 400   

Breddning av infartsväg till Eurostair   500         

Guttane bushållplats (inkl. 50% bidrag)   800         
Utbyggnad av GC-vägar Trafikplan (inkl. 50 % bidrag 
Trafikverket)     1 000       

Utbyte av gatubelysningsanläggningar på landsbygd          2 000   

Broreprationer, större underhållsinsatser enligt underhållsplan 550   600   1 100   

FÖP allmän platsmark, Industrigatan m.m.   1 500         

Byte av lastmaskin gatuenheten       1 500     

Utbyggnad infrastruktur bostadsområde Ladugårdsparken   6 250         

Summa Gator & vägar 2 950 9 050 7 600 1 500 9 450 0 

Park & fritid             

Lösa inventarier 500   500   500   

Båtplatser 100   100   100   

Lekplatsutrustning 200   300   300   

Utrustning sporthallar     100   100   

Juldekorationer/gatugirlanger         500   

Utegym     700       

Stor gräsklippare till parken     400       

Robotgräsklippare     200   200   

Friidrottsanläggning inkl allvädersbanor Tegnér   x   x   x 

Utbyte sarg 1 500           

Utbyte konstgräs Sporthälla         2 500   

Städutrustning (lösa inventarier) 150   150   150   

Tvättmaskin o städmaskiner till Rösparkskolan (nya) 250           
Summa Park & fritid 2 700 0 2 450 0 4 350 0 

Tfn skatt summa totalt 5 650 9 050 10 050 1 500 13 800 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsbudget  

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024 

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN             
Avgiftsfinansierad verksamhet             

Va-verksamhet Säffle             

Renovering bassänger och avdelare vattenverk inkl. filter 6 000           

Pumpar 300   300   300   

Nya vattenmätare 100   100   100   

Lös egendom 250   250   250   

Renovering rännor slutsedimentering Säffle ARV     1 000       

Tilläggsisolering och ny plåtbeklädnad Säffle reningsverk     1 500       

Byte Soda-silo Säffle VV       2 000     

Renovering VA-lab       1 500     

Omläggn o duplic va-ledn 6 000   6 000   7 000   

Nya serviser avlopp 300   300   300   

Svaneholms vattenverk       2 000   6 000 

Utbyggnad infrastruktur bostadsområde 

Ladugårdsparken   4 350         

Summa Va-verksamhet Säffle 12 950 4 350 9 450 5 500 7 950 6 000 
Renhållningsverksamhet             

Renh Å - Insamling matavfall (inkl projektering)   2 200   2 200   2 200 

Hjullastare ÅVC       2 500     

Containers ÅVC         200   

Sopkärl restavfall (2021-2023) 650   700   700   

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

Summa Renhållningsverksamhet 800 2 200 850 4 700 1 050 2 200 
              

TFN avgift summa 13 750 6 550 10 300 10 200 9 000 8 200 
              

TFN TOTALT summa 19 400 15 600 20 350 11 700 22 800 8 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsbudget  

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt att 
besluta om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt att 
besluta om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt att 
besluta om 

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN             

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 180   180   180   

MOB summa 180 0 180 0 180 0 
              

KULTURNÄMNDEN             

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 200   200   200   

Bokbuss             

KUN summa 200 0 200 0 200 0 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN             

              

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 2 600   2 600   2 600   
Investeringar fordon transport- och bygg och 
anläggningsprogrammen   1 500   2 500   2 500 

BUN summa 2 600 1 500 2 600 2 500 2 600 2 500 

SOCIALNÄMNDEN             

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 630   630   630   

Inventarier till äldreboende   x         

SOC summa 630 0 630 0 630 0 

              

TOTALT             

Skattefinans investeringar 14 840 32 050 19 240 13 250 22 990 11 500 

Avgiftsfinans investeringar 13 750 6 550 10 300 10 200 9 000 8 200 

Totalt 28 590 38 600 29 540 23 450 31 990 19 700 

    67 190   52 990   51 690 

Operativ beslutsordning för investeringar       
För igångsättningstillstånd krävs kalkyl för 
faktisk kostnad som godkänns av rätt 
instans.             

Total investeringsutgift för projektet             

Upp till 5 mnkr Egen nämnd         

Från 5,1 mnkr till 30,0 mnkr   Kommunstyrelsen         

Från 30,1 mnkr  Kommunfullmäktige         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

      

SPARANDERÄKNING    

Belopp i Mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Uppräkning 1,010 1,000 1,000 

Utrymme för prioritering 0,0 0,0 -12,5 

Skatteintäkter 655,9 674,2 687,6 

Riktat statsbidrag, äldreomsorgssatsning 8,3 8,3 8,3 

Statsbidrag 388,8 381,8 390,2 

Summa skatteintäkter o statsbidrag 1 053,0 1 064,3 1 086,1 

Mellankommunal skatteutjämning kollektivtrafiken 0,7 0,4 0,0 

Verksamhetens intäkter 350,0 350,0 350,0 

Totala intäkter 1 403,7 1 414,7 1 436,1 

    

Verksamhetens nettoanslag föregående år -943,7 -978,7 -986,9 

Justering demografi -3,9 -7,1 -1,1 

Procentuell justering -10,0 0,0 0,0 

Tillägg/avdrag -18,1 -1,0 0,0 

Hyresjustering -3,0 0,0 0,0 

Prioriteringsutrymme 0,0 0,0 -12,5 

Summa justeringar -35,1 -8,2 -13,6 

Påslag verksamhetens intäkter  -350,0 -350,0 -350,0 

Verksamhet bruttokostnader -1 328,7 -1 336,9 -1 350,5 

Pensionsutbetalningar -21,2 -22,2 -23,1 

Verksamhetens resultat 53,8 55,6 62,5 

    

Avskrivningar -44,9 -45,5 -46,5 

    

Resultat 14,5 15,7 21,6 

Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag 1,39 1,49 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

Resultaträkning    

Belopp i Mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

 
    

Verksamhetens intäkter 350,0 350,0 350,0 

Verksamhetens kostnader -1 328,7 -1 336,9 -1 350,5 

Avskrivningar -44,9 -45,5 -46,5 

Nämndernas nettokostnad -1 023,6 -1 032,4 -1 034,5 

Prioriteringsutrymme 0,0 0,0 -12,5 

Pensionskostnad -21,2 -22,2 -23,1 

    
 

Verksamhetens nettokostnad -1 044,8 -1 054,5 -1 070,1 

    
 

Skatteintäkter  655,9 674,2 687,6 

Statsbidrag och utjämning 397,1 390,1 398,5 

Mellankommunal skatteutjämning 0,7 0,4 0,0 

Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 1 053,7 1 064,7 1 086,1 

    
 

Finansnetto 5,6 5,6 5,6 

    
 

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 14,5 15,7 21,6 

        

Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag 1,39 1,49 2,00 

 

 

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

Balansberäkning         

förändring av tillgångar, eget kapital och skulder     

Belopp i Mnkr. 
  

Budget 
2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Obs endast förändringen redovisas i budget och plan kolumnerna   

TILLGÅNGAR  
   

Materiella anläggningstillgångar  21,3 11,5 9,4 

Finansiella anläggningstillgångar  -4,0 -4,0 -4,0 

Omsättningstillgångar exkl kassa bank  0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank  -1,9 -0,9 -0,7 

SUMMA TILLGÅNGAR  15,4 6,6 4,7 

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Förändring av eget kapital=årets resultat  -14,5 -15,7 -21,6 

Avsättningar  0,0 0,0 0,0 

Skulder  -0,9 9,1 16,9 

Kortfristiga skulder  0,0 0,0 0,0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -15,4 -6,6 -4,7 

 

 



Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

KASSAFLÖDESBERÄKNING     

Belopp i mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Den löpande verksamheten      

 Resultat efter finansiella poster 14,5 15,7 21,6 

   Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.   

  - avskrivningar 44,9 45,5 46,5 

  - finansiella poster 5,6 5,6 5,6 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,0 66,8 73,7 
    

Investeringsverksamheten    

   Förvärv av materiella anläggningstillgångar -67,2 -53,0 -51,7 

   Särskilda tilläggsanslag beslutade efter juni -10,0 -5,0 -5,0 

   Anslag överflyttade i samband med bokslut -15,0 -10,0 -10,0 

   Bedömd senareläggning under löpande år 25,0 10,0 10,0 

   Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1,0 1,0 1,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -66,2 -57,0 -55,7 
    

Finansieringsverksamheten    

   Förändring av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 

   Investeringsbidrag bokförs som skuld 0,9 0,9 0,9 

   Överföring från placerade medel 12,0 12,0 12,0 

   Intäkt hos Handelsbanken/Nordea -8,0 -8,0 -8,0 

   Finansiella poster -5,6 -5,6 -5,6 

   Amortering -25,0 -11,5 -11,5 

   Lånebehov 0,0 0,0 0,0 

   Ökat lånebehov 2022-2024 0,0 0,0 0,0 

   Summa LÅNEBEHOV 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25,7 -12,2 -12,2 

Årets kassaflöde -1,9 -0,9 -0,7 

Likvida medel vid årets början 100,0 98,1 97,2 

Likvida medel vid årets slut 98,1 97,2 96,5 

        

Soliditet    

Eget kapital     

Årsredovisning 2020 belopp 797 Mnkr.  800,7 816,4 836,4 

Tillgångar    

Årsredovisning 2020 belopp  1 681 Mnkr. 1 772,8 1 780,3 1785,5 

Pensionsåtagandet utanför balansräkningen    

Enligt prognos gjord vid bokslut 2020 Mnkr. 381,2 370,0 358,9 

Soliditet    

Årsredovisning 2020 andel 47,4% 45,2% 45,9% 46,8% 
Årsredovisning 2020 andel 25,5 % inklusive 
pensionsåtagandet 25% 26,1% 27,4% 

 

 

 

 

 



Finansiella mål 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För 

att säkerställa en god hushållning krävs att varje generation står för de kostnader de ger 

upphov till. God ekonomisk hushållning mäts dels ur ett finansiellt perspektiv, dels ur ett 

verksamhetsmässigt. Det finansiella perspektivet på verksamheten har sin grund i den 

finansiella ställningen och dess utveckling. Verksamhetsperspektivet visar kommunens 

förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.  

En god ekonomi skapar bättre förutsättningar för de olika verksamheter som ska bedrivas. 

Fokus kan då ligga på långsiktiga strategier istället för kortsiktiga besparingar. Kommunens 

finansiella mål är långsiktiga. I december 2013 fastställde kommunfullmäktige reviderade 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna reviderades i budget 2019 för att 

harmoniera med den nya styrmodell som beslutat och får nedanstående lydelse: 

• Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktigemål, nämndmål, 

enhetsmål och aktiviteter. Fullmäktigemålen som beslutas av kommunfullmäktige motsvarar 

lagstiftningens verksamhetskrav för god ekonomisk hushållning. 

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

Det resultatmått som används är årets resultat efter balanskravsavstämning. 

• Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap. 

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

ska soliditeten nå 30 procent under budgetperioden. Nyupplåning ska ske inom gränsen för 

soliditeten. 

 Utfall Prognos Plan Scenario 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Resultat* 
4,4% 0,0% 1,4% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Resultat, löpande 

femårsperiod 
-0,1% -0,5% -0,2% 0,6% 1,6% 1,2% 1,8% 1,9% 

Soliditet exkl 

pensionsåtagande** 
47,4% 44,9% 45,2% 45,9% 46,8% 47,8% 48,8% 49,8% 

Soliditet inkl 

pensionsåtagande 
25,5% 24,2% 25% 26,1% 27,4% 28,7% 30% 31,3% 

*Årets resultat efter balanskravsavstämning andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 

**Beräkningen bygger på att investeringsnivån för perioden 2022-2024 blir enligt 

investeringsbeslutet och att investeringsnivån för perioden 2025-2027 blir 50 mnkr.  

Budgetbeslutet innebär att kommunens resultat blir 1,39 procent av skatteintäkter, statsbidrag 

och utjämning år 2022, 1,49 procent år 2023 och 2 procent år 2024. År 2020 gjorde 

kommunen ett positivt resultat på 44,7 mnkr men eftersom att resultatet var negativt 2018 och 

2019 och prognostiseras till -11 mnkr 2021 kommer inte resultatet över löpande femårsperiod 

uppnå det långsiktiga resultatmålet på 2 procent.    

Soliditeten beräknas bli 45,2 procent år 2022, 45,9 procent år 2023 och 46,8 procent år 2024. 

För att återställa soliditeten till minst 50 procent krävs det att resultatnivån på 2 procent 

uppnås samtidigt som den totala investeringsnivån sänks jämfört med dagens nivå. I ett 



scenario där investeringsbudgeten för perioden 2022-2024 hamnar på föreslagen nivå krävs 

det att investeringarna för perioden 2025-2027 blir max 50 mnkr/år. Vid ett sådant scenario 

skulle soliditeten bli 49,8% procent år 2027.  

För perioden 2022-2024 kommer inte det långsiktiga (löpande femårs) resultatmålet på 2 % 

att uppnås enligt föreslagen budget. Målet att kommunens kassa ska ha 30 dagars 

betalningsberedskap kommer att uppnås enligt det föreslagna budgetbeslutet. Målet att: 

kommunens soliditet ska vara minst 50 procent (och när hela pensionsåtagandet är medräknat 

ska soliditeten nå 30 procent) kommer inte att uppnås under budgetperioden. I och med att det 

föreslagna budgetbeslutet tas följer att soliditeten inte kommer att uppnå det långsiktiga målet 

på minst 50% soliditet (30% inklusive pensionsåtagande). Då Sverige befinner sig i en 

lågkonjunktur är bedömningen att den föreslagna målnivån fortfarande uppfyller god 

ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Att hålla den beslutade resultat- och 

investeringsnivån måste prioriteras för att klara de beslutade målnivåerna.   

Behovet av låneram uppgår till 484 Mnkr för omsättning av lån, och till 16 Mnkr för 

nyupplåning till den egna verksamheten och för bolagens räkning ingen nyupplåning. 

8 Mnkr om året är budgeterat i intäkter från de placerade medlen enligt pensionspolicyn hos 

Nordea/Handelsbanken/Skandia. Budgeten för perioden lämnar därmed ett utrymme med 6,5 

Mnkr år 2022, 7,7 mnkr år 2023 och 13,6 mnkr år 2024 för återställande av negativa resultat 

från tidigare år. Efter 2020 års bokslut återstår det 14 mnkr att återställa inom tre år. Med 

prognosen i tertial 1, som visar ett resultat på -11 mnkr år 2021, skulle det innebära att 

balanskravresultatet är helt återställt först år 2024. 

Uppföljning 

Avstämning av de finansiella målen ska göras av kommunfullmäktige i samband med 

hanteringen av budget, delårsrapport och årsredovisning. Samtliga mål ska klaras av över 

löpande femårsperioder. Kommunfullmäktige kan enskilda år godkänna avvikelser från målen 

under förutsättning att det samtidigt beslutas om en plan för hur målen åter ska nås.  



Befolkning och priser budgetår 2022
Verksamhet Nettokostnad Verksamhet Nettokostnad

Förskola (0-5 år) 95 753 Äldreomsorg 75-79 år 74 893

Grundskola (6-15 år) 120 350 Äldreomsorg 80-89 år 149 786

Gymnasium (16-18 år) 139 656 Äldreomsorg 90-w år 174 750

Budget 2022
Prognos Prognos

Verksamhet

Belopp 

kr/inv

Antal i 

befolkningen, 

budgetår-1

Antal i 

befolkningen, 

budgetår

Förändring befolkning 

(budgetår-budgetår-1)

Budget 

demografi

Förskola (0-5 år) 95 753 931 906 -25 -2 378 571

Grundskola (6-15 år) 120 350 1 637 1 656 18 2 214 212

Gymnasium (16-18 år) 139 656 542 550 8 1 143 082

Summa BUN 978 723

Äldreomsorg 75-79 år 74 893 976 988 11 847 634

Äldreomsorg 80-89 år 149 786 1 035 1 049 15 2 193 712

Äldreomsorg 90-w år 174 750 238 237 -1 -99 794

Summa SOC 2 941 551

Totalt demografibudget 3 920 274

Budget 2023
Prognos Prognos

Verksamhet

Belopp 

kr/inv

Antal i 

befolkningen, 

budgetår-1

Antal i 

befolkningen, 

budgetår

Förändring befolkning 

(budgetår-budgetår-1)

Budget 

demografi

Förskola (0-5 år) 95 753 906 895 -10 -999 994

Grundskola (6-15 år) 120 350 1 656 1 646 -10 -1 189 179

Gymnasium (16-18 år) 139 656 550 559 10 1 342 840

Summa BUN -846 333

Äldreomsorg 75-79 år 74 893 988 1 007 19 1 414 590

Äldreomsorg 80-89 år 149 786 1 049 1 096 47 6 991 947

Äldreomsorg 90-w år 174 750 237 235 -2 -425 022

Summa SOC 7 981 515

Totalt demografibudget 7 135 182

Budget 2024
Prognos Prognos

Verksamhet

Belopp 

kr/inv

Antal i 

befolkningen, 

budgetår-1

Antal i 

befolkningen, 

budgetår

Förändring befolkning 

(budgetår-budgetår-1)

Budget 

demografi

Förskola (0-5 år) 95 753 895 890 -5 -500 895

Grundskola (6-15 år) 120 350 1 646 1 626 -20 -2 391 036

Gymnasium (16-18 år) 139 656 559 538 -21 -2 973 303

Summa BUN -5 865 235

Äldreomsorg 75-79 år 74 893 1 007 976 -30 -2 259 954

Äldreomsorg 80-89 år 149 786 1 096 1 141 45 6 777 269

Äldreomsorg 90-w år 174 750 235 249 14 2 437 933

Summa SOC 6 955 247

Totalt demografibudget 1 090 012



Appendix
Förskola 0-5 år

Nettokostnad förskola, kr/inv, 2019 6 466

Kolada ID: N11004

Nettokostnad öppen förskola, kr/inv, 2019 0

Kolada ID: N11003

Nettokostnad pedagogisk omsorg, kr/inv, 2019 0

Kolada ID: N10016

Nettokostnad förskola (0-5 år), kr/inv 6 466

Total befolkning 2019, Statisticon 15 455

Befolkning åldersgrupp (0-5 år), 2019 923

Lokalkostnad andel (%) 12%

Uppräkningfaktor, budget 2020
t-2 0,5%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-1 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t 0,0%

2019 2022

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) 108 269 108 810

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) exkl lokalkostnader 95 276 95 753

Beräkning av ersättningsbelopp

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

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

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

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

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

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

Räkenskapssammandrag.

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

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

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

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

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

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

(5 815 + 0 + 0) = 6 466

6 466 ×15 455

923
= 108 269

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

108 269 × (1-0,12) = 95 276

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

95 276 x 1,005 x 1,000 x  1,000 = 95 753



Grundskola 6-15 år

Nettokostnad öppen fritidsverksamhet, kr/inv, 2019 0

ID: N13003

Nettokostnad fritidshem, kr/inv, 2019 1 365

ID: N13004

Nettokostnad förskoleklass, kr/inv, 2019 877

ID: N15015

Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/inv, 2019 12 456

ID: N15016

Nettokostnad grundsärskola, kr/inv, 2019 662

ID: N18002

Nettokostnad grundskola (6-15 år), kr/inv 15 360

Total befolkning, 2019 15 455

Befolkning åldersgrupp (6-15 år), 2019 1 685

Lokalkostnad andel (%) 15%

Uppräkningfaktor, budget 2020
t-2 0,5%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-1 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t 0,0%

2019 2022

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) 140 884 141 588

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) exkl lokalkostnader 119 751 120 350

Beräkning av ersättningsbelopp

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

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

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

Räkenskapssammandrag.

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

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

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

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

Räkenskapssammandrag.

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

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

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

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

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

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

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

Räkenskapssammandrag.

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

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

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

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



Nettokostnad grundskola 6-15 år, kr/inv

Gymnasieskola 16-18 år

Nettokostnad gymnasieskola kr/inv, 2019 5 448

ID: N17014

Nettokostnad gymnasiesärskola kr/inv, 2019 520

ID: N18003

Nettokostnad gymnasieskola (16-18 år), 2019 5 968

Total befolkning, 2019 15 455

Befolkning åldersgrupp (16-18 år) 531

Lokalkostnad andel (%) 20%

Uppräkningfaktor, budget 2020
t-2 0,5%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-1 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t 0,0%

2018 2021

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) 173 701 174 570

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader 138 961 139 656

Beräkning av ersättningsbelopp

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

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

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

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

SCB:s Räkenskapssammandrag.

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 6−15 å𝑟 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

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

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

(0 + 1 365 + 877 + 12 456 + 662) = 15 360

15 360 ×15 455

1 685
= 140 884

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

140 884 × (1-0,15) = 119 751

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

119 751 x 1,005 x 1,000 x  1,000 = 120 350

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

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

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

(5 448 + 520) = 5 968

5 968 ×15 455

531
= 173 701

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



Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 14 926

ID: N20014

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 14 926

Total befolkning 15 455

Befolkning åldersgrupp (75+) 2 122

Lokalkostnader (RS-mallen) 8,6%

Uppräkningfaktor, budget 2020
t-2 0,5%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-1 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t 0,0%

2019 2022

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) 108 709 109 253

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader 99 360 99 857

Äldreomsorg 75-79 år, kvot 0,75 74 520 74 893

Äldreomsorg 80-89 år, kvot 1,5 149 041 149 786

Äldreomsorg 90-w år, kvot 1,75 173 881 174 750

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

i kommunen den 31/12. Källa: SCB-Räkenskapssammandraget

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

173 701 × (1-0,20) = 138 961

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

138 961 x 1,005 x 1,000 x  1,000 = 139 656

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ä𝑙𝑑𝑟𝑒𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

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

( 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ä𝑙𝑑𝑟𝑒𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 = 14 926 𝑘𝑟

14 926 ×15 455

2 122
= 108 709

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

108 709 × (1-0,086) = 99 360

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

99 360 x 1,005 x 1,000 x  1,000 = 99 857

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader x Äldreomsorg, kvot (per ålderskategori) = Ersättningsbelopp
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§ 81 Dnr KS/2021:132 

Ramborgen 2021 för Säfflebostäder AB 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB 
enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. Förslag finns om 
oförändrad ramborgen för 2022 på 400 Mnkr.  
Beslutsunderlag 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll. 
Säfflebostäders protokoll och tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt Kommunföretag i Säffle AB:s 
förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att ramborgen för Säfflebostäder AB är oförändrad 
för 2022 på 400 Mnkr. 
 
 
__________________ 
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Kommunföretag i Säffle AB 
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§ 26 Dnr KFAB/2021:16 

Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB 
enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. Förslag finns om 
oförändrad ramborgen för 2022 på 400 Mnkr.  
Beslutsunderlag 
Säfflebostäders protokoll och tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen beslutar enligt Säfflebostäder AB:s förslag. 
Beslut 
Styrelsens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att ramborgen för Säfflebostäder AB är oförändrad 
för 2022 på 400 Mnkr. 
 
 
__________________ 
2021-06-01 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr SÄBO/2021:55 

Ramborgen 2022 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB 
enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. Förslag finns om 
oförändrad ramborgen 2022, 400 000 tkr.  
Beslutsunderlag 
Säfflebostäder AB, tjänsteskrivelse, 2021-05-10  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
« Markus Bäckström (C): Styrelsen för Säfflebostäder AB beslutar föreslå 
kommunfullmäktige för 2022 att ramborgen för Säfflebostäder AB är 400 000 tkr.  
Yrkande_text» 
Beslut 
« Styrelsen för Säfflebostäder AB beslutar föreslå kommunfullmäktige för 2022 att 
ramborgen för Säfflebostäder AB är 400 000 tkr.  
Besluts_text» 
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En del av Säffle Kommun

 
 
Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB enligt de styrdokument som 
gäller för kommunens bolagskoncern. Kommunfullmäktige fattade beslut 2020-10-05, § 72 om en utökning av 
borgensramen till 400 000 tkr på grund av investeringar under 2021. Förslag finns att ramborgen är 
oförändrad inför 2022.    

Bakgrund 
Bolaget har per 210430 totalt 345 484 tkr i lån, varav 328 519 tkr med kommunal borgen och 16 965 tkr med 
pantbrev som säkerhet. Ramborgen för 2021 är 400 000 tkr, denna ska omfatta samtliga lån som bolaget har 
idag samt ett handlingsutrymme för kommande investeringar. Kommunfullmäktige fattade beslut 2020-10-
05, § 72, om en utökning av borgensramen till 400 000 tkr på grund av ROT-investeringar under 2021. I 
budget för 2022 planeras traditionella ROT-projekt samt samarbetsprojekt med kommunala förvaltningar och 
även några mindre utvecklingsprojekt. Bolaget vill även fortsätta att satsa på utemiljöer i form av nya 
markanläggningar. Förslag finns att ramborgen är oförändrad inför 2022.    

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av VD och ekonomichef för Säfflebostäder AB.   

Bolagets ståndpunkt 
Idag är säkerhet i form av kommunal borgen en förutsättning vid nyupplåning. Med den höga investeringstakt 
som bolaget har haft de senaste åren och även kommande år är nyupplåning en förutsättning för att projekten 
ska kunna genomföras. Dock behöver inte ramen höjas inför 2022.  

Ekonomiska konsekvenser 
För närvarande är borgensavgiften 0,2 % på utnyttjad borgen, vilket innebär ca 657 tkr för bolaget i 
borgensavgift för år 2021. En ökad upplåning innebär att avgiften höjs med 0,2 % med motsvarande belopp.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar för 2022 att ramborgen för Säfflebostäder AB är 400 000 tkr. 
 
 
Säfflebostäder AB 
 
 
 
Carl-Gustav Eriksson 
VD
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§ 82 Dnr KS/2021:55 

Svar på motion från SiV gällande att ta fram och 
implementera en kommunövergripande handlingsplan mot 
självmord för Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade den 26 februari en motion till kom-
munfullmäktige, angående kommunövergripande handlingsplan mot självmord 
(suicid). Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionärernas förslag 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Motion gällande att ta fram och implementera en kommunövergripande 
handlingsplan mot självmord för Säffle kommun, Sjukvårdspartiet i Säffle, 2021-
02-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och 

bolag, ta fram ett förslag till kommunövergripande handlingsplan för att 
förhindra självmord. 

 
_______________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion från SiV gällande att ta fram och implementera 
en kommunövergripande handlingsplan mot självmord 
för Säffle kommun 
Sammanfattning 
Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade den 26 februari en motion till kom-
munfullmäktige, angående kommunövergripande handlingsplan mot själv-
mord (suicid). Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionärernas förslag 

Bakgrund 
Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade en motion till kommunfullmäktige, 
angående kommunövergripande handlingsplan mot självmord, den 26 feb-
ruari 2021 genom Marianne Utterdahl, Hélène Agdén, Ingegerd Welin Fo-
gelberg och Ingalill Rosell. Motionärerna föreslår att kommundirektören får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram en kommunövergripande 
handlingsplan mot självmord (suicid) för Säffle kommun som inbegriper hur 
invånare och civilsamhället kan inkluderas i arbetet. Motionärerna föreslår 
även att utredningen ska innehålla en implementering av handlingsplanen 
som ett aktivt levande dokument i kommunens verksamheter. 
 
I motionen konstaterar Sjukvårdspartiet i Värmland att självmord är ett folk-
hälsoproblem som drabbar en stor del av befolkningen. Motionärerna lyfter 
fram att det i länet sedan några år finns en länsgemensam suicidpreventions-
grupp ”Regionalt nätverk för suicidprevention där bland andra Regionen, 
samtliga kommuner, Svenska Kyrkan, frivilligorganisationer m.fl. deltar. 
Handlingsplanen för åren 2017-2019 håller för närvarande på och uppdateras 
för kommande period. En handlingsplan som behöver brytas ned i lokala 
handlingsplaner. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens kanslieenhet i samråd med social-
förvaltningen och räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande att ta fram och implementera en kommunövergripande 
handlingsplan mot självmord för Säffle kommun, Sjukvårdspartiet i Säffle, 
2021-02-26. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Ett av Folkhälsomyndighetens uppdrag är att stärka arbetet med att främja 
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i befolkningen, 
genom att bygga upp och utveckla den nationella samordningen inom områ-
det psykisk hälsa och suicidprevention. 2008 antog riksdagen ett nationellt 
handlingsprogram som innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att 
minska suicid. De nio strategiska åtgärdsområdena är: 

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper 

2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid 

3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid 

4. Se suicid som psykologiska misstag 

5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna 

6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid 

7. Höj kompetensen hos personal och andra nyckelpersoner i vård och omhänder-
tagande 

8. Gör händelseanalyser efter suicid 

9. Stöd frivilligorganisationer 

Den nationella planen bryts ned i regionala planer som är ett stöd och en ut-
gångspunkt för de lokala planer som sedan tas fram. Nuvarande plan för 
Värmland gäller för åren 2017-2019 och är precis som motionärerna nämner 
under bearbetning för nästkommande period. 
Förutom planen finns även ett regionalt nätverk för suicidprevention i Värm-
land. Nätverket träffas en gång per termin och har fokus på  samordning och 
stöd i gemensamma satsningar på information, utbildning och andra projekt 
som rör suicidprevention. Från Säffle kommuns sida deltar avdelningschefen 
för Individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen. Avdelningsche-
fen har knutit en arbetsgrupp till sig för den lokala samordningen. I arbets-
gruppen deltar bitr förvaltningschef/chef skolhälsovården från barn- och ut-
bildningsförvaltningen, avdelningschefen för hälso- och sjukvården inom 
socialförvaltningen, platschefen för räddningstjänsten samt representant för 
polisen. Arbetsgruppen har funnits i ungefär ett år och fokuserar nu på att ta 
fram ett förslag till lokal handlingsplan. En preliminär tidsplanering ger vid 
handen att planen kan antas av kommunfullmäktige under hösten. 
Denna korta genomgång visar att den pågående planeringen och arbetet i 
organisationen ligger väl i linje med motionärernas förslag. Kommunled-
ningskontoret förslår att kommunfullmäktige bifaller motionärernas förslag 
om att en kommunövergripande handlingsplan som inbegriper hur invånare 
och civilsamhället inkluderas och som sedan implementeras i kommunens 
verksamheter. Uppdraget bör dock lämnas till kommunstyrelsen och inte till 
kommundirektören för att beslutet ska ske på ett korrekt sätt. Kommunfull-
mäktige lämnar uppdrag till nämnder och bolag inte till tjänstemän. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Psykisk ohälsa och suicid är problem som spänner över hela samhället och 
familjelivet. De ekonomiska konsekvenserna för samhället i stort och för den 
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enskilde kan uppgå till stora belopp. Att specificera de ekonomiska konse-
kvenserna specifikt för Säffle kommun låter sig dock inte göras utan avance-
rade ekonometriska metoder. Utifrån vad handlingsplanen förordar får mer 
direkta kommunalekonomiska bedömningar tas fram. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle vågar leda hållbar utveckling – vi kan, vi vill, 
vi vågar” bryts ned i fyra externa och tre interna mål. Det fjärde externa må-
let lyder ”Säffle kommun möjliggör det goda livet”. Som förklarande text 
finns ”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.” Arbetet mot psy-
kisk ohälsa och suicid ligger väl i linje med detta mål. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Barnkonventionens artikel 6 betonar skyldigheterna att säkerställa barnets 
överlevnad, uppväxt och utveckling, inklusive de fysiska, psykiska, mora-
liska, andliga och social dimensionerna av barnets utveckling. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda 

nämnder och bolag, ta fram ett förslag till kommunövergripande 
handlingsplan för att förhindra självmord. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga nämnder och bolag
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§ 83 Dnr KS/2020:20 

Svar på motion angående att öppna ett medborgarkontor 
Ärendebeskrivning 
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) och Hèléne Agdén (SiV) har väckt en motion om 
att utreda förutsättningarna för att kunna öppna ett medborgarkontor. Motionärerna 
menar att det ska finnas en ingång till kommunen där invånare och besökare ska 
kunna ställa frågor, bli lotsad till rätt instans och få hjälp med enklare tjänster.   
Kommunen har idag en Digitaliseringsstrategi 2019-2022, antagen av fullmäktige. 
Strategin bygger på en gemensam avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om 
Digitalt först vilket betyder att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, 
vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med invånare, organisationer 
och företag. Avsiktsförklaringen ligger till grund för Säffle kommunkoncerns 
digitaliseringsstrategi. 
Kommunledningskontoret ser inget behov av att ytterligare utreda förutsättningarna 
för ett medborgarkontor. I stället behöver kommunen nyttja resurserna på att 
utveckla fler digitala lösningar som kommer invånarna till godo och att förstärka 
det digitala stödet på befintliga mötesplatser i kommunkoncernen. Dessa åtgärder 
finns beskrivna i den handlingsplan som hör till digitaliseringsstrategin.  
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen avslås. 
Beslutsunderlag 
Motion angående att öppna ett medborgarkontor, daterad 2020-01-24. 
Digitaliseringsstrategi Säffle kommun 2019-2022, med tillhörande handlingsplan. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 
 
 
_______________ 
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Kommunledningskontoret, IT-enheten  
Jörgen Paulsson, 0533-681120 
jorgen.paulsson@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen  

 

Motion angående att öppna ett medborgarkontor 
Sammanfattning 
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) och Hèléne Agdén (SiV) har väckt en 
motion om att utreda förutsättningarna för att kunna öppna ett 
medborgarkontor. Motionärerna menar att det ska finnas en ingång till 
kommunen där invånare och besökare ska kunna ställa frågor, bli lotsad till 
rätt instans och få hjälp med enklare tjänster.   
Kommunen har idag en Digitaliseringsstrategi 2019-2022, antagen av 
fullmäktige. Strategin bygger på en gemensam avsiktsförklaring mellan 
regeringen och SKR om Digitalt först vilket betyder att digitala tjänster ska, 
när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med invånare, organisationer och företag. Avsiktsförklaringen 
ligger till grund för Säffle kommunkoncerns digitaliseringsstrategi. 
Kommunledningskontoret ser inget behov av att ytterligare utreda 
förutsättningarna för ett medborgarkontor. I stället behöver kommunen nyttja 
resurserna på att utveckla fler digitala lösningar som kommer invånarna till 
godo och att förstärka det digitala stödet på befintliga mötesplatser i 
kommunkoncernen. Dessa åtgärder finns beskrivna i den handlingsplan som 
hör till digitaliseringsstrategin.  
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen avslås.   

Bakgrund 
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) och Hèléne Agdén (SiV) har väckt en 
motion om att utreda förutsättningarna för att kunna öppna ett 
medborgarkontor. Motionärerna menar att det ska finnas en ingång till 
kommunen där invånare och besökare ska kunna ställa frågor, bli lotsad till 
rätt instans och få hjälp med enklare tjänster.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Motion angående att öppna ett medborgarkontor, daterad 2020-01-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-03 § 14 
Digitaliseringsstrategi Säffle kommun 2019-2022, med tillhörande 
handlingsplan  
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Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunen har idag en Digitaliseringsstrategi 2019-2022, antagen av 
fullmäktige 2019-06-24 § 93. Strategin bygger på en gemensam 
avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om Digitalt först vilket betyder 
att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i 
den offentliga sektorns kontakter med invånare, organisationer och företag. 
Avsiktsförklaringen ligger till grund för Säffle kommunkoncerns 
digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategin har fem fokusområden: 

- Digital delaktighet 
- Tillgänglighet 
- Effektiv organisation 
- Kompetensutveckling 
- Informationssäkerhet 

 
Det digitala alternativet ska vara förstahandsvalet för invånare m.fl. 
intressenter i sina kontakter med kommunen. Ett intensivt utvecklingsarbete 
har pågått i denna anda under de senaste åren vilket resulterat i ny extern 
webb, tillgång till flera e-tjänster och utbildningssatsning för seniorer i 
samarbete med Telia m.fl.  
 
Samtidigt behöver det fysiska alternativet finnas kvar i en eller annan form. 
Det finns invånare som befinner sig i digitalt utanförskap eller av andra 
orsaker behöver en personlig kontakt i sitt ärende. Som en riktad insats ska 
kommunkoncernen enligt digitaliseringsstrategin skapa mötesplatser för 
invånare i behov av digitalt stöd, samt öka förutsättningarna för att 
kommunens invånare ska kunna ta del av det digitala samhället med 
välfärdstjänster, information och service via nätet.  
 
Kommunkoncernen är idag väl försedd med receptioner och andra 
kontaktpunkter där invånare kan få vägledning och stöd. Tillgång till datorer, 
kopiering, skanning och samhällsinformation finns på biblioteket. 
Besöksinformation finns på turistbyrån.  
 
Kommunledningskontoret ser inget behov av att ytterligare utreda 
förutsättningarna för ett medborgarkontor. I stället behöver kommunen nyttja 
resurserna på att utveckla fler digitala lösningar som kommer invånarna till 
godo och att förstärka det digitala stödet på befintliga mötesplatser i 
kommunkoncernen. Dessa åtgärder finns beskrivna i den handlingsplan som 
hör till digitaliseringsstrategin.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen avslås.     

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Förslaget stämmer väl överens med beslutade mål.   
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Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget stämmer väl överens med antagna styrdokument. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige 
att besluta 
Motionen avslås.   

Ingemar Rosén 
Kommundirektör  

Jörgen Paulsson 
IT-chef 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna, kommundirektören, IT-chefen 
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§ 84 Dnr KS/2021:133 

Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2020 för samordningsförbundet BÅDESÅ 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) 
har översänt årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för ställningstagande 
angående ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning. 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2020. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 2020 
beviljas. 

2. Årsredovisning för år 2020 godkänns. 
 
__________________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2020 för samordningsförbundet 
BÅDESÅ 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 
(BÅDESÅ) har översänt årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för 
ställningstagande angående ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2020. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret bedömer i enlighet med revisionsberättelsen att 
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle 
och Årjängs styrelse för 2020 beviljas och att årsredovisningen godkänns. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 
2020 beviljas. 

2. Årsredovisning för år 2020 godkänns. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
BÅDESÅ
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Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
Organisationsnummer: 222000-1800 

 

En Väg In – Bengtsfors kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Per Von Krogh 

Samordnare Karin Dahl 

 

Slutsatser 

- Samverkan mellan parterna och övriga samhällsbärande aktörer är avgörande för att 

medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få rätt stöd för mer hälsa, mer 

självständighet och egen försörjning. 

- Samverkan mellan parterna betyder att vi på ett mänskligt, ansvarsfullt och ekonomiskt sätt 

förvaltar offentliga medel. 

- Att parterna känner varandra ger förutsättningar för ett gott samverkansklimat vilket En väg 

in bidrar till. 

- Tjänstedesign och lösningsfokuserat arbete som metod och förhållningssätt säkerställer 

användarinvolvering och skapar förutsättningar för deltagarna att stegförflyttas mot 

arbete/studier och egen försörjning. Det ger också förutsättningar för parternas medarbetare 

att lösa rätt utmaningar både på individnivå och på strukturell nivå. 

- 2020 års utmaningar med pandemi, lågkonjunktur och omorganisationer, har påverkat 

måluppfyllelsen. 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 

En väg in är ett forum för samverkan i Bengtsfors kommun. Samordnare och handläggare träffas 

veckovis för avstämningar och uppdateringar kring de egna verksamheterna och kring deltagarnas 

ärenden. Mötena är också ett forum för metodutveckling, processledning och för att utveckla 

samverkan mellan handläggare från olika parter och enheter. Deltagarnas fokus står i fokus. 

aktiviteter/insatser och ex v flerpartsmöten planeras tillsammans med deltagarna.  

FINSAM. Mötena representeras av Försäkringskassan, LSS, Individ och Familjeomsorgen, AI-

Arbetsmarknad och Integrationsenheten, Vården-Närhälsan Bengtsfors och Öppenpsykiatrin 

Bäckefors Sjukhus. Mötena hålls en gång i månaden, numera digitalt. Parterna ges möjlighet att 

informera övriga om vad som är på gång i den egna verksamheten och lyfta upp enskilda ärenden där 

flera myndigheter är involverade för samordning/handledning. I genomsnitt lyfts två till tre 

individärenden per möte.  

 

Nätverket för tjänstedesign och Projekt INSIKT. För att hålla tjänstedesignprojektet INSIKT levande 

har samordnare i Värmland/Dal i uppdrag att förmedla de erfarenheter projekt INSIKT gav. 

Nätverket för tjänstedesign höll under året 6 digitala föreläsningar om tjänstedesign och projektet i 

Samordningsförbunden Värmland/Dal.  

 

Grundutbildning Tjänstedesign i egen regi. Under 2020 har totalt 4 grundutbildningar i tjänstedesign 

hållits. Vilket är ett steg att implementera tjänstedesign i offentlig sektor i vårt område. Ytterligare 

utbildningar kommer planeras in under 2021 när restriktionerna hävs. 
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Organisationsnummer: 222000-1800 

 

Kriterier för måluppfyllelse 

Långsiktiga mål:  

Utveckla samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin 

försörjning. Alla parter ska vara med i samverkan och alla parter som har ärenden där 

samordning behövs ska kunna lyfta upp ärenden. 

 

De insatser som förbundet finansierar ska leda till att:  

 

• Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare.  

• Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina behov 

och sin förmåga för  att förbättra sin funktions och arbetsförmåga.  

• Förmågan till egen försörjning ökar  

• Deltagarens egna medverkan ökar  

 

 Målgrupp:  

Målgruppen är i åldern 18-64 år och:  

- Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och riskerar hamna i utanförskap.  

- Personer som har kontakt med två myndigheter eller fler.  

- Personer som har hamnat- eller riskerar att hamna ”mellan stolarna”.  

- Personer som har behov av samverkande insatser för att stegförflytta sig i riktning mot 

självständighet, egen försörjning och högre livskvalitet.  

 

Måluppfyllelse 

I En väg in har 80 pågående deltagare. 29 nya deltagare har skrivits in 2020. 19 deltagare har 

avslutats, varav 9 deltagare mot arbete, 2 deltagare mot studier 1 deltagare mot sjukersättning. Andra 

orsaker för utskrivning kan vara flytt, fortsatt rehabilitering eller föräldraledighet.  

Angående de långsiktiga målen om parternas närvaro i samverkan, så har vissa parter varit tvungna 

att prioritera den egna verksamheten framför att delta i samverkan. Vilket, bland annat, har lett till 

färre flerpartsmöten, färre gemensamma planeringar och mindre kunskap om deltagaren och hens 

planering. Det verkar även skett ett tapp i parternas motivation till att delta i samverkan vilket går 

stick i stäv med vad deltagarna uttrycker att de behöver. Deltagarna vill att vi samverkar. 

 

De parter som fortsatt delta i samverkan har uttryckt frustration framför allt för att de upptäckt att 

deltagarnas ärenden tappar både fart och riktning och att man ser att det leder till längre tider i 

utanförskap och mer kostnader för samhället. 

 

Målgruppen ungdomar har börjat registrerats in i SUS i större utsträckning än förut och En väg 

in/unga har kontinuerliga veckomöten, med samma upplägg som beskrivet ovan, sedan hösten 2020. 

 

Projektets styrkor:  

- I Bengtsfors kommun finns idag ett tydligare arbetsfokus än förut. Alla deltagare har en 

arbetsmarknadssekreterare som har återkommande kontakt med deltagaren. 

- Ytterligare en styrka är den stabila och väl fungerande organisationen kring arbetsträning och 

arbetsförmågebedömningar som genomförs på Returen Karls Gärde. Dessa insatser fyller en 

viktig funktion för deltagarens möjlighet att stegförflytta sig närmare arbetsmarknaden, men 

även vid en ansökan om ex v. sjukersättning. 
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- Medarbetare i Bengtsfors kommun har tagit del av utbildningsinsatser via 

Samordningsförbundet i ACT, Tjänstedesign, Lösningsfokuserat förhållningssätt och 

Supported Employment/IPS   

- Bra samverkan med Öppen Psykiatrin Bäckefors och Närhälsan Bengtsfors i FINSAM. Allt 

fler, både enskilda medborgare och medarbetare från parterna, känner till och vänder sig till 

FINSAM och En väg in för att få stöd i att få till samverkan. 

 

Projektets svagheter:  

- Den mest tydliga svagheten i projektet är när parter drar sig ur samverkan.  

- Att mötena inte kan hållas med samma kontinuitet som innan, pga att andra möten läggs in på 

En väg in mötestiden, påverkar samverkan negativt. Likaså att socialsekreterarna inte längre 

medverkar på mötena. 

- Otydlighet kring vem/vilka som arbetar med deltagarna med hälsoproblematik och i vilken 

mån och i vilka forum man samverkar kring dessa individer. 

 

Långsiktiga effekter 

Vad har ni lärt? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?  

Vi har lärt oss att hållbara och bestående resultat når deltagaren genom att vi tillsammans undersöker 

och skapar en förståelse för deltagarens verkliga behov. Utbildningsinsatser i tjänstedesign och 

lösningsfokuserat förhållningssätt har gett medarbetarna kunskaper om metoderna och man har också 

börjat använda sig av arbetssätten i sitt dagliga arbete i möten med deltagare.  

 

Vi har också lärt oss att samverkan mellan parterna skapar förutsättningar för deltagaren att 

stegförflytta sig. Deltagarna upplever en minskad stress, vilket beror på att det finns en samsyn och 

tydlighet i planeringen från parternas sida. 

 

En väg in sprider resultaten vidare genom att hålla i och trycka på att det här är vårt arbetssätt, vår 

metod. Det är till viss del en pedagogisk insats och handlar många gånger om att påminna 

medarbetare och parter om vad medborgarna efterfrågar och samtidigt stötta dem att hålla i 

processerna. 

 

Samarbetsarenor Exempel på samarbetsarenor i En väg in:  

Samordnare i BÅD-ESÅ och FINSAM Värmland 

AI - Arbetsmarknad och Integrationsenheten Bengtsfors kommun  

IFO Bengtsfors kommun 

Närhälsan Bengtsfors 

Öppenpsykiatrin Bäckefors 

Arbetsförmedlingen  

Vuxenutbildningen 

Försäkringskassan och olika projekt ex v All in, Framtidsbygder, Frivilligcentralen ABF+Sensus 

Bengtsfors 
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FINSAM teamet – Åmål Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Försörjning, Per Lundin 

Samordnare Brithmari Andersson 

 

Slutsatser 

 Behovet av samverkan i Åmåls kommun är stort. 

 Finsamteamets samverkan ger förutsättningar för att skapa värde för den enskilde.   

 Finsamteamet i Åmål bidrar till gynnsam resursanvändning för både verksamhet och enskild. 

 Att samverka borde inte vara ett projekt. Det borde vara ett normalt sätt att arbeta i 

verksamheterna för att effektivt använda befintliga resurser i mötet och i kommunikationen 

mellan individer, mellan verksamheter och mellan individ och verksamhet. 

 

Genomförande och arbetsprocess 

Finsamteamet i Åmål har varit ett försöksprojekt i syfte att starta upp och samordna 

samverkansarbete mellan Åmåls kommun, Öppenpsykiatri och Vårdcentral.   

Finsamteamet i Åmål har bestått av representanter från Öppenpsyk, Medpro, LSS, Individ- och 

familjeomsorgen, Jobb- och utvecklingscentrum samt Arbete och försörjning. I november 2020 utsåg 

Försäkringskassan en representant. Arbetsförmedlingen har inte medverkat i projektet. 

Deltagarna är 10 personer som står långt från arbetsmarknaden, är aktuella på ekonomiskt bistånd 

samt har kontakt med minst två av de representerade verksamheterna i teamet.    

Teammöten har hållits varje månad mestadels med hjälp av teknik på grund av restriktioner för 

Coronaviruset/riskgruppstillhörighet. På mötet delges nyheter och aktuell information om 

verksamheterna, resultat av insatser, konsultation och kunskapsutbyte.   

SIP-möten har genomförts regelbundet med deltagarna sedan augusti 2020. Kontinuiteten har 

inneburit att fler fått insatser/undersökningar. 

Möte med den enskilde genom tekniska lösningar har testats men avbröts då det uppstod frågor om 

säkerhet/sekretess. I avvaktan på svar har mötena i vissa fall skjutits på framtiden. 

Avstämningsmöten har hållits regelbundet mellan de verksamheter som är aktuella för den enskilde. 

Det är ett viktigt forum för att följa vad som händer i planeringen, ge påminnelser eller för att tillföra 

ny information att beakta.  

Nöjd kundundersökning NNS – blanketter för enkätundersökning med hjälp av Indikatorer har 

delats ut.  

 

Måluppfyllelse  

Målsättningen med projektet är att starta upp, driva och underhålla samverkan mellan kommunen, 

vårdcentral och öppenpsykiatri. Samverkan ska omfatta tio personer som är aktuella på ekonomiskt 

bistånd. 

 Ett Finsamteam har bildats och samverkansarbetet har kommit igång.  

 Finsamteamets bildande har bidragit till ökade samtal om samverkan i projekt och ordinarie 

verksamhet.  

 Elva personer har registrerats i projektet.  

 En person har beviljats aktivitetsersättning och aktivitet planeras. 

 En person har överförts till annat projekt. 

 En person väntar på sjukersättning. 

 Övriga deltagare har planering och väntar på utredning/behandling eller kontakt med andra 

aktörer.  

 Tre ärenden (inte inskrivna) har varit lyfta för konsultation i samverkansteamet. 
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Projektets styrkor 

Projektet har skapat tankar, samtal och viktiga diskussioner om vad vi ska göra, vem som ska göra 

det och hur vi i vissa lägen tillsammans kan få bättre resultat och blir starkare. Det ger styrka att 

förtydliga och belysa förväntningarna på ordinarie verksamhet och projekt.  

 Från Finsamteamets sida finns det en uttalad positiv inställning kopplad till samarbetet och 

vad man kan åstadkomma med gemensamma resurser.  

 Projektets struktur för samarbete styr upp, samlar och ger tillgång till den stora kompetens 

och erfarenhet som finns i verksamheterna.  

 Kontinuiteten i möten med team och enskild skapar förutsättning att driva processen omkring 

en person framåt.  

 Kontinuiteten skapar vilja från verksamheterna att bidra till bra insatser som skapar mer 

värde för den enskilde.  

 Att medverka i Finsamteamet kan ge värdefull kompetensutveckling. 

 Systematiska avstämningar sparar tid och kan fungera förebyggande. 

 Att man i samverkan har kunnat identifiera och föra fram avvikelser som i fortsättningen kan 

leda till verksamhetsutveckling till gagn för fler än Finsamteamets deltagare.  

 

Projektets svagheter  

 När alla parter som kan komma att påverka den enskildes situation finns samlade kan 

resurserna användas på bästa sätt. Att inte kunna räkna med Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan som samarbetspartners är en svaghet för projektet.  

 Projektet har startat upp och genomförts under en ansträngd period och under förutsättningar 

som vi inte tidigare varit utsatta för. Coronapandemin har påverkat alla verksamheter och 

arbetet har präglats av osäkerhet och restriktioner. Begränsningarna har påverkat hur vi hållit 

kontakter, genomfört möten och bevakat vad som gällt för riskgrupper mm. Många möten har 

skjutits fram eller ställts in. Att arbeta från hemmet har blivit vardag. Nya tekniska lösningar 

har prövats med mer eller mindre framgång. Dessa yttre faktorer är ju inte i egentlig mening 

ett av projektets ”egna” svagheter men de har på ett övergripande sätt inte underlättat 

samverkansarbetet.  

 Att den enskildes möjligheter att ta ytterligare steg mot arbetsmarknaden genom arbetsträning 

parallellt med vårdinsatser har försvunnit. Det är en svaghet i projektet. 

 Tiden som avsatts för möte med Finsamteamet har begränsats till i genomsnitt varit 1,5 

tim/månad i syfte att underlätta för alla att kunna delta. Ibland är tiden för kort och skapar 

stress när både diskussioner samt uppföljning av insatser för den enskilde behöver ske.  

 

Långsiktiga effekter  

Projektet med Finsamteamet i Åmål har i nuläget för kort historik för att kunna bedöma eventuella 

långsiktiga effekter.   

 

Vad har vi lärt oss och hur ska vi ta vara på resultatet?   

 Att kommunikation, information och samordning är viktigt för att bedriva tydliga insatser och 

projekt. Det är av vikt för både deltagare och personal.  

 Att vara tacksamma för de avvikelser/brister som kan identifieras i verksamheterna och våga 

använda dem för att utveckla kvaliteten i insatserna.  

 Att det krävs en samsyn i arbetet på de faktorer som kan påverka och bidra till utanförskap, 

ohälsa och bristande förmåga till egenförsörjning.  
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 Att gemensamma ansträngningar mot samma mål är framgångsfaktorer i samverkansarbetet 

och i processen att öka antalet personer i jobb och studier.  

 Att väntetider inom vården har ökat efterfrågan på parallella insatser såsom arbetsträning/ 

praktik för att upprätthålla tempot i processen. 

 

Hur sprids resultatet? 

 Finsamteamet i Åmål kommer att fortsätta sitt arbete även under 2021. 

 De insikter som kommer fram i samverkansarbetet behöver implementeras i ordinarie 

verksamheters vardag.  

 

Samverkansarenor   

Exempel på samarbetsarenor i Finsamteamet är: 

 SIP-möten  

 Avstämning och planering med kontaktpersoner och rehabkoordinatorer  

på Öppenpsykiatrin och Medpro Clinic. 

 IFO   

 Samverket, Jobb- och utvecklingscentrum Åmåls kommun. 

 Enheten Arbete och försörjning, Åmåls kommun 

 Andra projekt inom Åmåls kommun 
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Individsamverkan – Dals-Ed Kommun 

Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Eva Sjötun 

Samordnare Sofia Bryntesson, Coach Pelle Norlin 

 

Slutsatser 
Vi har under en längre tid sett att vi jobbar med en målgrupp som står allt längre ifrån 

arbetsmarknaden. Det finns några tydliga tendenser och det är att de vi arbetar med tenderar i högre 

grad ha en psykisk ohälsa och i vissa fall även en missbruksproblematik. Gruppen nyanlända ökar 

också i gruppen arbetssökande, vilket i vissa fall ställer andra krav på insatser. Vi kan också se en 

viss ökning av andelen långtidsarbetslösa. En annan svårighet eller möjlighet är gränssnittet kring 

individer som har LSS-insatser, klarar eller kan individen utvecklas till 

självförsörjning/stegförflyttning och vart ligger ansvarsområdet? Vi har blivit en känd arena för 

kommuninvånarna och här kan man växa och utvecklas.  

Ofta jobbar vi med personer som inte är utredda sedan tidigare och då inte heller fått diagnoser, stöd 

och hjälp i rätt tid. Det innebär att man kanske inte hittat rätt, och fått möjlighet att stegförflyttas 

utifrån de förutsättningar man har. Vi har mycket samarbete med kommunen och då oftast IFO, och 

en slutsats vi har dragit är att det finns ett mycket stort behov av ekonomisk rådgivning och hjälp till 

att skapa en vardagsbudget, ringa fordringsägare/kronofogden osv. Ekonomi är en stor bit vad det 

gäller trygghet och uppgivenheten är ofta stor. Vi har också ett stort behov av en missbruksenhet, 

möjligheten att dagligen ha en kontakt som delar ut mediciner och stöttar i processen, och ett nära 

samarbete med vården så att det skapas en trygghet runt personen i form av tydlig handlingsplan för 

hur man bäst stöttar individen på sin väg ur missbruket.  

 

Våren har påverkats av Covid-19 så att ledning och styrning har varit tvungen att fokusera på internt 

arbetssätt för att sköta de viktiga samhällsfunktionerna såsom vård, skola och omsorg. Covid-19 har 

påverkat samhället och det har skett en viss ökning av arbetslösheten i Dals-Eds kommun. Detta har 

även påverkat vårt arbete genom att vi har fått en ökning av deltagare i Finsam och det har varit 

svårare att placera ut de personer som varit redo för praktik och rehabilitering, det gäller inom det 

privata näringslivet, kommunala verksamheter samt föreningslivet. Detta har även påverkat vår 

kommunala verksamhet AME som tagit emot fler praktikanter. Vi har även där fått begränsa antal 

praktikplatser för att arbetsledarna ska hinna med att handleda praktikanterna.  

 

Efter semestern fortsatte arbetet med någorlunda normala förhållanden då det var låg smittspridning 

av Covid-19 och vårt arbete i Finsam flöt på relativt bra. Sen när smittspridningen ökade i samhället i 

november och december påverkades vår verksamhet starkt. Det var åter svårt att få ut praktikanter 

och det blev mer digitalt arbete. I slutet av året togs beslut av att tillfälligt stänga ner vår kommunala 

verksamhet AME för praktikanter och anställda.   

 

Trots svårigheter under år 2020 så har vi ändå fått ut några personer i anställningar t ex extratjänst 

och vi har haft bra dialoger med kommunala verksamheter och näringsliv i Dals-Eds kommun. 

 

Genomförandet – Arbetsprocessen 
Våra deltagare kommer från alla våra myndigheter. Flest initieras från kommunen och sedan är det 

ganska jämnt fördelat från de andra myndigheterna. Vi får in ett samtycke och bokar sedan flerpart 

med berörda personer där det bestäms hur och vad som ska göras initialt. Sedan jobbar vi väldigt 

aktivt med att hitta vägar till deltagarens personliga mående och att i samarbete med berörda 

myndigheter skapa en trygghet under tiden.  
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Vi ser att det har varit gynnsamt för både personal och deltagare att ha kontakt med psykiatrin i 

Bäckefors. Därför har vi under året fortsatt haft en coach en dag varannan vecka i Bäckefors på 

psykiatrin för att underlätta samverkan och samarbetet utifrån individers behov. Syftet är att göra det 

enklare för Dals-Eds invånare som har kontakt med psykiatrin och är inskrivna i Finsam. På grund av 

strikta restriktioner i november och december har vi haft kontakt med psykiatrin via telefon och mail 

vid behov istället för att vara på plats. 

Vi har även fortsatt med gemensamt coachmöte varannan vecka där AME-personal, coacher, 

hälsoinspiratör, integrationssamordnare och representant från IFO deltar. Syftet med mötet är att få 

en bättre gemensam bild kring vad som händer individen för att kunna föra processen framåt. Även 

detta har i perioder skett digitalt. 

Vi har inte kunnat genomföra inspirationsdag och andra aktiviteter som varit planerat under året med 

deltagare på grund av Covid-19. 

Vi har under året planerat för att genomföra fysiska aktiviteter och hälsokoncept som vi tänkt erbjuda 

våra deltagare och som vi tror mycket på. Vi har dock haft viss sjukfrånvaro i det egna arbetslaget, 

vilket gjort att detta gått långsammare än beräknat. Då vi är en mindre arbetsgrupp så är vi sårbara 

om någon blir frånvarande. Vi har många tankar och idéer för hur vi kan processa verksamheten 

framåt och är flexibla i våra roller.  

Vi har under en längre tid använt lösningsfokuserat förhållningssätt vilket har varit framgångsrikt. 

Under hösten utbildades en coach i detta förhållningssätt. Under året har en coach fortsatt arbetat 

med Supported Employment men inte i den omfattning som vi tänkt oss och detta på grund av 

Covid-19 som har förhindrat tillgång på arbetsplatser. I de fall vi har haft personer på extern 

praktikplats har täta uppföljningar gjorts för att fånga upp processer som sker på arbetsplatsen.  

Arbetet och förhållningssättet med tjänstedesign har inte kunnat utföras i den mån som det varit tänkt 

på grund av sjukdom och Covid-19. 

Måluppfyllelse 

Vi tänker måluppfyllelse i termen stegförflyttning. Eftersom målgruppen blivit tyngre har vi fått 

lägga fokus på att stegförflyttning kanske i första hand inte handlar om att gå ut i studier eller arbete. 

Det kan handla om att personen faktiskt kommer på bokade möten och att vi får möjlighet till flerpart 

eller SIP som gör att personen kan få svar som rör den egna hälsan. Detta i sin tur kan ge energi till 

att fortsätta ta tag i de saker som behöver hända för att komma vidare. Vi tycker att vi har goda 

resultat och framförallt beror det på att vi har ett mycket gott samverkansklimat. Vi blir dock 

påverkade av andra samverkanspartners förutsättningar, inte minst märks det inom vården, där 

psykiatrin i Bäckefors t ex har svårt att få tillgång till läkare i den utsträckning som behövs, det leder 

till långa kötider och svårigheter för individen i väntan på insatser. Vi blir även påverkade av 

Arbetsförmedlingens nya direktiv och organisering då det blir svårare att hålla en god service samt 

processer kring enskilda deltagare kan ta längre tid. Positivt för några av våra deltagare är att 

Arbetsförmedlingen återigen börjat satsa på extratjänster och vi har kunnat starta upp några personer 

i detta.   

 

Under året har vi arbetat med några deltagare som varit redo för arbetsträning där målet är anpassad 

anställning. Mycket tid har lagts på att coacha, samordna och koordinera möjligheterna för dessa 

personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden och nu med hjälp av Finsam troligtvis får anpassad 

anställning under våren 2021. Det som är viktigt att belysa är att förarbetet tar mycket tid för denna  
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målgrupp, alternativet hade varit att de inte hade gjort någon stegförflyttning alls och förödande för 

individen.  

Under hösten har Dals-Eds kommun använts sig av indikatorer för att mäta deltagarnas och 

personalens upplevelse av samverkan och samarbete. 24 deltagare svarade på enkäten som innehöll 7 

indikatorer och överlag var det ett positivt resultat. Vi kan se att merparten av deltagarna tycker att 

de får vara med och bestämma över vilka stöd de behöver. De flesta har även svarat att de får den tid 

de behöver för att klara sin stegförflyttning. 96 % av deltagarna känner att de har ett team att vända 

sig till.  

 

Indikatorer för personal var det 11 personer som svarade. Det var personal från psykiatrin, IFO och 

AMI som svarade på enkäten som innehöll 9 indikatorer. Även bland personal var det ett positivt 

resultat och att samverkan är viktig för personalen. Även personal tycker i stor del att stödet vi ger 

deltagarna får ta den tid som behövs. På indikatorn om de olika arbetssätt vi har i den samordnade 

insatsen fungerar bra är resultatet övervägande positivt. Vi tror dock att vi kunde få ett bättre resultat 

av samverkan om representant från Vårdcentralen, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan hade 

haft närvaro på våra lokala Finsamträffar.  

 

Långsiktiga effekter 
Vi har lärt oss att vi behöver bli bättre på att dela med oss av vad som fungerar, erfarenheter från 

samtal, insatser osv. för att stärka oss i vår yrkesroll. Vi har möjlighet till detta på våra 

tisdagsmöten/coachmöten. Vi ser tydligt framgångsfaktorerna när vi är ”samkörda” och att vi har 

samma plattform att utgå ifrån. Detta gör att deltagarna kan känna sig tryggare och att det inte blir 

några ”glapp” i vad som förmedlas. Vi har ju också turen att en av våra medarbetare är väldigt aktiv 

inom politiken vilket gör att vi har en direktkanal där våra politiker i kommunen får en inblick och 

tydligare bild av vad och hur vi arbetar. Vi ser redan effekter i form av att nämnderna samarbetar 

tätare. Det har beslutats om en långsiktig plan i arbetet mot utanförskap och har avsatt medel för 

detta arbete till 2025. Detta tycker vi är ett tecken på att man från politiken känner tillit till vårt 

arbetssätt. 

 

Frånvaron av Arbetsförmedlingen på orten innebär en risk för arbetet och arbetssättet inom 

Samordningsförbundet. Deras frånvaro och tidvisa brist på lokal kännedom påverkar samarbetet, 

samarbetsvägarna såväl som individerna direkt. Det finns risk att det påverkar våra deltagare negativt 

och gör det svårare för dem att få rätt insats, i rätt tid och bli självförsörjande. 

 

Vi är rädda och oroliga för att vissa individer som vi redan jobbar med kommer få ökade psykiska 

svårigheter på grund av pandemi och den isolering de kan hamna i. Stor risk är att dessa individer 

kommer ännu längre från arbetsmarknaden och kommer att kräva större insatser till rehabilitering.  

 

Samarbetsarenor 
Våra samarbetsarenor är ju främst våra myndigheter. Vår Finsam represent från Vårdcentralen i 

Dals-Ed har bytt arbetsgivare så hon är inte längre med på våra Finsam-träffar och vi har inte fått en 

ny representant från vården. Vi är oroliga för att detta kommer att påverka vår samverkan med 

Vårdcentralen i Dals-Ed och i sin tur drabba deltagarna. 

Vi har också en betydligt större samverkan inom kommunens olika enheter. Samarbetet mellan 

kommun och näringsliv blir allt bättre och tydligare.  

Under året har vi återigen försökt att få igång ett samarbete med Arbetsförmedlingen, men de 

förändringar som gjordes under år 2019 har påverkat Dals-Eds kommuns invånare negativt genom 

att det är svårt för personerna att komma i kontakt med sina handläggare och oklart hur processerna  
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skrider framåt. I slutet av året har vi fått kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen som vi kan vända 

oss till och även startat upp digitala avstämningsmöten som underlättar för både coacher och 

deltagare. Det känns hoppfullt med bra samarbete inför år 2021 men vi har en klar önskan om att få 

en fysisk närvaro av arbetsförmedlare på orten.  

 

Övrigt 

Trots situationen med Covid-19 har vi kunnat hålla i gång verksamheterna, förutom i slutet av året då 

vi tillfälligt fått stänga vår verksamhet AME. Trots situationen har vi haft en god kontakt med 

deltagarna både med fysiska och digitala möten. Det är troligt att arbetslösheten och den psykiska 

ohälsan ökar samt att vi kan komma att få en högre belastning på kommunens olika organisationer 

såsom vården, IFO och AMI. Detta gör att vi i Finsam blir en viktig funktion i Dals-Eds kommun för 

att få till en bra och effektiv samverkan som kan underlätta stegförflyttning mot självförsörjande. 
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Samverkanskontoret – Säffle Kommun 

Insatsansvarig Arbetsmarknadsenheten, Sanna Bertilsson 

Samordnare Evelina Öström 

 

Slutsatser 

Vi har en samverkansplattform där det är möjligt för parterna att regelbundet samlas och delge 

information och kunskap om varandras verksamheter. En plattform som också stått stadigt trotts 

omorganiseringar. 

Det finns en struktur för att lyfta frågor/ärenden från individer genom handläggare som är i behov av 

samordning eller önskar komma i kontakt med någon av parterna. Det är en uppskattad insats från 

individerna som menar att det till stor del är ett bra stöd för dem.  

Insatsen fungerar bra som ett första steg för att skapa en helhetsbild och planera vidare mot en 

samordnad planering kring individen. Vidare saknas en tydlig struktur för vad som sker efter ärendet 

lyfts i handläggargruppen och vem som ska ta ansvar vidare. 

Det finns behov av kompetensutveckling och tydlig struktur för samordnad individuell plan.  

Ett positivt möte med vårdcentralen i Säffle under hösten som förhoppningsvis kan bidra till en fast 

resurs i handläggargruppen 2021.  

Genomförandet – Arbetsprocessen 

Avstämning har skett kontinuerligt, dels med Sanna Bertilsson, chef AME Säffle och Helene 

Ohlsson, förbundschef BÅD-ESÅ. 

 

Handläggargruppen äger rum en gång i månaden. Handläggare har möjlighet att lyfta individärenden 

som är i behov av samordning med, AF, LSS, psykiatri, AME, FK eller SOC.  

Onsdagsmötet är riktat mot unga som varken arbetar eller studerar mellan 16-30 år. 

Fredagsmötet fokuserar på utbildning, utbildningsspår samt extratjänster.  

Koordinator håller i mötet och agerar mötesledare. OneNote används som informationskanal med 

aktuell information om möten, dagordningar, mötesanteckningar och annan information. Alla som 

deltar i samverkanskontorets möten har tillgång till informationen och kan genom inloggning, lämna 

önskemål och mötespunkt eller meddela förhinder. Varje part ansvarar för att samverkansmötet blir 

produktivt och tar med sig ärenden och information.  

Strukturerade arbetsprövningar genomförs av koordinator i arbetsmarknadsenhetens verksamheter 

men också på externa platser efter överenskommelse med platsen. Arbetsprövningarna genomförs 

med bedömningsinstrumenten AWP, AWC, WRI och WEIS. Handledare är delaktig i 

arbetsprövningen och informerar till bedömare. 

Har insatsen förändrats på något sätt? 

Samverkanskontoret har övergått helt i digital form under året utifrån restriktioner kring covid-19. 

Det fungerar bra vid informationsmöten. Vid individärenden är parterna begränsade i hur 

personuppgifter och information kan delas. Handläggargruppen som är mest berörd av detta har 

därför fått ändra rutinen kring individärenden utifrån digitala möten.  
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Mötet för unga som varken arbetar eller studerar fungerar som arbetsgrupp för projektet Värmlands 

arbetskraft och styrs nu genom Chatarina Lager som är projektledare. Koordinator deltar 

fortsättningsvis utifrån uppdraget men är ej sammankallande.  

Måluppfyllelse 

Målgrupp: Samordningsförbundets målgrupp är, personer i yrkesverksam ålder som har möjlighet 

att nå ett yrkesliv och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera 

myndigheter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete 

Mål: 

 Fler ska få rätt stöd i samverkan och rätt försörjning 

 Minskat utanförskap med hjälp av samverkan mellan AF, FK, Socialförvaltning, skola, LSS 

och vård. 

 Bättre samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin försörjning  

 Effektivare användning av samhällets samlade resurser. 

 Implementera strukturerad arbetsprövning  

 Ytterligare kontakt med vården. 

 Ta del av och sprida tjänstedesign. 

 

Samverkanskontoret har haft betydligt färre individärenden under 2020. En stor del i det är 

arbetsförmedlingens reformering och arbete med privata aktörer, vilket innebär att samarbetet kring 

individer minskat mellan kommun och arbetsförmedling. Socialtjänsten deltar inte i samma 

utsträckning i samverkanskontoret med ärenden utan dessa går direkt till arbetsmarknadsenheten. 

Detta gör att individärenden inte lyfts i samverkanskontoret på samma sätt som tidigare.  

Några av de individer som deltagit i insatsen har fått svara på NNS indikatorer. De indikatorer som 

besvarats är 1-3 samt 7. Resultatet av det visar att individerna till stor del anser att insatsen varit till 

bra stöd för dem.   

Arbetsprövningar fortsätter att implementeras. Externa verksamheter som är i behov av praktikanter 

och som har möjlighet att anpassa arbetsuppgifter har öppnat upp för att deltagare ska kunna 

genomföra arbetsprövning hos dem.  

Ytterligare kontakt med vårdcentralen har gjorts och en resursperson till handläggargruppen är tänkt 

dit men vårdcentralen har inte gett några besked om vem eller när de kommer delta.  

Ytterligare kontakt med psykiatrin genom arbetsterapeut.  

Delar av personalen på arbetsmarknadsenheten har gått utbildning i tjänstedesign. Det är ett påbörjat 

arbete med tjänstedesign inom projektet Värmlands arbetskraft men restriktioner kring covid-19 gjort 

att det fått skjutas på framtiden.  

Projektets styrkor: 

 Skapar kontaktytor med andra parter, kunskap om andras förutsättningar att samverka och ger 

samsyn om individers väg till lämpliga insatser/aktiviteter. 

 Regelbundenhet med struktur som underlättar kontinuitet i samverkan 

 Samverkansklimat och former som fungerar bra på handläggarnivå. 

 Påskyndar ärenden, en förutsättning är att samtliga parter använder handläggargruppen 

utifrån sitt syfte och i ett tidigt skede vid behov av samordning.  
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Projektets svagheter: 

 Svårigheter att mäta resultat. På individnivå har individer börjat registreras i SUS vilket ökar 

möjlighet att se resultat. Individfokus med insatser som registreras i SUS förutsätter parter 

som ”tar med” individer till aktiviteter då inte processledare har egna personärenden. 

 Sårbart när parter får nya direktiv om arbetssätt och parter uteblir från möten.  

 Saknar fortsatt kontakt med primärvård.  

 

Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?  

De som deltar i samverkan berättar till viss del för andra om hur det fungerar t.ex. i samband med 

möten inom sin egen organisation. Koordinator lyfter resultat och arbetet i beredningsgrupp. 

Samtliga samordnare inom BÅD-ESÅ har kontakt och delar erfarenheter och resultat mellan 

varandra. 

 

Samarbetsarenor/Upplever ni att samverkan har ökat mellan parterna och i så fall på vilket 

sätt? 

Arbetsförmedlingen, Socialtjänst, Arbetsmarknadsenheten, socialpsykiatrin, Kommunala 

aktivitetsansvaret, Ungdomens hus, landstingets primärvård, landstingets psykiatri, vuxenutbildning, 

ESF-projekten: Värmland tillsammans. Personliga ombud, Försäkringskassan, Kyrkeruds 

folkhögskola, Vuxenutbildningen, projektet SSIP genom tillväxtverket. 

Under 2020 har arbetsmarknadsenheten fått ett ökat tryck med individer från försörjningsstöd som är 

i behov av en aktivitet. Främst handlar det om kartläggning av individerna och hitta rätt insatser. Ett 

arbete som kommer fortlöpa och utvecklas under 2021. 
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Integrerad samverkan Årjäng – Årjäng Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Pernilla Johansson 

Samordnare/coach Kristina Molin 

 
Slutsatser 

De personer som är inskrivna inom Integrerad Samverkan i Årjäng är en målgrupp som av olika 

anledningar står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Det blir då allt viktigare att parterna inom 

Finsam samverkar för att de personer som står längst från arbetsmarknaden ska komma närmare en 

självständighet, som kan vara studier, sysselsättning, bättre hälsa och rätt ersättning utifrån sin 

situation.  

Under 2020 har det varit en omorganisation, då AMI och IFO har fått en gemensam 

verksamhetschef. Tänker att det är bra med en gemensam verksamhetschef som har ett 

helhetsperspektiv, att få till ett bra samarbete/samverkan för våra respektive verksamheter. 

Det har under 2020 varit en utmaning utifrån Covid – 19 att tänka om och tänka nytt när det gäller 

hur vi ska träffa våra deltagare men också hur vi ska få till olika möten för samverkan.  

Genomförandet – Arbetsprocessen 
Deltagare kan komma från alla myndigheter inom Finsam men främst är det IFO som skriver in 

personerna i Integrerad samverkan. Inskrivningen kan ske gemensamt med den handläggare som har 

skrivit in personen i Finsam eller ett första möte med samordnare/coach.  

Under våren 2020 var jag och Helene Ohlsson på Vårdcentralen och presenterade Finsam. Kurator 

på Vårdcentralen har jag sedan tidigare kontakt med men har även fått en kontakt med samordnande 

sjuksköterska. Under hösten var det ett digitalt möte med Öppen psykiatrin, Arvika. Efter det har jag 

varit och träffat de två psykiatrisjuksköterskor som arbetar i Årjäng och det är ett steg närmare 

samverkan mellan oss olika parter inom Finsam.  

Under hösten har Finsam Handläggargrupp haft digitala möten. Det har sina utmaningar, då vi har 

olika digitala arenor att tillgå och möjligheten att använda dem utifrån olika förutsättningar. Tanken 

har varit att delge information från varje verksamhet, samt att hämta och delge kunskap från 

varandra. Det ska även vara möjligt att lyfta individärenden men då avidentifierade. Det finns en 

vilja att få till en fungerande handläggargrupp från alla parter inom Finsam för samverkan för de 

personer som är i behov av stöd för att kunna göra en stegförflyttning och förändra sin situation. 

Även om Finsam Handläggargrupp inte alltid under 2020 har lyckats att få till möten/digitala träffar 

så har jag en bra kontakt med handläggare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen 

och Årjängs kommun, främst Socialtjänsten. Det har möjliggjort att det finns en kontakt inom 

Finsams olika aktörer som jag kan vända mig till med frågar kring samverkan för de personer som är 

inskriva i BÅD-ESÅ.  

Under 2020 jag haft kontakt med Kerstin Carlsson, Framtidsbygder. Hon har med sitt projekt 

Framtidsbygder varit i Årjängs kommun under några år och har goda kontakter med olika företag i 

kommunen. Hon är också behjälplig med grupper, exempel kan det vara språkträning med inriktning 

mot arbete, ex vård eller handel.  

Under 2020 sökte AMI pengar från BÅD-ESÅ och beviljades 130.000 kronor till utbildning, 

Lösningsfokuserat. Under hösten hade AMI en utvecklingsdag med fokus på kommunikation och 

samarbete. Därefter har AMI tillsammans med socialsekreterare, ekonomiskt bistånd gått en 

grundutbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt. Det var tre dagar under oktober och november och  
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det kommer vara en halv dag uppföljning i januari. Utbildningen har delvis varit digital på grund av 

Covid – 19.  

 

Måluppfyllelse  

Målgrupp 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har medvetet valt en bred målgrupp, vilket är personer i åldern 18 

– 64 år och: 

- som står långt ifrån arbetsmarknaden och riskerar hamna i utanförskap.  

- som har kontakt med två myndigheter eller fler.  

- som har hamnat- eller riskerar att hamna ”mellan stolarna”.  

- som har behov av samordnande och samverkande insatser för att stegförflytta sig i riktning 

mot självständighet, egen försörjning och högre livskvalitet. 

Mål 

Långsiktigt mål: 

Utveckla samverkan för att människor ska få bättre förutsättningar att klara sin försörjning. Alla 

parter ska vara med i samverkan och alla parter som har ärenden där samordning behövs ska kunna 

lyfta upp ärenden. 

 

De insatser som förbundet finansierar ska leda till att  

 Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare.  

 Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina behov och sin 

förmåga för att förbättra sin funktions och arbetsförmåga. 

 Förmågan till egen försörjning ökar 

 Deltagarens egen medverkan och delaktighet är en viktig utgångspunkt. 

 

Att personer utifrån sina förutsättningar ska stegförflyttas för att förändra sin situation. Eftersom den 

målgrupp vi arbetar med står långt från arbetsmarknaden, så är stegförflyttningen kanske inte i första 

hand att hitta en sysselsättning. Till att börja med handlar stegförflyttningen om att komma på 

bokade möten, att avboka om de inte kommer, att stärka personen att de klarar av att göra saker, att 

de får rätt kontakter och att sköta de kontakterna. Under 2020 på grund av rådande epidemi har man 

fått tänka om och tänka nytt när det gäller att möta personer. Mer digitala möten, träffa personer ute, 

gå promenader och möten via telefon.  

 

Projektets styrkor 

Att deltagaren via sin handläggare kan få en tid snabbt till en första träff inom Finsam, för att starta 

upp ärendet. Ett bra samarbete med socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Det finns även bra 

kontaktvägar in till de andra myndigheterna.  

 

Projektets svagheter 

Det har inte varit någon kontinuitet när det Finsam Handläggargrupp, vi har haft träffar men inte fått 

till strukturen på mötena. Det behövs också få till strukturerade flerpartsmöten för de personer som är 

inskrivna i Integrerad samverkan för att få till en stegförflyttning.   

 

Långsiktiga effekter 
De deltagare som är inskrivna i Finsam har oftast en komplex situation och de behöver stöd i att göra 

stegförflyttningar för att förändra sin situation. Att det finns en gemensam plattform med en  
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samordnare gör förhoppningsvis att det finns en upprättad plan som alla känner till och som stärker 

deltagarens möjlighet till stegförflyttning.  

 

Samarbetsarenor  

Våra samarbetspartners är främst myndigheterna inom Finsam men även inom kommunens olika 

enheter, främst, IFO, AMI och vuxenskolan och projektet Framtidsbygder, Kerstin Carlsson.  
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Projekt ALL-IN – Bengtsfors Kommun 

Insatsansvarig Arbete och Integration, Ulrika Moberg 

Samordnare Bachir Sulaiman 

 
Slutsatser (så här långt)  
I sitt grundutförande är projektet ALL-IN Bengtsfors mycket genomtänkt och gediget när det gäller 

kontinuitet och samverkande faktorer – när det kan genomföras enligt plan. När yttre omständigheter 

som Corona-pandemin slår till är dock projektet skört då denna målgrupp är extra sårbar när det 

gäller distansundervisning och att arbeta självständigt med hemstudier. Deltagarna behöver träffas 

fysiskt och öva och ta in information med fler sinnen än genom digitala verktyg. Det mänskliga 

mötet är mycket viktigt också för att ta in och processa ny kunskap samt lära känna varandra och 

våga öppna sig för nya tankar. Under perioden har vi hunnit avsluta en grupp utrikes födda kvinnor 

och även startat upp en grupp för män. Trots Covid-19 har vi kunnat genomföra det mesta som varit 

planerat förutom vad gäller praktikplatser. 
 

 

Genomförande – Arbetsprocess  

 

Grupp 2: 

Uppstart med deltagare 20200302 grupp 2 med planerade 12 deltagare. 1 dök inte upp alls, 1 

avslutade p.g.a. föräldraledighet och 1 avslutade p.g.a. flytt och jobb i annan kommun. 

Efter en mycket lyckad genomförd grupp 1 var förväntningarna stora på grupp 2.1  

Corona-pandemin förändrade förutsättningarna i grunden vilket har medfört att denna grupp inte alls 

fått möjlighet till information från de externa aktörerna som var inplanerade. I relativt hög grad har 

den planerade informationen kunnat ges, men av insatsansvarig istället. Detta har ju gjort att den 

tidigare framgången med att deltagarna fått samma information men ifrån olika källor och ur olika 

perspektiv inte har kunnat uppnås. Corona påverkade också genom hälsorestriktionerna från FHM 

förutsättningarna för deltagarnas närvaro, viket gjorde att frånvaron ökade markant i gruppen.  

I samband med att universitet och gymnasieskolorna gick över till distansundervisning 20200318 

valde DFHS att också göra det, vilket starkt har påverkat deltagarnas möjligheter att prata och öva 

sin svenska i direkt dialog.  

Efter sommaruppehållet med ökande antal fall av Covid-19 i VGR och specifikt i Bengtsfors samt 

trånga lokaler utan möjlighet till fysisk distans delades gruppen upp i två delar, en förmiddagsgrupp 

och en eftermiddagsgrupp, där de som bor utanför Bengtsfors ingår i förmiddagsgruppen. Största 

utmaningen för grupp 2 var att få en praktikplats. Bara två verksamheter i kommunen hade möjlighet 

att ta emot praktikanter. Praktikplatserna låg inom måltid och skolområdet. Andra verksamheter sa 

att de gärna kan ta emot praktikanter om läget hade förändrats 

 

Grupp 2 avslutades den 25 september.  

Utav 10 deltagare var det två som fick en praktikplats. 

Utav 10 deltagare var det fyra  som gick till studier. 

Utav 10 var det en som flyttat från kommun. 

Utav 10 är det tre som står på kö till praktik. 

                                                           
1 Grupp 1 omfattade från starten 17 deltagare, varav 2 deltagare flyttade från kommunen under de första två månaderna. 2 deltagare gick vidare till arbete, 
vilket motsvarar 13% jämfört med de förväntade 20. 9 deltagare påbörjade sin praktik, varav 4 fick avbryta pga Covid-19 och 2 pga egna svårigheter 

medan 2 fullföljde och 1 fick förlängd praktik med ev möjlighet till nystartsjobb hösten 2020. Detta motsvarar 60 % av de förväntade 20. 2 deltagare har 

gått till sjukskrivning och 2 utreds vidare kring arbetsförmåga. 
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Grupp 3: 

Vi har jobbat utifrån ansatsen att projektet ska främja jämlikhet genom att utjämna de ojämlika 

levnadsvillkor och skillnader som finns idag. Insatsen vänder sig i första hand till utrikesfödda 

kvinnor då de har svårare än någon annan grupp att hitta en plats på arbetsmarknaden. Den första 

gruppen kvinnor hade en önskan att deras män också skulle kunna få ta del av samma insats. Detta är 

något vi tänkt på och jobbat utifrån nu när vi också har en grupp för män. Att gruppen män också ska 

få samma information som kvinnorna fick. Vi startade därför upp en grupp deltagare med bara män 

200928. På grund av Corona läget och skärpta restriktioner så har vi anpassat gruppen till endast 6 

personer p.g.a. att vi också har externa aktörer, språkstöd och insatsansvarig (max 9 personer).  

Från och med 200902 tillträde en ny insatsansvarig p.g.a. att den tidigare avslutade sin tjänst. 

Insatstasvarig är flerspråkig och också Arbete och Integrations samhällskommunikation.  

På grund av mycket  hög risk för smittspridning i området. har grupp 3 haft insatsen på distans sedan 

16 november. Smittspridningen är fortfarande mycket hög inom hela kommunen och vi följer noga 

Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Insatsansvarig har också genomfört också kurser i 

digitalkompetens för deltagarna så att alla kan tillgodogöra sig insatsen på distans. Det har varit ett 

stort engagemang i grupperna och deltagarna har ett stort intresse av att lära mer. Några reflektioner 

från våra deltagare: 
 
 ” Många intressanta och viktiga ämnen vi tar upp här på kursen. Många ämnen som hjälper oss mycket i våra dagliga 

liv.” 

”Ledaren har varit bra och vi får positiv energi av honom, det som jag är mest intresserad av är hur arbetsmarknaden 

fungerar eftersom jag gärna vill få jobb när kursen slutar” 

 

Schema i grundutförande  

Måndagar 8.00-14.30; Hälsoskola för arbete – temaföreläsning eller uppföljning av tidigare 

föreläsning, fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp, och fysisk aktivitet somt har varit svårare 

att utföra efter vi har flyttat till den digitala undervisningen men vi har haft övningar via dator och 

pratade om andra alternativ om man vill träna hemma.  

 

Tisdagar 8.00-14.30; Vägen Vidare – temaföreläsning eller uppföljning av tidigare föreläsning, 

fördjupningsuppgifter enskilt och/eller i grupp, och fysisk aktivitet (se ovan angående fysisk 

aktivitet).  

 

Onsdagar 8.00-11.30; Hälsoskola för arbete/Vägen Vidare reflektionsuppgifter enskilt eller i 

grupp. och hemstudier 

Onsdagar 12.30-14.30 Du Och Ditt Liv, DODL, Dalslands Folkhögskola; svenskundervisning 

och fördjupning av nämnda teman samt att öka deltagarnas förmåga och känsla av att kunna påverka 

sitt vardagsliv i Sverige.  

Torsdagar och Fredagar 8.00-14.30; DODL, Dalslands Folkhögskola; svenskundervisning som 

ovan  

 

Måluppfyllelse, projektets styrkor, svagheter  
Mycket svårt att uttala sig om måluppfyllelse. Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda 

med den information de har fått. Deltagarna nämner särskilt jämlikhet, demokrati, kvinnans lika 

rättigheter som mannens samt ökad kunskap om stresshantering och kost. En samstämmighet kring 

avsaknaden av DFHS är mycket tydlig – att kunna träffas fysiskt för att kunna öva svenska  
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tillsammans med läraren. Flera deltagare uttrycker stor tacksamhet över att de har känt sig sedda och 

förstådda av lärarna. 

Insatsansvarig har gått en utbildning i jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jämställdhetsfrågor har 

tagits upp med gruppen vid olika tillfällen. Metoden som har använts är dialogbaserad där 

insatsansvarige kombinerar dialog  med diskussion och alla har fått möjligt att uttrycka sig. 

Insatssamordnaren utgår från olika material som utmanar könsstereotypa föreställningar. Bland annat 

används material från följande källor: Vi tittar på filmer som främjar jämställdhet bl.a. filmer som 

finns på olika webbsidor, Det har varit ett gott engagemang och högt till tak då  ämnena tagits upp. 

Insatsen har till stor del genomförts som det var tänkt. Hänsyn har dock tagits till Covid – 19. Detta 

har inneburit att våra medverkande externa aktörer inte kunna medverka i samma utsträckning som 

tidigare. I  perioder som har nämnts redan har insatsen förlagts på distans då det funnits en ökad risk 

för smittspridning. 

 

 

Samarbetsarenor  
”En väg in” är en viktig plattform för att aktualisera och följa upp personer i kommunen som står 

långt från arbetsmarknaden och har fungerat som en viktig samarbetsarena för ALL-IN. De olika 

professionerna från AME, Integration, IFO, (AF), har en väl upparbetad rutin för samverkan, vilket 

har underlättat enormt för informationsspridning, planering, uppföljning, inventering samt 

remittering av deltagare till ALL-IN.  

 

Ett styrgruppsmöte hölls den 8/9 nästa styrgruppsmöte är den 10/12. I styrgruppen har fokus varit på 

erfarenhetsutbyte, ekonomi och uppföljning av kommunernas lokala resultat. 

Förutom detta har medarbetare i projektet träffats på flera tillfällen, och har haft  några 

konferensträffar både som gäller Vägen Vidare / Hälsoskolan för arbete nätverksträffar. 

 

Vårt samarbete med kommunens alla verksamheter har under året fortsätt men med tanke på Covid-

19 har vi ej kunnat samverka i lika stor utsträckning som tidigare.  

 

Närhälsan har en viktig del i hälsoskolan men av samma anledning som ovan har de ej kunnat 

medverka i den utsträckning som det var tänkt. Insatssamordnaren har däremot hållit kontakten och 

vi hoppas att så snart läget har förändrats på mer samarbete till våren. 

Folktandvården har däremot medverkat som tidigare. 

Under året och innan den ökade risken för smittspridning har kommit har det utvecklat en samverkan 

med Support Grupp Network som varit här och haft en mini starta eget kurs  

 

 

 

Långsiktiga effekter (vad har ni lärt så här långt)  

Att det tar tid och måste ges utrymme till deltagarna att processa ny kunskap så att den förankras och 

förstås på djupet. Först då kan den omsättas i konkret handling. All-In är en mycket bra plattform där 

alla viktiga frågor som t.ex. skola demokrati, jobb, hälsa, socialtjänsten, jämställdhet och även 

känsliga teman t.ex. religion, sexualitet, hedersrelaterat våld har diskuterats väldigt öppet. 

Kontinuiteten i Bengtsfors-modellen bygger relationer där tillit och förtroende byggs upp – 

deltagarna vet att vi tror på deras förmåga och ser deras kompetenser. Vi hinner reparera 

missförstånd. 
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Strukturövergripande insatser, deltagare inom förbundets parter 

 

Tjänstedesign, utbildning, kompetenshöjande insatser  Antal deltagare: 

Religionsvetarna      4 

Kompetensinsats Indikatorer, ”Hur mäter vi att vi blir bättre?”    2 

Inspirationsdagar kring Tjänstedesign     11 

Mänskliga rättigheter       3 

Inspiration Jämställdhet, Genus och Ledarskap (JGL)     3 

Utbildning i SUS, System för uppföljning av samverkan.   6 

Grundkurs i Tjänstedesign i egen regi     48 

Webbinarium BIP projektet     2  

Digital konferens, nätverk Tjänstedesign     2 

Grundkurs Lösningsfokuserat arbetssätt     35 

Metoden Supported Employment (SE) och Individual Placement Support (IPS)  5 

 

 

Utveckling Samverkan 

Samverkansdialog Integrerad samverkan Årjäng och Årjäng vårdcentral  4 

Samverkansdialog Samverkanskontoret och Säffle vårdcentral   5 

Utvecklingsdag Integrerad samverkan Årjäng (i samband med Grundkurs LÖK)  (15) 

FINSAM dagen, Samordningsförbundet BÅD-ESÅ    27 

Halvtidskonferens Projekt ALL-IN, Bengtsfors kommun med utvärderarna Contextio 19 

 

 
Övrigt 

Information till KS Bengtsfors kommun, KF Årjäng kommun, HSN Västragötalandsregionen. 

Medlemssamråd tillsammans med Samordningsförbundet SOFTLEG (Trollhättan/Lilla 

Edet/Grästorp) och Vänersborg/Mellerud. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet 
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng för räkenskapsåret 2020. Granskningen har 
bedrivits i enlighet med god revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med 
rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i 
revisionsberättelsen.  

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen. 

Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande 
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för 
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna 
kontroll fungerar. 

Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och 
eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets 
revision. 

1.2 Syfte 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har 
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har 
besvarats i granskningen: 

1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering 
och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning?  

2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar? 

3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2020 och 
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång?  

4 Är den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning 
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet. 
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1.3 Metod och avgränsning 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2020. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån 
om informationen är förenlig med de finansiella delarna. 

Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

— Intervjuer med berörda tjänstemän 

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

— Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

— Diskussion med processtöd/förbundssamordnare 

— Sedvanlig bokslutsgransknig 

1.4 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.4.1 Redovisningen 

— Verksamhetens intäkter 

Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 
beslut, fakturering och inbetalning. 

— Verksamhetens kostnader 

Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning 
samt avklipp. 

— Kassa och bank 

Substansgranskas mot externa underlag. 

— Kortfristiga skulder 

Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning 
samt avklipp. 

— Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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1.4.2 Intern kontroll 

— ”Ordning och reda” 

— Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och extern redovisningsbyrå 

— Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 
belopp. 

Granskningen avser Samordningsförbund BÅDESÅ där styrelsen är ytterst ansvarig för 
årsredovisningen och årsbokslutet. 

1.5 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av revisor Josefin Andersson under ledning av auktoriserad 
revisor Nils Nordqvist. 
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2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelsen 

2.1.1 Regelverk 

I lagen om kommunal bokföring och redovisning (11 kap) anges de formella kraven på 
innehållet i en förvaltningsberättelse. Det är en ny lagstiftning som gäller från och med 
2019, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare 
lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om: 

— Översikt över verksamhetens utveckling 

— Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

— Händelser av väsentlig betydelse 

— Styrning och uppföljning av verksamheten 

— God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

— Förväntad utveckling 

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt. 

2.1.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens i allt väsentligt lever upp till lagkraven på hur en 
förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger utförlig 
information om vad som skett under året samt kring verksamhet och måluppfyllelse 
med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Det finns även information om 
förväntad utveckling, viktiga händelser under året vilket krävs av god sed. 

Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en 
rättvisande bild. 

2.2 Redovisningsprinciper 

2.2.1 Regelverk 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen 
skett enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.  

2.2.2 Vår bedömning 

Årsredovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet. 
Detta innebär att den skall upprättas enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
LKBR och RKR:s rekommendationer och således också god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. 
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2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 

2.3.1 Finansiella mål 

I dokumentet ”Verksamhetsplan och budget år 2020” anges att ”förbundet kommer följa 
Nationella Rådets rekommendationer om att förbund med bidrag om 7 000 tkr inte bör 
ha ett eget kapital som överstiger 20 % av bidraget”.  Detta innebär att förbundets egna 
kapital inte bör överstiga 996 tkr utifrån nuvarande nivå på anslaget.  

Av förbundets verksamhetsplan och budget framgår vidare ” att god ekonomisk 
hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den 
finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna 
kommit överens om”.  

2.3.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Förbundet hade ett eget kapital på 1 092 tkr vid ingången av år 2020. Förbundets 
budget för år 2020 hade därför lagts med ett resultat på – 400 tkr. Efter det att 
förbundet fick ett fastställt bokslut för 2019 som visade på att man inte förbrukat medel 
som planerat fattade styrelsen beslut om en ny budget i maj 2020 där man lagt till två 
nya insatser kring kartläggning och utbildning samt ökat posten ”Ofördelat” från 360 tkr 
till 622 tkr. Se mer om denna post nedan.  

Utfallet för år 2020 innebär intäkter ett överskott om 612 tkr (Intäkter från de 
samverkande parterna på totalt 4 952 tkr och övriga bidrag om 306 tkr. Förbundets 
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på 4 647 tkr) Årets resultat 
innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 705 tkr, vilket motsvarar 34,4% av 
anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 21,9 % av anslagna 
medel. Förbundet lever således inte upp till Nationella rådets rekommendationer om att 
det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av bidraget under 2020 och då inte heller till 
det ena av sina egna finansiella mål. Förbundet är inte skuldsatt och således uppfyller 
förbundet detta finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning.  

Förbundet redovisar alltså ett positivt resultat på 612 tkr och en avvikelse mot 
ursprunglig budget på +1 012 tkr och från budget beslutad i maj 2020 på +1 633 tkr 
vilket motsvarar 26 % av budgeterade kostnader. Den finns inte en enskild orsak till 
avvikelsen utan alla kostnadsställen inom förbundet har gått med en större eller mindre 
positiv avvikelse jämfört med budget. Dock är den främsta orsaken till 
budgetavvikelsen den post som förbundet kallar ”Ofördelat”, det vill säga medel som 
styrelsen har till förfogande till finansiering av insatser under löpande år. Vi anser att 
denna typ av budgetposter inte är önskvärda och att planeringen av de insatser som 
styrelsen vill finansiera bör planeras med större framförhållning. Sätter man av denna 
typ av ”Ofördelade medel” är risken stor att pengarna inte blir använda. Bättre då att 
planera för dessa medel på längre sikt. Under 2020 har förbundet inte förbrukat något 
av de 622 tkr som avsatts.  

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 20 % utav erhållna bidrag 
under 2020 vilket är en rimlig nivå. Utifrån denna aspekt bedriver förbundet en 
verksamhet som är ändamålsenligt och effektiv samt med god ekonomisk hushållning. 
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De stora budgetavvikelserna är problematiska och vi rekommenderar förbundet att ha 
en bättre styrning och framförhållning i sin planering. Det finns ett fortsatt behov av att 
ytterligare utveckla verksamheten och att skapa ett ömsesidigt åtagande mellan förbundet 
och samtliga samverkande parter som medför att all planerad verksamhet kan genomföras. 
Detta även om det för 2020 har varit svårt för förbundet att påverka den Corona-pandemi 
som påverkat förbundet kraftigt under 2020. 

2.3.3 Mål för verksamheten  

Av dokumentet verksamhetsplan och budget år 2020 framgår att förbundet har samma 
mål som föregående år: 

— Att ha en dialog kring värderingsgrunden för samverkan och att bidra till att 
samverkanskunskap sprids 

— Att genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet 

— Att eftersträva 100 % deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt deltagande 
och närvaro är förutsättningen för samverkan. 

— Att starta upp utvecklingsinsatser i alla kommunerna och där lämpligt, bryta upp 
gränserna mellan kommuner och myndigheter så att kompetens kan delas inom 
ramen för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundets övergripande uppdrag är att finansiera insatser så resurserna 
inom rehabilitering används effektivare och enskilda personer förbättrar sin funktions- 
och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning.  

Förbundets övergripande mål är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt 
och till större nytta för den enskilde. 

2.3.4 Uppföljning av verksamhetsmål 

I förvaltningsberättelsen för år 2020 anges att förbundet arbetat med ca 219 specifika 
deltagare, könsfördelning och åldersstruktur på deltagare i de finansierade insatserna 
framgår också av förvaltningsberättelsen. Förbundet presenterar också resultatet för 
verksamheten ur olika perspektiv i årsredovisningen, till exempel sysselsättning efter 
avslutad insats. 

Under året har 75 deltagare avslutat sitt deltagande i verksamheten varav 43 % har 
gått till arbete eller studier, 15 kvinnor och 17 män. (Jmf 2019: 70%, 24 kvinnor och 32 
män). Alltså en relativt kraftig försämring, men det kan vara bra att ha som perspektiv 
att genomsnittet för liknande individinsatser i riket är ca 30 %. Enligt förbundet är 

anledningen till minskningen att deltagarna inte haft möjlighet att komma intill hos 
arbetsgivare på grund av rådande Corona-pandemi samt att fler deltagare haft 
längre tid av försörjningsstöd, utanförskap. 

Ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen behandlar förbundets verksamhetsmål. 
Samtliga mål som följs upp i årsredovisningen är inte mätbara och ofta redogörs för 
vilka insatser som bedrivits under året. Uppföljningen av målen får mer en karaktär av 
att vara en verksamhetsberättelse där men berättar om förbundets verksamhet i stället 
för att målen mäter effektiviteten av förbundets verksamhet. 

Utifrån det material vi tagit del av i övrigt kan vi konstatera att förbundet överlag arbetar 
aktivt för att följa upp och utveckla verksamheten men att det är svårt, baserat på utförd 
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insats, att uttala sig om huruvida förbundets aktiviteter medfört att de övergripande 
målsättningarna uppnåtts och om förbundets verksamhet bedrivits på ett fullt ut 
ändamålsenligt sätt. Ett tydligt resultat är att 43 % av de individer som genomgått och 
avslutat deltagande i insatser har stegförflyttats till egen försörjning, påbörjad utbildning 
eller aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen. Trots att detta är en försämring än 
året innan är det ett tydligt nyckeltal som man kan utvärdera. Förbundet skulle också 
kunna utveckla detta så att resultat per individisats redovisas. Då kan man enklare följa 
upp utvecklingen i de individuella insatserna och ha en diskussion och analys kring 
olika resultat i olika insatser. 

Vi noterar att förbundet aktivt arbetar med mål och följer upp resultatet av målen båda 
avseende förbundets egna mål samt målen i de insatser som förbundet finansierar. Att 
mål finns för förbundets verksamhet och inriktning i stort och specifikt för de insatser 
man finansierar är positivt. Vi bedömer att mål och uppföljning av mål kan stärkas och 
vi vet att en sådan förstärkning är på gång för verksamheten i 2021. Vi ser positivt på 
detta och rekommenderar styrelsen att vidareutveckla målarbetet kontinuerligt, främst 
med avseende på mätbarheten av målen, och fortsätta att arbeta aktivt med både 
målformuleringar och uppföljningen av verksamheten. 

2.4 Resultaträkningen 

2.4.1 Regelverk 

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och 
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§).  

2.4.2 Vår bedömning  

Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets 
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.  

2.5 Balansräkningen 

2.5.1 Regelverk 

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§). 

2.5.2 Vår bedömning 

Vi har kontrollerat att: 

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag 

— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed 

— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt 
periodiserade 

— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen 

— Dokumentation finns till samtliga balansposter 
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Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den 
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

2.6 Kassaflödesanalys 

2.6.1 Regelverk 

I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 
redovisas (LKBR 8 kap 1§). 

2.6.2 Vår bedömning 

I årsredovisningen för år 2020 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi 
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild.  

 

3 Förvaltningsrevision 

3.1 Attest och delegationsordning 

Förbundet har 2015-02-15 fastställt delegationsordning och attestregler för förbundet 
som gäller tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en 
övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på 
dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i 
samband med granskningen av årsbokslutet, visar på att rutinerna fungerar.  

3.2 Budget och verksamhetsplan 

Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2020 den 22 
november 2019. Som tidigare nämnt, beslutades om en ny budget för 2020 av 
styrelsen i maj månad 2020. Av budgetdokumntet framgår mål och inriktningen på 
verksamheten, organisation samt de olika insatser som skall göras under året. 
Budgeten gäller för 2020 med plan för 2020 och 2021 vilket är i linje med lagkraven. Vi 
anser dock att uppställningen av budgeten kan förtydligas genom att eventuellt eget 
kapital som man kan nyttja under året inte hanteras som en intäkt utan, om den ska 
vara med i budgeten, presenteras sist i dokumentet som en förklaring varför förbundet 
under kommande år kan budgetera med ett underskott. 

3.3 Finansiell rapportering 

Förbundet har bra rutiner för uppföljning av ekonomin. Styrelsens får ta del av 
ekonomiskuppföljning vid samtliga styrelsemöten, vilket framgår av förbundets protokoll 
från styrelsemöten. Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen 
i september under 2020. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre 
år vilket är i linje med god sed. 
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3.4 Intern styrning och kontroll 

Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för 
självgranskning av hur den interna kontrollen fungerar. Vi har tagit del av uppföljningen 
av den interna kontrollen, som skett i enlighet med internkontrollplanen. Uppföljningen 
är daterad den 23 november 2020. Av rapporteringen framgår att den har utförts enligt 
plan men vi kan inte utläsa av vare sig styrelseprotokoll eller beslutsunderlag om 
förbundet i sin internkontroll har noterat några fel eller avvikelser. I dialog med 
förbundet framgår dock att internkontrollen genomförts utan att fel eller brister har 
noterats. Vi rekommenderar förbundet att förtydliga återrapporteringen till kommande 
år.  

3.5 Finansierade insatser 

Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. 
Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller 
finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan 
endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna. 

Förbundet tecknar avtal med huvudmannen för de olika insatser man finansierar. I 
avtalen framgår bägge parters åtaganden, avtalets giltighetstid, krav på slutrapport och 
deadline för insatsen m m framgår. Avtalet innebär inte att förbundet tar på sig ansvar 
så att det blir att betrakta som att förbundet bedriver rehabiliteringsinsatser riktade 
direkt mot individer. 

Inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda 
deltagare har endast utbetalats till huvudmännen. 

Förbundschefen fungerar i samtliga fall som processtödjare till personalen i de 
beviljade insatserna inte som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med 
enskilda deltagare i insatserna. 

Vi bedömer att en god rutin finns på plats i detta avseende. Bedömningen är att 
förbundet håller sig inom ramarna för vilken verksamhet man får bedriva. 

Vi noterar i föregående års revision att avtalen för många av insatserna är gamla och 
att förbundet har finansierat samma verksamhet/insatser över lång tid. Vi kan 
konstatera att styrelsen under 2020 säkerställt att det finns aktuella avtal med för 
samtliga insatser som man finansierar vilket är positivt. Vi rekommenderar förbundet att 
fortsätta se över avtal och uppdrag till insatserna årligen, skapa en rutin för årliga 
instruktioner till de insatser man finansierar över flera år. Dessa instruktioner och/eller 
avtal bör också innehålla mätbara mål vilket vi kommenterade under kapitel 2.3.4 i 
denna rapport. 
 

4 Slutsats  

Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets 
redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. 
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Revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål styrelsen beslutat om för verksamhet och ekonomi under perioden. Vår 
bedömning är att fastställda mål och uppföljningen av dessa mål i årsredovisningen bör 
stärkas, vilket framgått tidigare i rapporten. 

Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. 
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget 
och jämfört mot fg år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och 
föregående år. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

 

 

2021-03-29 

KPMG AB 

 

Nils Nordqvist   
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng, org. nr 222000–1800, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle, Årjäng för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 

och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 

finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 

beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 

revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 

kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 

säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
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annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 

min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 

god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng för år 2020. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjäng har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 

Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 

och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Karlstad den 29 mars 2021 

 

 

Godkänt via mejl  

____________________________  ____________________________ 

Gun Alexandersson Malm   Nils Nordqvist 

Revisor utsedd av regionen och kommunerna Auktoriserad revisor, utsedd av staten 
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Pexip- digitaltkonferensrum, kl.09:00-11:40

Beslutande Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland)
Eva Frykenberger (C) (vice ordförande) (Kils kommun)
Marita Ögren (C) (Region Värmland)
Linda Johansson (S) (Region Värmland)  ersätter Mats Sandström (S)
Lena Palmehn (M) (Karlstad kommun)
Eva Sjöberg (C) (Hammarö kommun)  ersätter Anita Gustafsson (M)
Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun)
Bertil Börjesson (HEL) (Eda kommun)
Aurea Rioflorido Karlsson (S) (Storfors kommun)
Ulrika Nilsson (S) (Grums kommun)
Anita Karlsson (C) (Säffle kommun)
Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun)  ersätter Liv Pettersson (S)
Jonas Ås (S) (Arvika kommun)
Monica Olsson (C) (Torsby kommun)
Gert Cordes (C) (Kristinehamn kommun)

Ersättare Agneta Nilsson (KD) (Region Värmland)
Yvonne Kristoffersen (SIV) (Region Värmland)
Judith Kisch (M) (Grums kommun)

I tjänsten Eva Stjernström (Ledningsstrateg)
Tobias Nyåker (Enhetschef Hjälpmedelsservice)
Marianne Fleron (Verksamhetschef)
Birgitta Bjerre (Hjälpmedelskonsulent) §19
Anna-Carin Classon (Hjälpmedelskonsulent) §19
Andreas Anderberg (Utvecklingsledare) §22
Sofie Nilsson (Sekreterare)

Justering Ulla Carlberg (C) utsågs jämte ordföranden justera protokollet.

Sekreterare ...............................................  
Sofie Nilsson

Underskrifter

Ordförande ...............................................       ................................................
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Henrik Samuelsson (M)

Justerande ...............................................        ................................................  
Ulla Carlberg (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Hjälpmedelsnämnd
Sammanträdesdatum 2021-05-12
Datum då anslaget 
sätts upp

2021-05-27 Datum då anslaget 
tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliet, Regionens hus

.................................................Underskrift

Sofie Nilsson
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 16 Upprop
§ 17 Val av justerare
§ 18 Godkännande av föredragningslista
§ 19 Tyngdtäcken
§ 20 Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022
§ 21 Information hjälpmedelsservice 2021
§ 22 Uppdatering om välfärdsteknik
§ 23 Diskussion om eventuell politisk styrgrupp gällande välfärdsteknik
§ 24 Marianne Fleron - information om uppdrag och habilitering
§ 25 Tyngdtäcken
§ 26 Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022
§ 27 Övrigt
§ 28 Inbjudningar
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16
Upprop

Sammanfattning av ärendet
Upprop förrättas.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Val av justerare

Sammanfattning av ärendet
Ulla Carlberg (C) utses jämte ordförande justera protokollet.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18
Godkännande av föredragningslista

Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan godkänns utan ändringar.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19
Tyngdtäcken

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelskonsulenterna Anna-Carin Classon, Birgitte Bjerre och enhetschef Tobias Nyåker 
föredrar om rubricerat ärende. Hösten 2020 kom Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet 
som SKR är värd för) med en rekommendation till regionerna i Sverige att inte längre 
subventionera tyngdtäcken som hjälpmedel finansierat av offentliga medel. Enligt den 
information som framkommit i dialog med andra regioner har ungefär hälften valt att 
fortsätta subventionera i olika omfattning och några har valt att ta bort tyngdtäcke som 
förskrivningsbart hjälpmedel.
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Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20
Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022

Sammanfattning av ärendet
Ledningsstrateg Eva Stjernström föredrar om rubricerat ärende. Planeringsdirektivet som 
beslutades i regionstyrelsen den 26/1 2021 ingår i Region Värmlands planeringsprocess där 
syftet är att arbeta fram en flerårsplan för 2022–2024 och en regionplan för 2022 gällande 
Region Värmlands uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans och beslutet bereds av 
regionstyrelsen.

Region Värmlands effektmål för år 2022 är; trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart 
Värmland, god, jämlik och jämställd hälsa och hållbar organisation. Dessa mål, i samklang 
med organisationens värdegrund För alla i Värmland, ska vara vägledande i arbetet med 
framtagandet av respektive nämnds resultatmål för de kommande åren.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr  HMN/210008

Information hjälpmedelsservice 2021

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Tobias Nyåker informerar hjälpmedelsnämnden om rubricerat ärende. 
Verksamheten har börjat arbeta mer digitalt och det kommer verksamheten fortsätta med. 
Elrullstolskön har minskat och väntetiderna har blivit kortare, dock kan de rådande 
omständigheterna med pandemin ha påverkat kön. Det ekonomiska läget är inom budget. Det 
behöver göras en översyn av tekniker och det sker diskussioner om införskaffande av 
rullstolstvätt.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Uppdatering om välfärdsteknik

Sammanfattning av ärendet
Utvecklingsledare Andreas Anderberg informerar hjälpmedelsnämnden om det pågående 
arbetet med införandet av välfärdsteknik. Behovsbilden för både individ och anhörig ses över, 
standardiserade förlopp diskuteras, viktigt med kompetenssäkring och avgränsad 
implementering av välfärdsteknik. Uppdateringar kring införandet av välfärdsteknik ska 
presenteras på varje nämndmöte.
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Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23
Diskussion om eventuell politisk styrgrupp gällande 
välfärdsteknik

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde om behov av en politisk styrgrupp 
för välfärdsteknik uppstår.

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden diskuterar behovet av en politisk styrgrupp gällande välfärdsteknik.
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Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24
Marianne Fleron - information om uppdrag och habilitering

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Marianne Fleron informerar hjälpmedelsnämnden om hennes uppdrag som 
verksamhetschef och om verksamhets området habilitering.
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Protokoll
Hjälpmedelsnämnd

Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr  HMN/210014

Tyngdtäcken

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Tyngdtäcken ska finnas kvar i sortimentet som förskrivningsbart hjälpmedel i Värmland.
2. Hjälpmedelsnämnden uppmuntrar nämndens ledamöter att ta med sig frågan gällande 

uppföljning av förskrivna hjälpmedel till respektive huvudman.

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2020 kom Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet som SKR är värd för) med en 
rekommendation till regionerna i Sverige att inte längre subventionera tyngdtäcken som 
hjälpmedel finansierat av offentliga medel (Se bilaga 1). Enligt den information som 
framkommit i dialog med andra regioner har ungefär hälften valt att fortsätta subventionera i 
olika omfattning och några har valt att ta bort tyngdtäcke som förskrivningsbart hjälpmedel 
(Se bilaga 2). Örebro och Gävle har aldrig subventionerat tyngdtäcken som hjälpmedel, 
Stockholm och Gotland valde att ta bort tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel före 
MTP-rådets rekommendation p g a ekonomiska orsaker. Region Västmanland har gjort en 
riskanalys på vad MTP-rådets rekommendation skulle innebära för patienterna i 
Västmanland (Se bilaga 3). 

22 april 2020 förtydligades riktlinjen 04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och 
känslighet upp för att öka tydligheten vilken målgrupp som kan få tyngdtäcke förskrivet. 
Under 2020 från maj till september genomfördes workshops digitalt för förskrivarna hur de 
ska tolka den nya riktlinjen. Enligt statistiken har förskrivningarna minskat 2020. Om det 
beror på åtstramning av riktlinjen och/eller Covid -19 är svårt att utläsa än (Se bilaga 4). 

 

Förskrivares synpunkter

Frågor om förskrivning av tyngdtäcken har skickats ut till representanter/förskrivare för 
Sortimentsgruppen kognitiva hjälpmedel. Svaren visar att de verksamhetsområden som 
representeras i sortimentsgruppen (äldreomsorg, psykiatri och LSS inom kommunerna i 
Värmland, BUP, psykiatrin, primärvården och habilitering) anser att hälso- och sjukvårdens 
kompetens fortsatt behövs kring bedömning och förskrivning av tyngdtäcke och en fortsatt 
subventionering är lämpligt. Förskrivarna framhåller också vikten av att ta hänsyn till den 
beprövade erfarenhet som finns liksom andra studier inom området.
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Sekretariatet Mötesdatum
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

”Utan möjligheten att kunna förskriva tyngdtäcken ökar risken för högre kostnader i samhället 
och resurser inom hälso- och sjukvården i Värmland för läkarbesök, läkemedel och 
sömnutredningar och även samhällsekonomiskt så som sjukskrivningar”. 

Kommentar från förskrivare inom kommunpsykiatrin ”att deras patienter ofta har så stora 
kognitiva svårigheter så det påverkar vardagsaktiviteterna på olika sätt och många har behov 
av just tyngdtäcken för att få en mer fungerande vardag” (Se bilaga 5). 

 

Brukarorganisation

Vi har även varit i kontakt med brukarorganisationerna genom Funktionsrätt i 
Värmland. Styrelsen för Funktionsrätt svarar ”att man förstår att många har nytta av dessa 
täcken och om det föreslås att man ska plocka bort dem från sortiment behöver det föregås av 
tydlig utredning om förskrivning, patientnytta, följsamhet och utvärdering av resultat och en 
konsekvensanalys om följderna av att ta bort dessa från hjälpmedelsutbudet”. 

 

Sveriges arbetsterapeuter

Har framfört sin kritik mot MTP-rådets rekommendation och att hänsyn ej tagits till all den 
beprövade erfarenhet som deras medlemmar besitter (Se bilaga 6). 

 

Statistik

Vi kan se en ökning av förskrivning av tyngdtäcken sedan 2015 då det förskrevs 848 täcken 
mot 2020 då det förskrevs 1319 stycken vilket var en liten minskning jämfört med 2019 då 
det förskrevs 1412 stycken täcken. Denna minskning kan bero på åtstramningen av 
riktlinjerna som skedde men även pandemin har troligtvis haft en effekt. Kostnaden för inköp 
av nya tyngdtäcken ligger på en ca 2,5 milj per år. (Bilaga 4) Det finns även en kostnad för 
rekonditionering av täckena i form av tvättkostnad, 2020 var denna kostnad 140 000 kr.

Beslutsunderlag
 §23  Tyngdtäcken
 Skrivelse tyngdtäcken
 Bilaga 1 MTP-rådets rekommendation ang tyngdtäcken 202010
 Kopia av Bilaga 2 Regionernas beslut
 Bilaga 3 Riskanalys från Västmanland
 Bilaga 4 Statistik i Värmland
 Bilaga 5 Förskrivarnas kommentarer
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 Bilaga 6 Sveriges arbetsterapeuter

Utdraget skickas till
Enhetschef Hjälpmedelsservice
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§ 26 Dnr  HMN/210002

Hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022

Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar:

1. Svar på planeringsdirektiv för 2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Planeringsdirektivet som beslutades i regionstyrelsen den 26/1 2021 ingår i Region 
Värmlands planeringsprocess där syftet är att arbeta fram en flerårsplan för 2022–2024 och en 
regionplan för 2022 gällande Region Värmlands uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans 
och beslutet bereds av regionstyrelsen.

Region Värmlands effektmål för år 2022 är; trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart 
Värmland, god, jämlik och jämställd hälsa och hållbar organisation. Dessa mål, i samklang 
med organisationens värdegrund För alla i Värmland, ska vara vägledande i arbetet med 
framtagandet av respektive nämnds resultatmål för de kommande åren.

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för regionen och samtliga kommuner i länet. 
Den ansvarar för att en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor erbjuds länets invånare.

Nämnden ser inget behov av att förändra mätplanen utan avser att behålla de aktivitetsmål 
som har gällt sedan 2020. Det ger också nämnden en möjlighet att långsiktigt följa 
indikatorerna.

 Genomförda nätverksträffar
 Genomförda utbildningstillfällen: antal och syfte/innehåll
 Genomförda upphandlingar: antal och i vilka områden. Uppföljning av att avtal finns inom 

nämndens alla ansvarsområden.
 Leveranssäkerhet: uppföljning av eventuella avvikelser mellan preliminärt leveransdatum och 

datum när gods är mottaget hos förskrivaren
 Uppföljning teknisk beredskap: antal tillfällen, typ av insatser
 Ekonomisk uppföljning

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse hjälpmedelsnämndens svar på planeringsdirektiv 2022
 HMN Planeringsdirektiv 2022
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Utdraget skickas till
Ledningsstrateg Katharina Lenhoff
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§ 27
Övrigt

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor.
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§ 28
Inbjudningar

Sammanfattning av ärendet
Inga nya inbjudningar.

19 / 19


	Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Rivning av sophus på fastigheten Krokstad 3:25
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 73	Dnr KS/2021:137
	Sänkta lokalhyror kvartal 1 2021 med anledning av Coronapandemin
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstning
	Beslut
	Protokollsanteckning

	Sänkta lokalhyror kvartal 1 2021 med anledning av Coronapandemin
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 74	Dnr KS/2021:119
	Planprogram för Krokstadshalvön
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Förslag till planprogram för Krokstadshalvön
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ekonomiska konsekvenser
	Ärendets beredning
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 77	Dnr KS/2020:161
	Skrivelse från Trafikverket angående förberedande åtgärder och undersökningar för projekt E45 Säffle-Valnäs, mötesfri landsväg, Etapp 2
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Yttrande gällande Trafikverkets samrådshandling, val av lokalisering, för projektet E45 Säffle-Valnäs, mötesfri landsväg, etapp 2, Säffle-Hammar i Säffle kommun, Värmlands län
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Måluppfyllelse

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Yttrande gällande samrådshandling, val av lokalisering, för projektet E45 Säffle-Valnäs, mötesfri landsväg, etapp 2, Säffle-Hammar i Säffle kommun, Värmlands län
	§ 78	Dnr KS/2021:129
	Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 2021
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Fullmäktigemål
	Måluppfyllelse
	Vision 2026
	Fullmäktigemål 2020-2023

	Ekonomisk uppföljning
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 61	Dnr BU/2021:167
	Ekonomisk uppföljning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 43	Dnr MB/2021:1
	Tertialbokslut T1 inkl. verksamhetsuppföljning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut
	Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av tertialbokslut inklusive verksamhetsuppföljning för 2020 och skickar densamma till kommunstyrelsen.
	----
	Beslutet expedieras till:
	-	Kommunstyrelsen

	§ 30	Dnr KUN/2021:25
	Tertialbokslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstning
	Beslut
	Protokollsanteckning

	Tertialuppföljning för kulturnämnden 2021
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 53	Dnr TFNSÅ/2021:2
	Ekonomisk uppföljning
	Ärendebeskrivning
	Ekonomisk uppföljning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Tertialrapport för teknik- och fritidsnämnden år 2021
	Sammanfattning
	Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 875 tkr för de skattefinansierade verksamheterna, varav -1 500 tkr avser Säffle och  -1 375 tkr avser Åmål.
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 24	Dnr KFAB/2021:14
	Tertialrapport efter april 2021 för Kommunföretag i Säffle AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslut

	§ 20	Dnr SÄKOM/2021:20
	Tertialuppföljning 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 22	Dnr SÄBO/2021:53
	Tertialuppföljning 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut
	Protokollsanteckning

	§ 22	Dnr SÄBO/2021:54
	Tertialuppföljning 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstning
	Beslut
	Protokollsanteckning

	§ 33	Dnr SÄBO/2021:56
	Tertialuppföljning för Säfflebostäder AB 2021
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 79	Dnr KS/2021:130
	Nivå för partistöd 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Nivå för partistöd 2022
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Förslag till partistöd i Säffle kommun 2022
	Beräkningsgrund
	partier/mandat	Belopp

	§ 80	Dnr KS/2021:41
	Budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslut

	§ 30 Dnr 2021-000041
	Rambudget 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Budgetramar för miljö- och byggnadsnämnden, 2022-2024
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	Ramskrivelse socialnämnden 2022-2024
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera
	Barnkonventionen har beaktats i förslag till ramskrivelse.

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 56	Dnr 2021-000043
	Ramskrivelse 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 25	Dnr KFAB/2021:15
	Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB och dotterbolagen 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslut

	Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB 2022
	Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning
	Fullmäktigemål och måluppfyllelse
	Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
	Ekonomiska mål
	Kommunföretag i Säffle AB har som moderbolag inget eget avkastningskrav. Bolagskoncernens avkastningskrav är summan av dotterbolagens avkastningskrav.
	Viktiga omvärldsförändringar
	Rapportering

	§ 34	Dnr SÄBO/2021:41
	Ägardirektiv för Säfflebostäder AB 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut
	Protokollsanteckning

	Säfflebostäder AB
	Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning
	Fullmäktigemål och måluppfyllelse
	Externt perspektiv
	1: Säffle kommun är en plats för alla
	2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
	3: I Säffle kommun kan alla försörja sig
	4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

	Internt perspektiv
	5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
	6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
	7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare


	Viktiga omvärldsförändringar
	Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder
	Investeringsramar
	Utveckling på sikt
	Avkastningskrav
	Särskilda uppdrag 2022
	Rapportering

	§ 23	Dnr SÄBO/2021:42
	Ägardirektiv 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut
	Protokollsanteckning

	Forskningen i Säffle AB
	Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning
	Fullmäktigemål och måluppfyllelse
	Externt perspektiv
	1: Säffle kommun är en plats för alla
	2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
	3: I Säffle kommun kan alla försörja sig
	4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

	Internt perspektiv
	5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
	6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
	7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare


	Viktiga omvärldsförändringar
	Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder
	Investeringsramar
	Utveckling på sikt
	Avkastningskrav
	För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en tillräckligt hög avkastning uppnås även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive bolags ändamål och utvecklings/investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i form av räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast belopp. Avkastningskraven ska ej likställas med utdelning/koncernbidrag.
	Bolagets avkastningskrav mäts som räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på totalt kapital mäter avkastningen på bolagets totala tillgångar oavsett hur dessa har finansierats, vilket medför att bolagets eventuella räntekostnader tas bort ur måttet. Formeln blir (”resultat efter finansiella poster” ᴀ爀渀琀攀欀漀猀琀渀愀搀攀爠ᴀ⤀⼀琀椀氀氀最渀最愀爀渀愀⸀ 䬀漀洀洀甀渀攀渀 栀愀爀 琀椀搀椀最愀爀攀 瘀愀氀琀 愀琀琀 愀渀瘀渀搀愀 爀攀猀甀氀琀愀琀攀琀 攀昀琀攀爀 昀椀渀愀渀猀椀攀氀氀愀 瀀漀猀琀攀爀 椀 愀戀猀漀氀甀琀愀 琀愀氀 猀漀洀 愀瘀欀愀猀琀渀椀渀最猀欀爀愀瘀⸀ 䘀爀 爀攀渀 ㈀　㌀ 漀挀栀 ㈀　㐀 猀愀琀琀攀猀 愀瘀欀愀猀琀渀椀渀最猀欀爀愀瘀攀琀 琀椀氀氀 㔀　 琀欀爀 椀 爀攀猀甀氀琀愀琀 攀昀琀攀爀 昀椀渀愀渀猀椀攀氀氀愀 瀀漀猀琀攀爀⸀ 䘀爀 爀攀渀 ㈀　㔀ⴀ㈀　㈀ 栀愀爀 愀瘀欀愀猀琀渀椀渀最猀欀爀愀瘀攀琀 瘀愀爀椀琀 ㈀　　  琀欀爀 椀 爀攀猀甀氀琀愀琀 攀昀琀攀爀 昀椀渀愀渀猀椀攀氀氀愀 瀀漀猀琀攀爀⸀ 䘀爀 爀 ㈀　㈀㈀ 戀爀 愀瘀欀愀猀琀渀椀渀最猀欀爀愀瘀攀琀 瘀愀爀愀 漀昀爀渀搀爀愀琀Ⰰ ㈀　　 琀欀爀 椀 爀攀猀甀氀琀愀琀 攀昀琀攀爀 昀椀渀愀渀猀椀攀氀氀愀 瀀漀猀琀攀爀Ⰰ 瀀 最爀甀渀搀 愀瘀 昀爀愀洀琀椀搀愀 瘀愀欀愀渀猀攀爀 猀愀洀琀 攀琀琀 栀最琀 甀渀搀攀爀栀氀氀猀戀攀栀漀瘀�
	Särskilda uppdrag 2022
	Rapportering

	§ 23	Dnr SÄBO/2021:43
	Ägardirektiv 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Säffle Kedjan 2 AB
	Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning
	Fullmäktigemål och måluppfyllelse
	Externt perspektiv
	1: Säffle kommun är en plats för alla
	2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
	3: I Säffle kommun kan alla försörja sig
	4: Säffle kommun möjliggör det goda livet

	Internt perspektiv
	5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
	6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
	7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare


	Viktiga omvärldsförändringar
	Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och åtgärder
	Investeringsramar
	Utveckling på sikt
	Avkastningskrav
	Särskilda uppdrag 2022
	Rapportering

	Säffle Kommunikation AB
	Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning
	Säffle Kommunikation AB ska inom Säffle kommun skapa förutsättningar för kommuninvånare, näringsliv och organisationer att nå möjlighet till modern elektronisk kommunikation. Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella anläggningar för kommunikation och medverka till goda förutsättningar för marknadsmässigt nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle som en IT-kommun i framkant.
	Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun:
		Erbjuda ett fibernät för alla med hög säkerhet och kvalitet i leverans av elektronisk kommunikation.
		Erbjuda ett öppet och neutralt nät med konkurrenskraftig prisnivå och brett utbud av tjänster genom likabehandlingsprincipen.
		Bidra till långsiktig positiv utveckling i kommunen på ett värdeskapande sätt.
		Aktivt driva den långsiktigt hållbara digitala utvecklingen i Säffle Kommun.
	Fullmäktigemål och måluppfyllelse
	2 I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet
	Måluppfyllelse: Bolaget främjar lärande kring digital kommunikation
	I samarbete med Säffle Kommun bistår bolaget med anslutningar till skolor och utbildningssalar runt om i kommunen. Ett aktivt samarbete med Säffle kommuns IT-enhet pågår för att möjliggöra en driftsäker, modern digital lösning för samtliga lärmiljöer i kommunens regi.

	Bolaget avser att fortsätta att arbeta med dokumentation av nätet i digital form, nyttja möjligheten till samförläggning där tillfälle ges och kontinuerligt bevaka utvecklingen av material för fiberoptik, allt i syfte att minska inverkan på miljö och natur i så stor utsträckning som möjligt. Bolaget kommer att aktivt jobba vidare med att ge FNs globala hållbarhetsmål en naturlig plats i verksamheten. Bolaget kommer också att se över den energianvändning man har och hur den kan effektiviseras och göras mer miljövänlig.
	6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
	Måluppfyllelse: Bolaget ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med sina tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter.
	Bolaget genomför månadsvis ekonomiska uppföljningar och analyser av verksamheten. Verksamheten ska sträva efter att uppnå så effektiva lösningar som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån situation. Arbetet pågår ständigt med att hitta lösningar för att optimera resursanvändningen i bolaget. Bolaget samverkar även med externa aktörer på ett långsiktigt och ekonomsikt hållbart sätt. Bolaget strävar efter att ha konkurrenskraftiga avtal på de varor och tjänster som köps in och avtalsöversikt ska genomföras varje år.
	7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare
	Måluppfyllelse: Frisk och motiverad personal
	Bolaget verkar i en bransch med stark teknisk utvecklingskurva just nu. Behovet av kompentensutveckling diskuteras vid medarbetarsamtal och bolaget försöker att tillgodose varje medarbetares önskemål av kompetensutveckling. Bolaget verkar i en bransch med tydliga kompetenskrav och det är av stor vikt att personalen är motiverad och uppdaterad inom sitt område. Samtliga tillsvidareanställda erbjuds friskvårdsbidrag för 3 000 kronor per år. Bolaget har för avsikt för att återupprepa de gemensamma friskvårdsdagar som genomfört inom kommunkoncernens bolag tidigare. Även utbyten mellan andra stadsnät genom samarbeten, branschkonferenser och studiebesök är av nytta för verksamheten.
	Ekonomiska mål
	Särskilda uppdrag 2022
	Viktiga omvärldsförändringar
	En förväntad lågkonjunktur den kommande treårsperioden kommer med stor sannorlikhet öka bolagets utmaningar när det gäller både anslutningstakt och användningsområden. Lågkonjunkturen som Covid-19 pandemin ger, skapar ett svårt ekonomisk läge för kommunkoncernen och kräver en översyn för effektivisering och besparingar. Det kan för bolagets räkning innebära ökade kostnader för inköp av servicetjänster från koncernens verksamheter och förhandlingar om gällande avtal.
	Den ökade nyttjandegraden och behovet av mer fiber höjer kraven på driftsäkerhet och minimering av avbrottstider. En hög driftsäkerhet kan främja nyttjandet av välfärdstjänster, säkerhetstjänster och kapacitetstjänster i nätet. Lågkonjunkturen kan tyvärr bromsa utvecklingen kring dessa tjänster då svårare ekonomiska tider kan försvåra möjligheten för denna typ av investeringar. Lågkonjunkturen beräknas ha effekter på investeringsviljan hos både näringsliv och privatpersoner för anslutning till fibernätet.
	Den tekniska utvecklingen i samhället fortsätter och bolaget har sett positiva effekter av användningsgraden av fibernätets bredbandstjänster i spåren av minskat resande och med det ökat antal digitala sammankomster. Fortsatt utveckling av 5G kring landets operatörer väntas fortsätta 2022 efter utrullningen under 2021. 5G utvecklingen kan främja affären av svartfiber för bolaget, likaså utvecklingen av IoT lösningar (Internet of Things), då 5G bör ses som ett komplement mer än en konkurrerande teknik.
	Bolaget förutspår att den fortsatta nedläggningen av kopparnätet inom Säffle kommun får positiva effekter för dess verksamhet och anslutningsgrad. Kvar i drift i dagsläget är Svanskog, Värmlandsbro och Säffle tätort men beräkknas vara avvecklat senast 2023 tillsammans med 3Gnätet.
	En ny kodex för elektronisk kommunikation kommer att beslutas av EU kommissionen som i sin tur kommer innebära nya eller uppdaterade lagar för Sverige kring elektronisk kommunikation. Vad de kan tänkas ha för effekt på bolagets verksamhet är otydligt just nu, men det är av vikt att bolaget bevakar utvecklingen då man troligen kommer att förändra synen på SMP (significant market power) och istället för att ha en nationell SMP tvingas ålägga detta ner på regional eller lokal nivå allt efter som marknaden förändras och marknadsandelar justeras.
	På nationell nivå pågår en utredning om möjligheterna för att göra avsteg från lokaliseringsprincipen. För bolagets räkning kan det innebära en ökad möjlighet till högre anslutningsgrad via grannkommunerna. Tanken med utredningen är att undersöka möjligheterna för att främja en effektiv, kvalitativ och driftsäker bredbandsbyggande i landet. Fibernätet ligger inom räckvidd för vissa avskilda delar i grannkommunerna som kan tänkas bli föremål för anslutning till Säffle fibernät om lokaliseringsprincipen tillåter avsteg.
	Investeringsramar
	Utveckling på sikt

	Ram för kommunens långfristiga skulder 2022
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 81	Dnr KS/2021:132
	Ramborgen 2021 för Säfflebostäder AB
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 26	Dnr KFAB/2021:16
	Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 35	Dnr SÄBO/2021:55
	Ramborgen 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	§ 82	Dnr KS/2021:55
	Svar på motion från SiV gällande att ta fram och implementera en kommunövergripande handlingsplan mot självmord för Säffle kommun
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Motion från SiV gällande att ta fram och implementera en kommunövergripande handlingsplan mot självmord för Säffle kommun
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 83	Dnr KS/2020:20
	Svar på motion angående att öppna ett medborgarkontor
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslut

	Motion angående att öppna ett medborgarkontor
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Måluppfyllelse
	Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera

	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	§ 84	Dnr KS/2021:133
	Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning år 2020 för samordningsförbundet BÅDESÅ
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslut

	Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning år 2020 för samordningsförbundet BÅDESÅ
	Sammanfattning
	Ärendets beredning
	Beslutsunderlag
	Förvaltningens ståndpunkt
	Förvaltningens förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till


	1 Inledning
	1.1 Uppdraget
	1.2 Syfte
	1.3 Metod och avgränsning
	1.4 Risk- och väsentlighetsanalys
	1.4.1 Redovisningen
	1.4.2 Intern kontroll

	1.5 Projektorganisation

	2 Resultat av granskningen
	2.1 Förvaltningsberättelsen
	2.1.1 Regelverk
	2.1.2 Vår bedömning

	2.2 Redovisningsprinciper
	2.2.1 Regelverk
	2.2.2 Vår bedömning

	2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
	2.3.1 Finansiella mål
	2.3.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
	2.3.3 Mål för verksamheten
	2.3.4 Uppföljning av verksamhetsmål

	2.4 Resultaträkningen
	2.4.1 Regelverk
	2.4.2 Vår bedömning

	2.5 Balansräkningen
	2.5.1 Regelverk
	2.5.2 Vår bedömning

	2.6 Kassaflödesanalys
	2.6.1 Regelverk
	2.6.2 Vår bedömning


	3 Förvaltningsrevision
	3.1 Attest och delegationsordning
	3.2 Budget och verksamhetsplan
	3.3 Finansiell rapportering
	3.4 Intern styrning och kontroll
	3.5 Finansierade insatser

	4 Slutsats
	Anmälan av beslut fattade enligt kommunstyrelsens delegeringsordning
	Anmälda handlingar.pdf
	Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 10 juni 2021-{F069A85E-EBB9-49B2-BD9D-4C2941C4C8AD}.pdf
	Protokoll Stiftelsen Glaskogens Naturreservat 25 mars 2021 (anmäls till ks)-{5D858256-BC07-4EAF-953A-DD00F07F1018}.pdf
	Protokoll Hjälpmedelsnämnden 12 maj 2021 (anmäls till ks)-{64FD1C6F-3E9C-4581-B8BB-7BB4F8DD94BE}.pdf
	3069b004-2d05-413e-a566-f73f78395f84.docx
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Utdraget skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Utdraget skickas till
	Sammanfattning av ärendet
	Sammanfattning av ärendet





