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§ 156 Dnr KS/2021:246 

Svar på revisionens granskningsrapport om delårsbokslut 
2021 
Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat delårsrapporten 
för 2021. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte 
fullt ut är förenlig med de finansiella mål som fullmäktige beslutat om. För de 
verksamhetsmässiga målen är revisorernas bedömning att resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 130, 2021-11-15. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-11. 
Revisorsyttrande: Utlåtande över utförd granskning av kommunens delårsrapport 
2021 den 1 november 2021. 
Revisionsrapport, Översiktlig granskning av delårsrapport 2021 KPMG den  
1 november 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna genomgången av 
åtgärder utifrån revisorernas granskning av delårsrapport 2021. 
 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-11 

Referens 
KS 2021/246 

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

  

 
  

 

Yttrande över revisorsutlåtande av utförd granskning 
av kommunens delårsrapport 2021 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
delårsrapporten för 2021. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 
delårsrapporten inte fullt ut är förenlig med de finansiella mål som 
fullmäktige beslutat om. För de verksamhetsmässiga målen är revisorernas 
bedömning att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Beslutsunderlag 
Revisorsyttrande: Utlåtande över utförd granskning av kommunens 
delårsrapport 2021 den 1 november 2021. 
Revisionsrapport, Översiktlig granskning av delårsrapport 2021 KPMG        
1 november 2021. 

Förvaltningens ståndpunkt 
KPMG konstaterar utifrån deras övergripande, analytiska granskning att 
innehållet i delårsrapporten för 2021 i allt väsentligt motsvarar de krav som 
ställs i lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god sed inom 
området samt uppfyller de krav som ställs i Rådet för Kommunal 
Redovisnings Rekommendation 17.  
Revisorerna poängterar att kommunens prognostiserade helårsresultat i 
delårsrapporten uppgår till 24,0 mkr, vilket utgör 2,4 % av skatteintäkter och 
statsbidrag, vilket betyder att resultatmålet uppnås under 2021, vilket 
framgår av delårsrapporten. Utvärderingen görs i delårsrapporten utifrån 
prognostiserat resultat i stället för balanskravsresultat vilket resultatmålet 
skall utvärderas från enligt kommunens budget för 2021-2023. 
Balanskravsresultatet uppgår till 6,8 mnkr vilket motsvarar 0,7 % av 
skatteintäkter och generella bidrag. Således kommer kommunen inte upp 
resultatmålet om prognosen i delårsrapporten stämmer. 
Från tidigare år finns negativa balanskravsresultat som ska återställas senast 
2022, något som är fullt möjligt enligt prognostiserat resultat för 2021 samt 
den budget som är lagd för 2022.  
Övriga finansiella mål prognostiseras att vara uppfyllda vid årets utgång 
2021.  
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Utöver de finansiella målen har kommunen fastställt ett antal 
fullmäktigemål. Revisorernas bedömning är att kommunen har gjort ett 
ambitiöst och i stora delar bra arbete med uppföljning av fullmäktigemålen, 
något som kommunen jobbar aktivt med att utveckla.   
Revisorerna påpekar svårigheter med att följa upp kommunens redovisning 
av anläggningstillgångar, risken för väsentliga avvikelser bedöms dock som 
liten. Arbete pågår för att förbättra och förenkla denna avstämningsrutin från 
kommunens sida.  
Revisorernas bedömning är att detta behöver åtgärdas snarast men att det 
inte påverkar synen på om balansräkningen är rättvisande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomgången 
av åtgärder utifrån revisorernas granskning av delårsrapport 2021.   

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige



 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet.  
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att delårsrapporten i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 
Utifrån delårsbokslutet bedömer vi att det prognostiserade resultatet inte fullt ut är i 
överensstämmelse med de finansiella resultatmålen eftersom samtliga finansiella mål 
inte kommer att uppnås.  
Utöver de finansiella målen har kommunen fastställt ett antal övergripande mål för 
nämndernas verksamhet vilka följs upp i delårsrapporten. Vår sammanfattande 
bedömning är att resultatet av verksamhetsmålen, som ligger till grund för god 
ekonomisk hushållning, är förenligt med de av fullmäktige beslutande målen. Vi ser 
positivt på att kommunen utöver måluppfyllelsen också presenterar trender för målens 
utveckling över tid.  

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorerna samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är 
förenligt med de av fullmäktige beslutade finansiella målen. För de 
verksamhetsmässiga målen är revisorernas samlade bedömning att resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 

 

Säffle kommun 2021-11-01 

 

 

Anette Storm 

Revisionens ordförande 

 

  

 

Bilagor: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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Sammanfattning
Vi har av Säffle kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

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

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

 Kommunens resultat för delåret uppgår till 74,4 mkr, vilket är 27,2 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att 
finansnettot är 22,8 mkr högre än föregående år samt att skatteintäkter och generella stadsbidrag och utjämning ökar mer än ökningen 
av nettokostnader.

 Kommunens prognos för helåret uppgår till 24,0 mkr, vilket är 9,0 mkr högre än budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet 
är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.

 Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 6,8 mkr för 2021, vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla balanskravet 
för 2021. Det finns negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa om 14,0 Mkr.

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

Vi konstaterar att det fortfarande kvarstår väsentliga differenser i avstämningar av bokförda värden för anläggningstillgångar och anläggningsregistret. 
Revisionen har vid flera bokslut belyst denna brist och kommunen har meddelat att arbete pågår för att komma tillrätta med dessa avstämningsdifferenser. 
Differenserna kvarstår dock även i detta delårsbokslut och vi anser att detta är en stor brist. Kommunen bör fokusera på att komma tillrätta med 
dessa differenser så snart som möjligt. En utredning bör vara klar till årsbokslutet 2021.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

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

Kommunen har fastställ 4 finansiella mål och 7 verksamhetsmål med bäring på God ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att kommunen kommer att nå två av fyra av de av fullmäktige beslutade finansiella målen för 2021, 
kommunen är dock otydlig i sin utvärdering av de finansiella målen som löper till 2023. Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte 
fullt ut är i överensstämmelse med de finansiella resultatmålen eftersom samtliga finansiella mål inte kommer att uppnås. 

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen som ligger till grund för en god ekonomisk 
hushållning kommer att uppfylldas för 2021. 

Karlstad 2021-11-01

Charlotta Eriksson Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor



2. Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och regioner

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

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad
förvaltningsberättelse.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

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

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

Kommunen har fastställ 4 finansiella mål och 7 verksamhetsmål med bäring på God ekonomisk hushållning.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

Kommunens finansiella mål är långsiktiga. I kommunens ekonomiska plan återfinns fyra övergripande finansiella mål och kommunen 
redovisar i delårsrapporten prognosen för utfallet av dessa mål för 2021. De finansiella målen är: 

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

Kommunens prognostiserade helårsresultat i delårsrapporten uppgår till 24,0 mkr, vilket utgör 2,4 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket 
betyder att resultatmålet uppnås under 2021, vilket framgår av delårsrapporten. Utvärderingen görs i delårsrapporten utifrån prognostiserat 
resultat i stället för balanskravsresultat vilket resultatmålet skall utvärderas från enligt kommunens budget för 2021-2023. 
Balanskravsresultatet uppgår till 6,8 mnkr vilket motsvarar 0,7 % av skatteintäkter och generella bidrag. Således kommer kommunen inte 
upp resultatmålet om prognosen i delårsrapporten stämmer.

• Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap. 

Kommunen bedömer att 30 dagars betalningsberedskap motsvarar 45 mkr i kassan. Kassan per 2021-08-31 uppgår till 77,9 mkr, (inklusive 
koncernkonton 177,7 mkr), vilket innebär att målet uppnås.

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

Kommuns soliditet uppgår till 51,4 procent. Med pensionsåtagandet uppgår soliditeten till 29,5 procent. Ena delmålet uppfyllt andra delmålet 
missas precis, stämmer kommunens prognos kommer måluppfyllelsen att stå sig till årsbokslutet men med marginellt lägre värden. 

• Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten. 

Målet är kopplat till soliditetsmålet ovan, om soliditetsmålet uppnås, uppnås även detta mål.

Kommunen redovisar i delårsrapporten utfallet av måluppfyllelsen för de finansiella målen, där tre av de fyra finansiella målen beräknas 
uppnås för 2021 och ett uppnås delvis. Men som vi konstaterade ovan ger en korrekt utvärdering av resultatmålet att detta inte väntas 
uppfyllas, så två av fyra mål förväntas uppfyllas. Kommunen gör i delårsrapporten bedömningen att kommunen utifrån det sammantagna 
resultatet av målen når god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet för 2021, däremot skriver man att kommunen sannolikt inte 
kommer klara det långsiktiga finansiella målen som löper till 2023.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen kommer att nå två av fyra av de av fullmäktige beslutade finansiella målen för 2021, 
kommunen är dock otydlig i sin utvärdering av de finansiella målen som löper till 2023. Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte fullt 
ut är i överensstämmelse med de finansiella resultatmålen eftersom samtliga finansiella mål inte kommer att uppnås. 

Resultat av granskningen forts.
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3.2.2 Verksamhetsmål

Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktigemål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Fullmäktigemålen ska motsvara 
verksamhetskraven för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning mäts dels ur ett finansiellt perspektiv, dels ur ett 
verksamhetsperspektiv. 

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

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

Externa fullmäktigemål:

1. Säffle kommun är en plats för alla

2. Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

3. Säffle kommun kan alla försörja sig

4. Säffle kommun möjliggör det goda livet

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

Interna fullmäktigemål:

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

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål utarbetas utifrån fullmäktigemålen och det är fullmäktige som beslutar vilka fullmäktigemål som är obligatorisk för respektive 
nämnd.

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

Kommunens samlade bedömning är att måluppfyllelsen kommer att vara bra för 2021, då ett mål beräknas uppfyllas och sex mål delvis 
uppfyllas. Av delårsrapporten framgår för varje fullmäktigemål målsättningar, aktiviteter/effekter samt framtida åtgärder.  

Bedömning

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

Vi noterar vidare att kommunen gör en samlad bedömning av resultatet av fullmäktigemålen i delårsrapporten, bedömningen är att 
måluppfyllelsen för 2021 kommer vara bra. Vi tolkar denna detta som att kommunen, utifrån prognosen för de fastställda fullmäktigemålen, 
kommer att uppfylla begreppet god ekonomiskhushållning ur det verksamhetsmässiga perspektivet för 2021. Vi delar kommunens syn på 
målen men menar att kommunen kan vara tydligare i sin bedömning om god ekonomisk hushållning i delårsbokslutet.

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen som ligger till grund för en god ekonomisk 
hushållning kommer att uppfylldas för 2021. 

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

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

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

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens
resultat enligt prognosen för 2021 uppgår till 24,0 mkr. Vid avstämning av balanskravet avgår årets realisationsvinster med 2,7 mkr från 
resultatet, en justering om -14,5 mkr görs även för orealiserade vinster på värdepapper, i enlighet med gällande principer. Justerat resultat 
enligt balanskravet uppgår därmed till 6,8 mkr, vilket innebär att balanskravet prognostiseras att uppfyllas för år 2021.

Det finns negativa balanskravsresultat om totalt 14,0 mkr från tidigare år att återställa, (-28,3 mkr från 2018 och -30,4 mkr från 2019 med
avdrag för ett återställande med 44,7 mkr från årsbokslutet 2020.) Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har
konstaterats i årsredovisningen. Resultatutjämningsreserven uppgår till 88,7 mkr (88,7 mkr).

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

Resultat av granskningen forts.

Belopp i mkr
Prognos 

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Resultat enligt resultaträkningen 24,0 49,2 -1,9 -14,4 
-Samtliga realisationsvinster -2,7 -4,5 -6,3 -13,9 
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -0,8 -0,1 
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 1,9 1,5 
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -14,5 -1,2 -23,8 

+/- Återföring orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 
=Årets resultat efter balanskravsutredning 6,8 44,6 -30,6 -28,3 
-Reservering av medel till resultatutjämningsfond
+Användning av medel ur resultatutjämningsfond
=Årets balanskravsresultat 6,8 44,6 -30,6 -28,3 
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3.4 Analys av Resultaträkning 

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse över resultaträkningen för kommunen.

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

Kommunens resultat för delåret uppgår till 74,4 mkr, vilket är 27,2 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att 
skatteintäkter och de generella statsbidragen ha ökat mer än ökningen av nettokostnader. En förbättrad prognos för skatteintäkter samt en 
positiv slutavräkning för skatten 2020 har påverkat resultatet positivt. Även omvärdering av finansiella placeringar har påverkat 
delårsresultatet positivt med 14,5 mkr.

Resultatet i delårsrapporten (+74,4 mkr) är liksom tidigare år betydligt bättre än resultatprognosen (+24,1 mkr) för helåret. En anledning är att 
förändringen av semesterlöneskulden påverkar delårsresultatet med cirka +15,7 mkr. Semesterlöneskulden är korrekt bokförd och
kommunen lämnar upplysning om denna periodiska avvikelse. I övrigt kan noteras att kommunen i prognosen har räknat med en lägre positiv 
omvärdering värdepapper än vad som faktiskt är bokfört i delårsbokslutet. Kostnader för skolan har sin tyngdpunkt under hösten och 
påverkar årsprognosen negativt jämfört med utfall i delårsbokslutet.

Vi konstaterar att socialnämnden visar en prognostiserad avvikelse om -32 mkr jämfört med budget, vilket enligt kommunen till största delen 
förklaras av högre personalkostnader och kostnader för skyddsutrustning  relaterat till Covid 19.

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

Resultat av granskningen forts.

Belopp i Mkr 2021-08-31 2020-08-312
Procentuell 

skillnad
Budget 
helår

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos vs 

budget
Verksamhetens nettokostnader -657,2 -633,1 3,8% -1 010,8 -1 046,8 3,6%
Skatteintäkter och statsbidrag 707,7 679,2 4,2% 1 020,2 1 020,3 0,0%
Finansnetto 23,9 1,1 2072,7% 5,6 50,6 803,6%
Årets resultat 74,4 47,2 57,6% 15,0 24,1 60,7%

Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och 
bidrag % 89,5% 93,1% 98,5 97,6 
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3.5 Balansräkning 

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse över balansräkningen för kommunen.

Resultat av granskningen forts.

Belopp i mkr 2021-08-31 2020-12-31
Balansomslutning 1 694,6 1 681,1 
Redovisat eget kapital 871,6 797,2 
Ansvarsförbindelse 371,2 367,8 
Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 500,4 429,4 
Redovisad soliditet 51,4% 47,4%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse 29,5% 25,5%
Anläggningstillgångar 1 392,0 1 359,4 
Omsättningstillgångar 302,6 321,7 
Avsättningar 42,8 43,8 
Långfristiga skulder 470,2 459,1 
Kortfristiga skulder 310,0 381,0 
Balanslikviditet 98% 84%

Kortfristiga skulder har minskat med 71,0 mkr jämfört 2020-12-31, 
vilket framförallt förklaras av en minskning av semesterlöneskuld 
inklusive skuld sociala avgifter på -15,7 mkr. Att semesterlöne-
skulden är lägre i delårsbokslutet än vid årsbokslutet är normalt, 
semesterlöneskulden sjunker efter sommarsemestern och byggs 
sedan upp igen under hösten för att då landa i paritet med tidigare 
års, helårsbokslut i december. Resterande minskning av kortfristiga 
skulder avser fordran slutavräkning skatter (skuld föregående år) 
samt lägre leverantörsskulder.

Vi konstaterar att det fortfarande kvarstår väsentliga differenser i 
avstämningar av bokförda värden för anläggningstillgångar och 
anläggningsregistret. Revisionen har vid flera bokslut belyst denna 
brist och kommunen har meddelat att arbete pågår för att komma 
tillrätta med dessa avstämningsdifferenser. Differenserna kvarstår 
dock även i detta delårsbokslut och vi anser att detta är en stor 
brist. Kommunen bör fokusera på att komma tillrätta med dessa 
differenser så snart som möjligt. En utredning bör vara klar till 
årsbokslutet 2021.

Soliditeten ökar jämfört med föregående period. Kommunen 
redovisar en soliditet på 51,4 % och en soliditet med hänsyn taget 
till ansvarsförpliktelser på 29,5 %.

.
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3.6 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när 
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget 
har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de 
kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

Säffle kommuns delårsrapport innehåller en sammanställd redovisning samt information om ingående bolag och resultat jämte budget och 
helårsprognos för respektive bolag.

Samtliga dotterbolag visar positivt resultat eller nollresultat i delårsbokslutet, Säfflebostäder AB +11,4 mkr, Forskningen i Säffle AB +3,6 
mkr, Säffle Kedjan 2 AB +0,7mkr, Säffle kommunikation AB +/- 0 mkr och Kommunföretag i Säffle AB +/- 0 mkr.

3.7 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer 
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring 
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten 
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

Vi bedömer att kommunen ger den information i delårsrapporten som RKR R17 kräver.

Resultat av granskningen forts.
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§ 160 Dnr KS/2020:190 

Strategisk plan för Industrigatan 10-14 och Vegagatan 2 
Ärendebeskrivning 
Den strategiska planen för Hermes, som i korthet innebär, försäljning av Vegagatan 
2, rivning av Industrigatan 14 samt utveckling av Industrigatan 10, 12 och den yttre 
miljön. Planen presenterades för Kommunföretag i Säffle AB:s styrelse 29 mars 
2021, § 19 där styrelsen beslutade att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige och 
att en översiktlig inventering skulle göras över vakanser gällande lägenheter och 
lokaler i Säffle tätort.  
Kommunfullmäktige beslutade 26 april § 37 att återremittera ärendet, genom en 
minoritetsåterremiss, för att få en bättre ekonomisk redovisning. 

Utifrån allbolagen är bedömningen att det inte kan ges någon form av 
kompensation från kommunen till Säfflebostäder AB för dessa rivningskostnader. 
Kostnaden för rivningarna kommer att behöva hanteras av bolagskoncernen inom 
Säffle kommunkoncern. 
Den beräknade totala negativa resultatpåverkan på 21 979 tkr kommer att belasta 
resultatet under flera år. 
Förvaltningen föreslår att Säfflebostäder AB har ett avkastningskrav för ordinarie 
verksamhet, exklusive kostnaden för de föreslagna rivningarna. Det innebär att det 
av kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet gäller framåt men att hänsyn 
tas till den resultatpåverkan som de beslutade rivningarna får. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 134, 2021-11-15. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-05. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 65, 2020-10-05 
Kommunstyrelsens protokoll § 51, 2021-04-12. 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 19, 2021-03-29 med bilagor. 
Sammanställning över vakanser gällande lägenheter och lokaler.   
Kommunfullmäktiges protokoll § 37, 2021-04-26 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Mlakar (S): Yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
Industrigatan 14 ska rivas samt att arbetsutskottets förslag punkt 1-5  
återremitteras till kommunledningskontoret för att ytterligare belysa  
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konsekvenserna för Säfflebostäder AB:s ekonomi och att ärendet ska återredovisas 
på kommunstyrelsen i februari.  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Industrigatan 14 ska rivas. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att arbetsutskottets förslag punkt 1-5 
återremitteras till kommunledningskontoret för att ytterligare belysa 
konsekvenserna för Säfflebostäder AB:s ekonomi och att ärendet ska återredovisas 
på kommunstyrelsen i februari 2022.  
_________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Strategisk plan för Industrigatan 10-14 och Vegagatan 2 
Sammanfattning 
Den strategiska planen för Hermes, som i korthet innebär, försäljning av 
Vegagatan 2, rivning av Industrigatan 14 samt utveckling av Industrigatan 
10, 12 och den yttre miljön. Planen presenterades för Kommunföretag i 
Säffle AB:s styrelse 29 mars 2021, § 19 där styrelsen beslutade att hänskjuta 
ärendet till kommunfullmäktige och att en översiktlig inventering skulle 
göras över vakanser gällande lägenheter och lokaler i Säffle tätort.  
Kommunfullmäktige beslutade 26 april § 37 att återremittera ärendet, genom 
en minoritetsåterremiss, för att få en bättre ekonomisk redovisning. 

Utifrån allbolagen är bedömningen att det inte kan ges någon form av 
kompensation från kommunen till Säfflebostäder AB för dessa 
rivningskostnader. Kostnaden för rivningarna kommer att behöva hanteras 
av bolagskoncernen inom Säffle kommunkoncern. 
Den beräknade totala negativa resultatpåverkan på 21 979 tkr kommer att 
belasta resultatet under flera år. 
Förvaltningen föreslår att Säfflebostäder AB har ett avkastningskrav för 
ordinarie verksamhet, exklusive kostnaden för de föreslagna rivningarna. Det 
innebär att det av kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet gäller 
framåt men att hänsyn tas till den resultatpåverkan som de beslutade 
rivningarna får. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 5 oktober 2020, § 65 om försäljning av 
Vegagatan 2. Beslutet innebar att Säfflebostäders fastighet på Vegagatan 2 
skulle läggas ut till försäljning och att styrelsen för Säfflebostäder AB hade 
det avgörande beslutet hur försäljningen ska genomföras.  
Bolaget tecknade därefter avtal med mäklare om försäljningsuppdraget.  
Styrelsen för Säfflebostäder AB beslutade 26 februari 2021, § 13 att ge VD i 
uppdrag att ta fram en strategisk plan för Hermes (Industrigatan 10, 12 och 
14, inklusive beslut om försäljning av Vegagatan 2).  
Säfflebostäders styrelse beslutade 18 mars 2021, § 21 att anta planen och 
överlämnade den till Kommunföretag i Säffle AB för antagande.  
Den strategiska planen för Hermes, som i korthet innebär, försäljning av 
Vegagatan 2, rivning av Industrigatan 14 samt utveckling av Industrigatan 
10, 12 och den yttre miljön. Planen presenterades för Kommunföretag i 
Säffle AB:s styrelse 29 mars 2021, § 19 där styrelsen beslutade att hänskjuta 
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ärendet till kommunfullmäktige och att en översiktlig inventering skulle 
göras över vakanser gällande lägenheter och lokaler i Säffle tätort.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 12 april och föreslog 
kommunfullmäktige vissa förändringar jämfört med Säfflebostäders styrelses 
beslut 18 mars 2021 § 21. Kommunfullmäktige beslutade 26 april § 37 att 
återremittera ärendet, genom en minoritetsåterremiss, för att få en bättre 
ekonomisk redovisning.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och SÄBO. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll § 65, 2020-10-05 
Kommunstyrelsens protokoll § 51, 2021-04-12. 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 19, 2021-03-29 med bilagor. 
Sammanställning över vakanser gällande lägenheter och lokaler.   
Kommunfullmäktiges protokoll § 37, 2021-04-26 

Förvaltningens ståndpunkt 

Säfflebostäder har i dagsläget en överkapacitet av lägenheter det vill säga en 
för hög vakansgrad. Detta påverkar bolagets möjligheter att på sikt klara av 
sitt uppdrag. 
I bolagsordningen för Säfflebostäder AB framgår det att ”bolaget har till 
föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun förvärva, avyttra, 
bebygga och förvalta fastigheter med bostäder, lokaler och därmed hörande 
kollektiva anordningar. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som 
bolaget tilldelas av ägaren. Vidare tydliggörs det att ”ändamålet med 
bolaget är att vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag för att främja 
bostadsförsörjningen i Säffle kommun.”  
 
Förvaltningens bedömning är att Säfflebostäder befinner sig i en relativt akut 
situation kopplat till en hög vakansgrad som gör att rivning av lägenheter är 
oundviklig på sikt.   

Sedan tillkomsten av allbolagen (lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag, vilken tillämpas sedan januari 2011), är förutsättningarna 
för de kommunala bostadsbolagen relativt snävt reglerade. Allbolagen 
klargör att ett kommunalt bostadsbolag ska bedriva sin verksamhet enligt 
affärsmässiga principer. Relationen mellan kommun och kommunalt 
bostadsbolag ska vara affärsmässig. De respektive ekonomierna ska hållas 
åtskilda så att det inte sker någon otillåten subventionering eller 
värdeöverföring i endera riktningen. Kommunen ska agera på samma sätt 
som en jämförbar privat ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. 
Samma krav på affärsmässighet ska ställas på det kommunala bostadsbolaget 
som på övriga företag på bostadsmarknaden. Utifrån allbolagen är 



Säffle kommun 
Datum 
2021-11-05 

 
 

Sida 
3(4) 

 
   

bedömningen att det inte kan ges någon form av kompensation från 
kommunen till Säfflebostäder AB för dessa rivningskostnader.  

Kostnaden för rivningarna kommer att behöva hanteras av bolagskoncernen 
inom Säffle kommunkoncern.        

Förvaltningen föreslår att Säfflebostäder AB har ett avkastningskrav för 
ordinarie verksamhet, exklusive kostnaden för de föreslagna rivningarna. Det 
innebär att det av kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet gäller 
framåt men att hänsyn tas till den resultatpåverkan som de beslutade 
rivningarna får.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomifunktionerna på SÄBO och kommunledningskontoret har 
tillsammans utrett de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna beslut. 
Rivningen av Industrigatan 14 är beräknad att kosta 7 000 tkr och 
bedömningen är att en rivning av Vegagatan 2 skulle hamna på samma nivå. 
Det bokförda värdet är 4 769 tkr för Industrigatan 14 och 3 209 tkr för 
Vegagatan 2. Den totala påverkan på det ekonomiska resultatet blir 
rivningskostnaden plus det bokförda värdet enligt nedanstående tabell: 

Fastighet Bokfört värde Rivningskostnad Resultatpåverkan 

Industrigatan 14 4 769 tkr 7 000 tkr -11 769 tkr 

Vegagatan 2 3 209 tkr 7 000 tkr -10 209 tkr 

Summa 7 979 tkr 14 000 tkr -21 979 tkr 

Den beräknade totala negativa resultatpåverkan på 21 979 tkr kommer att 
belasta resultatet under flera år. Efter avstämning med kommunens revisorer 
är bedömningen att den totala resultatpåverkan kopplat till en rivning av 
Industrigatan 14 kan tas samma år som rivningsbeslutet fattas. Det skulle 
innebära att 2021 års resultat för SÄBO påverkas negativt med 11 769 tkr. 
Resultatpåverkan som en rivning av Vegagatan 2 innebär belastar resultatet 
löpande när kostnaden uppstår. Bedömningen är att det kommer att påverka 
resultatet både för 2022 och 2023.  
Kostnaden för rivningarna kommer att behöva hanteras av bolagskoncernen 
inom Säffle kommunkoncern. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigeföljande:  

1. Kommunfullmäktiges beslut punkt 2, 5 oktober 2020, § 65 om 
försäljning av Vegagatan upphävs. 

2. Vegagatan 2 bjuds inte ut till försäljning, fastigheten ska rivas. 
3. En koncernövergripande utredning görs för Industrigatan 10 om 

konsekvenserna för bolagskoncernen och kommunen i övrigt av att 
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omvandla fastigheten, helt eller delvis, från lokaler till 
hyreslägenheter. 

4. Avkastningskravet för Säfflebostäder AB:s ordinarie verksamhet 
kvarstår. I uppföljningen av avkastningskravet tas särskild hänsyn till 
kostnaderna för rivningen av Industrigatan 14 och Vegagatan 2.  

5. Den strategiska planen i övrigt godkänns.   
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
SÄBO
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§ 51 Dnr 2020-000190  

Strategisk plan för Industrigatan 10-14 och Vegagatan 2 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 5 oktober 2020, § 65 om försäljning av 
Vegagatan 2. Beslutet innebar att Säfflebostäders fastighet på Vegagatan 2 
skulle läggas ut till försäljning och att styrelsen för Säfflebostäder AB hade 
det avgörande beslutet hur försäljningen ska genomföras.  
Bolaget tecknade därefter avtal med mäklare om försäljningsuppdraget.  
Styrelsen för Säfflebostäder AB beslutade 26 februari 2021, § 13 att ge VD i 
uppdrag att ta fram en strategisk plan för Hermes (Industrigatan 10, 12 och 
14, inklusive beslut om försäljning av Vegagatan 2).  
Säfflebostäders styrelse beslutade 18 mars 2021, § 21 att anta planen och 
överlämnade den till Kommunföretag i Säffle AB för antagande.  
Den strategiska planen för Hermes, som i korthet innebär, försäljning av 
Vegagatan 2, rivning av Industrigatan 14 samt utveckling av Industrigatan 
10, 12 och den yttre miljön. Planen presenterades för Kommunföretag i 
Säffle AB:s styrelse 29 mars 2021, § 19 där styrelsen beslutade att hänskjuta 
ärendet till kommunfullmäktige och att en översiktlig inventering skulle 
göras över vakanser gällande lägenheter och lokaler i Säffle tätort.       
Beslutsunderlag 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 19, 2021-03-29 med bilagor. 
Sammanställning över vakanser gällande lägenheter och lokaler.     
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ola Johansson (M): yrkar att kommunstyrelsen föreslår  
kommunfullmäktige följande: 

1. Kommunfullmäktiges beslut punkt 2, 5 oktober 2020, § 65 om 
försäljning av Vegagatan upphävs. 

2. Vegagatan 2 bjuds inte ut till försäljning, fastigheten ska rivas. 
3. Säfflebostäder AB erhåller kompensation för de ekonomiska 

merkostnader som en rivning av Vegagatan 2 och Industrigatan 14 
medför för bolaget, enligt uppgifter i planen. 

4. En koncernövergripande utredning görs för Industrigatan 10 om 
konsekvenserna för bolagskoncernen och kommunen i övrigt av att 
omvandla fastigheten från lokaler till hyreslägenheter. 
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5. Den strategiska planen i övrigt godkänns.   
Dag Rogne (C) tillstyrker Ola Johanssons förslag.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ola Johanssons förslag.      
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Kommunfullmäktiges beslut punkt 2, 5 oktober 2020, § 65 om 
försäljning av Vegagatan upphävs. 

2. Vegagatan 2 bjuds inte ut till försäljning, fastigheten ska rivas. 
3. Säfflebostäder AB erhåller kompensation för de ekonomiska 

merkostnader som en rivning av Vegagatan 2 och Industrigatan 14 
medför för bolaget, enligt uppgifter i planen. 

4. En koncernövergripande utredning görs för Industrigatan 10 om 
konsekvenserna för bolagskoncernen och kommunen i övrigt av att 
omvandla fastigheten från lokaler till hyreslägenheter. 

5. Den strategiska planen i övrigt godkänns.   
      
Protokollsanteckning 
Sjukvårdspartiet i Säffle lämnar följande protokollsanteckning: 
”SiV tillstyrker i stort sett förslaget, men vi avstår från att delta i beslutet 
därför att vi tycker att punkt 3 är otydligt formulerad. Blir den föreslagna 
utredningen kommunövergripande eller gäller den bara Industrigatan 10?  
Vi tycker också att förslaget att omvandla alla lokaler till lägenheter är 
mindre klokt. Utredningen får komma fram till hur stor del av lokalerna som 
kan vara aktuellt att bygga om till lägenheter” 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i 
kommunstyrelsens beslut. 
 
 
_________________      
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§ 19 Dnr 2020-000017  

Strategisk plan för Industrigatan 10-14 och Vegagatan 2 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade beslut om försäljning, 2020-10-05, § 65 av 

Vegagatan 2. Beslutet innebar att Säfflebostäders fastighet på Vegagatan 2 

läggs ut till försäljning och styrelsen för Säfflebostäder AB har det 

avgörande beslutet hur försäljningen ska genomföras. Bolaget tecknade 

därefter avtal med mäklare om försäljningsuppdrag. Säfflebostäder AB 

beslutade, 2021-02-26, § 13, att ge VD i uppdrag att ta fram en strategisk 

plan för Hermes (Industrigatan 10, 12 och 14, inklusive beslut om 

försäljning av Vegagatan 2). VD för Säfflebostäder AB presenterar den 

strategiska planen för Hermes, som i korthet innebär, försäljning av 

Vegagatan 2, rivning av Industrigatan 14 samt utveckling av Industrigatan 

10, 12 och yttre miljö.       

Beslutsunderlag 

Säfflebostäder AB:s protokoll § 21, 2021-03-18. 

Förslag till strategisk plan.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Styrelsen beslutar följande: 

1. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige. 

2. Ärendet ska kompletteras med en översiktlig inventering av över 

vakansläget gällande lägenheter och lokaler i Säffle tätort inför 

kommunstyrelsen 12 april. 

3. Inventeringen ska utföras i samarbete mellan Säfflebostäder AB och 

kommunledningskontorets näringslivsenhet.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att styrelsen 

beslutar enligt detsamma.      

Beslut 

Styrelsen beslutar följande: 

1. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige. 

2. Ärendet ska kompletteras med en översiktlig inventering av över 

vakansläget gällande lägenheter och lokaler i Säffle tätort inför 

kommunstyrelsen 12 april. 
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3. Inventeringen ska utföras i samarbete mellan Säfflebostäder AB och 

kommunledningskontorets näringslivsenhet. 

 

__________________ 

2021-04-01 Utdrag till  

Säfflebostäder AB 

Kommunledningskontoret, näringslivsenheten 

     

      

 











Industrigatan 10
3 343 kvm, lokaler 
78 % vakant

Industrigatan 12:
3 975 kvm, 36 lägenheter & 5 lokaler
31 % vakanta lägenheter
100 % vakanta lokaler

Industrigatan 14:
3 434 kvm, 51 lägenheter & 3 lokaler
45 % vakanta lägenheter
100 % vakanta lokaler

Vegagatan 2
48 lägenheter
100% vakant 



Samtliga fastigheter har behov av omfattande 
renovering. Byte av stammar/relining, ytskikt, 
fönsterbyte, takbyte, målning fasader etc. 

Intilliggande markytor behöver renoveras och göras mer 
välkomnande. Gångstråk, kantsten, gräsytor, lekplatser, 
röja vegetation, planteringar. Gång- & cykelstråk mot 
centrum och ut mot Duse. 

Störst renoveringsbehov föreligger på Industrigatan 14, 
med bland annat omfattande fuktproblem i flertalet 
lägenheter. 



Vända synen på området.
Bolagets ståndpunkt
• Sälja Vegagatan 2
• Riva Industrigatan 14
• Utveckla Industrigatan 12 - boende
• Utveckla Industrigatan 10 - verksamhet

• Minskat totalt antal lägenheter
• Minskar antalet vakanta lägenheter
• Skapar möjligheter 

-Verksamheter
-Gång- & cykelstråk
-Lekområde
-Aktivitet/liv/rörelse



Potential till att öka 
hela områdets 
attraktionskraft 

♥



Helhetsgrepp kring 
användningen i 
samverkan med 
övriga 
fastighetsägare, 
hyresgäster, 
kommunkoncern

Potential till att öka 
hela områdets 
samlade 
attraktionskraft 
♥

Dialog och lokalt 
engagemang prio 1

Mervärden kring 
kvarvarande bostäder
- Odling
- Lek
- Loppis
- Vatteninslag 

”Escape room”,
Lasergame etc. 

Möjlighet till målpunkt 
närmast gatan för 
andra än boende 
inom området
- Padel
- Utegym
- Kick-ass lekplats

Bibehåll grönska mot 
öster

Låt innehållet i
♥

vara öppet för dialog

Låt innehållet i
♥

vara öppet för dialog

Gång- & cykelväg 
genom området 
förstärks. Duse / 
centrum



Utveckling 
Mötesplats

Aktivitet/liv/rörelse

Grillplats
Multiarena

Padel
Lekplats 

Odling 
Lek 

Vattenspegel

Utveckling
Verksamhet

Kommunal 
Verksamhet

Aktivitetscenter
”Escape room”, 

laserdoom.



Nästa steg
-Genomföra försäljning
-Dialog kring ♥
-Planering, etappindelning

-yttre miljö
-utveckling boende / verksamhet

På sikt
-Genomföra rivning. Beslut i KF



Rivning / försäljning
Vintergatan 11 60 st
Gläntstigen 5 15 st
Industrigatan 14 51 st
Vegagatan 2 48 st

Totalt antal lägenheter 1182 st
Vakanta lägenheter 64 st
Vakansgrad 6 %

SäBo 
Totalt antal lägenheter 1356 st
Vakanta lägenheter 
20210131
(ex Vintergatan 11, Gläntstigen 5, 
Vegagatan 2)

86 st

Bilaga 1
Sammanställning antal lägenheter SäBo



Industrigatan 14
Rivning

Bedömd rivningskostnad -7 000 000
Bokfört värde -4 769 430
Förlust -11 769 430

Kostnad i redovisningen, kan ej
kompenseras genom strypt underhåll

Vegagatan 2
Försäljning

Bud, köpeskilling 5 000 000
Bokfört värde -3 209 280
Vinst 1 790 720

Intäkt i redovisningen, innebär
möjligheter till ökat underhåll mm

Bilaga 2
Ekonomiska konsekvenser vid försäljning samt rivning enligt bolagets ståndpunkt. 

En rivning av Industrigatan 14 medför stora ekonomiska 
konsekvenser för SäBo vilket behöver lyftas i ett större
sammanhang i fråga om ägartillskott, avkastningskrav. 



Bilaga 3
Skiss yttre miljö
Industrigatan 10



Bilaga 3
Skiss yttre miljö
Industrigatan 10



Vegagatan 2, rivning

Bedömd rivningskostnad -7 000 000
Bokfört värde -3 209 280
Förlust -10 209 280

Kostnad i redovisningen, kan ej
kompenseras genom minskat underhåll

Vegagatan 2, tomställning

Bedömda driftskostnader -530 000
Tillsyn, skadegörelse -50 000
Avskrivning årsvis -60 000
Summa årlig kostnad -640 000

Kostnad i redovisningen, påverkar
minskat underhåll till övr bestånd

Bilaga 4
Vegagatan 2 – konsekvenser om ej plan genomförs

Om försäljning ej genomförs medför det en årlig 
kostnad på ca 640 tkr som direkt påverkar driftbudget, 
minskat underhåll på övriga fastigheter. 

En rivning av Vegagatan 2 medför stora ekonomiska 
konsekvenser för SäBo vilket behöver lyftas i ett större
sammanhang i fråga om ägartillskott, avkastningskrav. 
Detta gäller även rivning av Industrigatan 14. 
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§ 65 Dnr 2020-000190  

Avyttring av Säfflebostäder AB:s  fastigheter på 
Gläntstigen 5, Vintergatan 11 samt Vegagatan 2 
Ärendebeskrivning 
Säfflebostäder AB har några fastigheter som varit föremål för diskussion om 
framtida användning. Vegagatan 2 har varit tomställt i många år, förutom ett 
gruppboende som flyttar ut efter sommaren 2020. Vintergatan 11 har varit 
tomställt sedan juni 2019 på grund av Migrationsverkets avveckling, 
diskussioner har förts i styrelsen tidigare om rivning. Gläntstigen 5, är en 
fastighet med mycket stort underhållsbehov samt höga vakanser.  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 121, 2020-09-21. 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll 2020-09-07, § 39. 
Säfflebostäder AB:s protokoll med tjänsteyttrande och bilagor,  
2020-05-20, § 26.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
styrelsen för Säfflebostäder AB har det avgörande beslutet hur försäljningen 
ska genomföras.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Dag Rognes förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.   
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Säfflebostäders hus på Vintergatan 11 och Gläntstigen 5 rivs. 
2. Säfflebostäders fastighet på Vegagatan 2 läggs ut till försäljning och 

styrelsen för Säfflebostäder AB har det avgörande beslutet hur 
försäljningen ska genomföras.  

 
 
__________________ 
2020-10-12 Utdrag till 
Säfflebostäder AB    
      



VAKANSER
LEDIGA BOSTÄDER

Fastighetsägare Vakanser

Kvarnen 6

BoBra 3

Awilara 7

Byälven 9

Björn Henningsson 5

Albér 12

Enger 5

Leif Eriksson 0

Fastighetsgrupp Väst 6

Merx Fastigheter 1

Margareta Forsberg 0

Säbo 86

Wall 6

Summa 146



VAKANSER
LEDIGA LOKALER

Verksamhetslokaler Vakanser

I lokalregistret (www.saffle.se/markochlokaler) 39

Säbo 56

Summa 95

http://www.saffle.se/markochlokaler
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§ 163 Dnr KS/2021:252 

Överenskommelse om de gemensamma resurserna för 
Värmlandsstrategins genomförande 
Ärendebeskrivning 
Regional Värmland översände 2021-11-02 ett ”Förslag till överenskommelse om 
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till 
Samverkansavtal Värmland”. Kommunledningskontoret ser det som positivt att 
länets kommuner och Region Värmland, genom Värmlandsrådets försorg, kommit 
fram till en överenskommelse kring de gemensamma resurserna och hur de kan 
nyttjas. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 137, 2021-11-15. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-03. 
Missiv om tjänsteskrivelse gällande ”Förslag till överenskommelse om 
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande – tillägg till 
Samverkansavtal Värmland”, med bilagor Region Värmland/Värmlandsrådet  
2021-11-01. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
”Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande¨ – tillägg till Samverkansavtal Värmland att gälla från och  
med 1 januari 2022 
 
 
 
_________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Överenskommelse om de gemensamma resurserna för 
Värmlandsstrategins genomförande 
Sammanfattning 
Regional Värmland översände 2021-11-02 ett ”Förslag till överenskommelse 
om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg 
till Samverkansavtal Värmland”. Kommunledningskontoret ser det som posi-
tivt att länets kommuner och Region Värmland, genom Värmlandsrådets 
försorg, kommit fram till en överenskommelse kring de gemensamma resur-
serna och hur de kan nyttjas. 

Bakgrund 
Regional Värmland översände 2021-11-02 ett ”Förslag till överenskommelse 
om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg 
till Samverkansavtal Värmland” som Värmlandsrådets arbetsutskott ställt sig 
bakom vid sitt sammanträde 2021-10-29. I samband med att den nya Region 
Värmland bildades 2019 övertogs kvarvarande medel från det tidigare kom-
munalförbundet. Tillsammans med tillgängliga medel från kollektivtrafiken 
finns idag ca 200 Mnkr till förfogande för gemensamma insatser (80 Mnkr 
från kommunalförbundet - 25 Mnkr som beslutats för kommunernas bred-
bandsutbyggnad + 100 Mnkr Värmlandstrafik + 44 Mnkr från förlikning 
angående Servicetrafiken).  
 
Värmlandsrådet gjorde under hösten 2020 ett ställningstagande om att se 
över möjligheten att tillgängliggöra resurserna för att möta gemensamma 
utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och Värmlands kom-
muner. Vid Värmlandsrådets möte den 18 juni 2021 presenterades ett förslag 
till fortsatt process och Värmlandsrådet ställde sig bakom förslaget. Värm-
landsrådet uppdrog till Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram ett konkret 
förslag på hur samverkan ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets 
verksamhet och struktur. Ambitionen har varit att de gemensamma resur-
serna ska kunna användas från och med ingången av 2022. 

Under hösten 2021 har ett förslag till överenskommelse processats fram. 
Förslaget innebär att överenskommelsen läggs som bilaga till ”Samverkans-
avtal-Värmland” - det avtal som antogs av samtliga kommuners fullmäktige-
församlingar och dåvarande landstingsfullmäktige 2018 inför regionbild-
ningen 1 januari 2019. Avstämningar, diskussioner och förankring har konti-
nuerligt skett med Värmlandsrådets arbetsgrupp enligt uppdraget.   
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Överenskommelsen behöver beslutas av respektive kommuns kommunfull-
mäktige och av regionfullmäktige för att vara giltigt. För att möjliggöra att 
överenskommelsen kan gälla från den 1 januari 2022 behöver besluten tas 
före den 31 december 2021.  

Överenskommelsen omfattar bakgrund, hur processen sett ut fram till förslag 
till överenskommelse tagits fram, hur de gemensamma resurserna kan använ-
das, prioritering av resursernas användning och tillgängliggörande samt upp-
följning av resursernas användning och överenskommelsens giltighet. Över-
enskommelsen kommer, efter beslut av respektive part i Värmlandsrådet, 
undertecknas av respektive kommuns kommunstyrelseordförande och reg-
ionstyrelsens ordförande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Missiv om tjänsteskrivelse gällande ”Förslag till överenskommelse om 
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande – tillägg till 
Samverkansavtal Värmland”, med bilagor Region Värmland/Värmlandsrådet 
2021-11-01 

Förvaltningens ståndpunkt 
Vid avvecklingen av Kommunalförbundet Region Värmland och bildandet 
av den nya direktvalda Region Värmland uppstod ett överskott av medel från 
den tidigare organisationen. Tillsammans med medel från kollektivtrafiken 
uppstod en ”gemensam kassa” enligt beskrivningen i avsnittet bakgrund. I 
förslaget till överenskommelse beskrivs hur medlen är tänkta att användas. 
”De gemensamma resurserna ska från och med år 2022 användas för att 
medfinansiera satsningar (t.ex. projekt, verksamheter, investeringar m.m.) 
som har betydelse för hela Värmlands utveckling och som inte en enskild 
kommun eller Region Värmland kan hantera på egen hand. … sin utgångs-
punkt i den aktuella och fastslagna Värmlandsstrategin… också möta… 
Trafikförsörjningsprogrammets prioriteringar och målbilder.” 
Samtliga kommuner och Region Värmland har enligt skrivningarna rätt att 
lägga förslag till hur medlen ska användas via sitt deltagande i Värmlands-
rådet. Överenskommelsen förslås gälla tills vidare eller så länge som huvud-
avtalet kring samverkan mellan Region Värmland och länets sexton kommu-
ner gäller. 
Kommunledningskontoret ser det som positivt att parterna genom Värm-
landsrådets försorg kommit fram till en överenskommelse kring de gemen-
samma resurserna och hur de kan nyttjas. Genom överenskommelsen finns 
möjligheter till finansiering av riktade insatser som gagnar samarbeten som 
utvecklar länet. Ett exempel är det separata ärendet kring en för länet gemen-
sam etableringsfunktion inom Region Värmland. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Överenskommelsen har inte några direkta ekonomiska konsekvenser för 
Säffle kommun. Hanteringen gäller upplösningen av ett balanserat resultat 
inom Region Värmlands ekonomiska förvaltning. Genom överenskommel-
sen kan framtida projekt som gynnar kommunerna – och därmed även Säffle 
kommun – finansieras via dessa medel. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision lyder: ”Säffle vågar leda hållbar utveckling – vi kan, 
vi vill, vi vågar. Visionen konkretiseras med hjälp av sju övergripande mål. 
Mål fyra lyder: Säffle kommun möjliggör det goda livet. Målet uttyds med 
texten: ”Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner 
sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet. Säffle kommun skapar i sam-
verkan med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga 
och attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjlig-
heter, hög tillgänglighet och närhet till god vård och omsorg.” 
Genom den nu aktuella överenskommelsen mellan Region Värmland och 
länets kommuner blir det möjligt att finansiera och genomföra utvecklings-
projekt i linje med målets ambitioner. 
 
Mål tre lyder: I Säffle kommun kan alla försörja sig. Målet uttyds med texten 
” 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.” I ett separat beslutsärendet 
behandlas inrättandet och finansieringen av en länsgemensam etablerings-
funktion vars uppgift är att få fler företag till länet. Förslaget är att funk-
tionen initialt ska finansieras via avräkning från de gemensamma resurserna, 
vilket ligger helt i linje med övergripande mål nr tre. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Såsom överenskommelsen är skriven handlar det om att finansiera olika pro-
jekt och utvecklingsinsatser. Insatser som stärker barns- och ungas situation i 
länet kan mycket väl komma ifråga för denna finansiering. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Säffle kommun godkänner förslag till ”Överenskommelse om gemen-
samma resurser för Värmlandsstrategins genomförande¨ – tillägg till 
Samverkansavtal Värmland att gälla från och med 1 januari 2022 
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Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Region Värmland/Värmlandsrådet 
Kommunledningskontoret
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Handläggare Datum Diarienummer 

Ingrid Strengsdal 2021-11-01  

 

 

Missiv om tjänsteskrivelse gällande ”Förslag till 

överenskommelse om gemensamma resurser för 

Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till 

Samverkansavtal Värmland” 
Vid Värmlandsrådets arbetsutskotts (Vrau) möte den 29 oktober 2021 

gjorde Vrau ett sk ställningstagande enligt följande: 

1. Värmlandsrådets arbetsutskott ställer sig bakom förslag till 

överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 

genomförande - tillägg till Samverkansavtal Värmland  

2. Värmlandsrådets arbetsutskott uppdrar till respektive ingående part i 

Värmlandsrådet att fatta beslut om överenskommelse om gemensamma 

resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till 

Samverkansavtal Värmland - senast vid utgången av 2021 för att 

möjliggöra att de gemensamma resurserna kan användas enligt 

överenskommelsen från 1 januari 2022.  

3. Förslag till överenskommelse, samt förslag till tjänsteskrivelse och 

tillhörande missiv, skickas ut till parterna för beslut i respektive parts 

fullmäktige.  

Punkt 2 innebär ett uppdrag till alla kommuner och regionen att innan året är 

slut ha fattat beslut i sin fullmäktigeförsamling om att godkänna förslag till 

överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 

genomförande. 

För att på enklaste sätt möjliggöra detta har Region Värmland (vi har enligt 

samverkansavtal det administrativa ansvaret) fått i uppdrag (punkt 3) att till 

alla parter skicka, förut själva förslaget till överenskommelse, även förslag 

till tjänsteskrivelse, som inkluderar förslag till beslut, och med tillhörande 

missiv, dvs detta dokument. 

Vi är medvetna om att tidplanen för allas beslutsprocess upp till respektive 

fullmäktige innan årsskiftet är mycket snäv. Tänker att stoppdatum för 

ärenden i beslutsprocess till era fullmäktigen i december månad med stor 

sannolikhet är nu i början av november.  

Förslag till överenskommelse har därför i god tid innan Vrau:s möte 

presenterats för och fått accept av Värmlandsrådets arbetsgrupp (som består 

av kommun- och regiondirektör).  

Region Värmland har, för att underlätta den ansträngda processen, tagit 

fram förslag till tjänsteskrivelse som kommuner och region kan använda 

som beslutsunderlag inför beslut i den egna organisationen.  
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Parallellt med ärendet om gemensamma resurser hanterade Vrau den 29 

oktober ärende om framtida etableringsfunktion. Även i detta ärende 

behöver samtliga kommuner och regionen fatta beslut i sina 

fullmäktigeförsamlingar innan årsskiftet. Separat mejl skickas till er om 

detta.  

Men vi vill uppmärksamma er på vikten av att hantera ärendena i 

korrekt ordning i era beslutsprocesser. Ärendet om gemensamma 

resurser behöver hanteras före ärendet om etableringsfunktion. Skälet är 

enkelt, etableringsfunktionen föreslås finansieras via de gemensamma 

resurserna.  

För att underlätta samordningen av processen vill vi be samtliga kommuner 

att, efter beslut om godkännande av överenskommelse avseende 

gemensamma resurser är fattade, skicka in era protokollsutdrag till 

administratör Mona Björn, mona.bjorn@regionvarmland.se. 

Till detta missiv bifogas själva överenskommelsen samt den framtagna 

tjänsteskrivelsen. 

Har ni frågor eller funderingar tveka inte att höra av er. Jag nås på mejl 

ingrid.strengsdal@regionvarmland.se eller på tfn 070-545 15 08. 

Stort tack till er på förhand för att ni översänder era protokollsutdrag. 

 

Vänligen 

 

Ingrid Strengsdal 

Enhetschef Värmlandsrådsenheten 

Region Värmland 

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
mailto:ingrid.strengsdal@regionvarmland.se
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Överenskommelse  

om Region Värmlands och Värmlands kommuners hantering av de gemensamma resurserna 
för Värmlandsstrategins genomförande, från kommunalförbundet Region Värmland och 
Värmlandstrafik AB. 

 

Bakgrund 

Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som kommunalförbundets 
juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya 
Region Värmlands balansräkning. De kvarvarande medlen uppgick till ca 80 mkr (2018) varav 
25 mkr beslutades gå till kommunernas bredbandsutbyggnad fram till 2023. De fria 
kvarvarande medlen uppgår således till ca 55 mkr. 

I samma process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik AB 
och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. 
Vid utgången av 2018 uppgick det fria egna kapitalet i Värmlandstrafik till ca 101 mkr.  

Under 2018 lät den upphandlade operatören för Servicetrafiken meddela att de inte avsåg 
att fullfölja avtalet vilket ledde fram till en juridisk prövning av ansvar. Efter förhandling 
nådde parterna en förlikning där Värmlandstrafik AB under våren 2020 erhöll ca 44 mkr 
(netto). Dessa medel tillfördes Värmlandstrafik AB:s balansräkning. Av dess medel var ca 29 
mkr kopplade till Region Värmlands finansiering och ca 15 mkr kopplade till kommunernas 
finansiering (exklusive Karlstads kommun).  

De gemensamma resurserna (DGR) tillhör således idag i formell juridisk mening Region 
Värmland, men de har genom åren upparbetats genom bidrag från fd Landstinget i 
Värmland, Värmlands kommuner samt som bidrag och ersättning för olika genomförda 
uppdrag från framför allt staten och EU. Enligt den preliminära beräkningen uppgår de 
gemensamma resurserna till ca 200 mkr (55+101+44). Den exakta summan kommer att 
regleras och fastslås vid ingången av 2022.  

De 15 mkr kopplade till kommunernas (exklusive Karlstads) insats i Servicetrafiken, kommer 
att utbetalas till kommunerna. Dessa kommer därefter i sin tur att tillföra motsvarande 
medel till DGR. Karlstads kommun avser att tillföra ett belopp till DGR som motsvarar 
kommunernas relativa insats i Servicetrafiken. 

 

Processen – vägen fram mot en överenskommelse 

Under hösten 2020 gjorde Värmlandsrådet ett ställningstagande om att se över möjligheten 
att tillgängliggöra DGR för att möta gemensamma utmaningar som prioriteras av både 
Region Värmland och Värmlands kommuner. För att hantera frågan formade 
Värmlandsrådets arbetsgrupp (VRAG) en mindre arbetsgrupp som tog sig an frågan. Arbetet 
leddes av Region Värmland.  



Arbetet syftade till att forma en bild av vilka de gemensamma resurserna är, vad de skulle 
kunna användas till och hur de kan tillgängliggöras. Arbetet har löpande stämts av i 
Värmlandsrådet, VRAU samt i VRAG och ett förslag presenterades den 18 juni 2021 för 
Värmlandsrådet. 

Värmlandsrådet ställde sig bakom det framarbetade förslaget till inriktning och hantering av 
de gemensamma resurserna och gav också VRAG i uppdrag att utifrån lagt förslag, och 
inspelen från den workshop som genomfördes, ta fram ett konkret förslag på hur samverkan 
ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur.  

Utifrån det uppdraget har denna överenskommelse processats fram. Värmlandsrådet ställde 
sig den 29 oktober 2021 bakom förslaget till överenskommelse om de gemensamma 
resurserna för Värmlandsstrategins genomförande samt gjorde ställningstagande om att 
förslaget ska skickas ut till Värmlands 16 kommuner och Region Värmland för ett formellt 
beslut hos respektive part. 

 

De gemensamma resursernas användning – vad ska resurserna användas till? 

De gemensamma resurserna ska från och med år 2022 användas för att medfinansiera 
satsningar (t ex projekt, verksamheter, investeringar mm) som har betydelse för hela 
Värmlands utveckling och som inte en enskild kommun eller Region Värmland kan hantera 
på egen hand. 

De identifierade utvecklingssatsningarna ska alltid ta sin utgångspunkt i den aktuella och 
fastslagna Värmlandsstrategins vision, målbilder, insatsområden och prioriteringar, men kan 
också möta det aktuella och fastslagna Trafikförsörjningsprogrammets prioriteringar och 
målbilder. 

 

Prioritering av och ställningstagande om de gemensamma resursernas användning 

Samtliga sexton kommuner och Region Värmland har via sin medverkan i Värmlandsrådet 
initiativrätt och kan lägga förslag på satsningar som kan finansieras eller medfinansieras av 
de gemensamma resurserna. Initiativen bereds av VRAU med stöd av VRAG medan det 
slutliga ställningstagandet tas i linje med Värmlandsrådets gällande arbetsordning. Ett 
ställningstagande förutsätter konsensus. 

Det är önskvärt men inget krav att de gemensamma resurserna används till ändamål som 
möjliggör medfinansiering från Region Värmland och de värmländska kommunerna och/eller 
som växlas upp av extern part, t ex stat eller EU.  

 

De gemensamma resursernas tillgängliggörande 

Region Värmland förfogar över de gemensamma resurserna för Värmlandsstrategins 
genomförande och fattar beslut om dess användning utifrån de prioriteringar och 
ställningstaganden som görs inom ramen för Värmlandsrådets struktur. Beslut inom Region 
Värmland fattas av behörigt politiskt organ beroende av ärendets innehåll samt under 
förutsättning att ärendet ligger inom regionens kompetensområde. 



Region Värmland säkerställer att det över tid formas interna rutiner som möjliggör att de 
gemensamma resurserna kan tillgängliggöras på ett kostnadseffektivt sätt samt att de kan 
kan särredovisas inom ramen för Region Värmlands samlade redovisning.  

Region Värmland avser inte att belasta de gemensamma resurserna med kostnader för den 
interna administrationen, men äger rätt att nyttja DGR för att täcka eventuella 
skattemässiga kostnader som uppkommer för att göra det möjligt att använda dem. 

 

De gemensamma resursernas uppföljning 

Region Värmland ska årligen redovisa för Värmlandsrådet DGR:s utgående balans samt 
förändringen sedan föregående år. På uppdrag av Värmlandsrådet ska VRAG årligen redovisa 
utfallet av satsningarna (t ex projekt) som finansieras via DGR. 

 

Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse gäller tills vidare eller så länge som det finns ett samverkansavtal 
mellan Region Värmland och Värmlands sexton kommuner, som reglerar arbetet inom 
ramen för Värmlandsrådets struktur, alternativt till dess de gemensamma resurserna är 
förbrukade. 

 

För Region Värmland   
20….-….-….   
   
  
…………………………………………….  
Fredrik Larsson   
Regionstyrelsens ordförande   
   
  
För Arvika kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………….   
Peter Söderström   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
 För Eda kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Johanna Söderberg  
Kommunstyrelsens ordförande   
   
  



För Forshaga kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Per Lawén  
Kommunstyrelsens ordförande   
   
  
För Grums kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Malin Hagström  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Filipstad kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………….   
Åsa Hååkman-Feldth   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Hagfors kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Jens Fischer   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Hammarö kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Solweig Gard   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Karlstad kommun   
20….-….-….   
   



  
……………………………………………  
Per-Samuel Nisser  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Kil kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Anders Johansson  
Kommunstyrelsens ordförande   
För Kristinehamn kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Marie Oudin   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
För Munkfors kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Mathias Lindquist   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Storfors kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Hans Jildesten  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Sunne kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………………   
……………………………………………  
Kristina Lundberg  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  



För Säffle kommun   
20….-….-….   
   
  
………………………………………………   
………………………………………….   
Dag Rogne   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  
  
  
För Torsby kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Peter Jonsson   
Kommunstyrelsens ordförande   
  
För Årjäng kommun   
20….-….-….   
   
  
……………………………………………  
Daniel Schützer  
Kommunstyrelsens ordförande   
  
  



XX KOMMUN/REGION VÄRMLAND  
Tjänsteskrivelse  2021-11-01 
Handläggare, tfn 
fornamn.efternamn@xx.se 
 
 
 

Överenskommelse om gemensamma resurser för 
Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg till 
Samverkansavtal Värmland 
Dnr xx/2021:xxx      
 
Förslag till beslut 
1. XX kommun/Region Värmland godkänner förslag till ”Överenskommelse om 

gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande¨ – tillägg till 
Samverkansavtal Värmland att gälla från och med 1 januari 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som kommunalförbundets 
juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya 
Region Värmlands balansräkning. I samma process övertog också nya Region Värmland 
samtliga aktier i Värmlandstrafik AB och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del 
av nya Region Värmlands koncern. Under 2020 erhöll Värmlandstrafik AB medel i samband 
med förlikningsprocess inom ramen för avtal inom servicetrafiken. Även dessa medel ingår i 
de gemensamma resurserna. 
 
De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr. 
 
Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över möjligheten att tillgängliggöra 
de gemensamma resurserna för att möta gemensamma utmaningar som prioriteras av både 
Region Värmland och Värmlands kommuner. I juni 2021 uppdrog Värmlandsrådet till 
Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur samverkan ska bedrivas inom 
ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur. Arbetet har resulterat i 
”Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande”. 
Överenskommelsen föreslås utgöra ett tillägg i form av en bilaga till ”Samverkansavtal 
Värmland” 
Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober 2021. Beslut 
behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16 kommuner och Region 
Värmland- för att möjliggöra att överenskommelsen kan träda i kraft den 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret/regionledningskontorets eller motsvarande tjänsteskrivelse den xx 
xx. 
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande – tillägg 
till Samverkansavtal Värmland 
 



Ärende 
 
Bakgrund och processen fram till en överenskommelse 
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och uppdrag som 
Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft samtidigt som kommunalförbundets 
juridiska person avvecklades och verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya 
Region Värmlands balansräkning. De kvarvarande medlen uppgick till ca 80 mkr (2018) 
varav 25 mkr beslutades gå till kommunernas bredbandsutbyggnad fram till 2023. De fria 
kvarvarande medlen uppgår således till ca 55 mkr. 

I samma process övertog också nya Region Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik AB 
och bolaget kom att bli ett helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. 
Vid utgången av 2018 uppgick det fria egna kapitalet i Värmlandstrafik till ca 101 mkr.   

Under 2018 lät den upphandlade operatören för Servicetrafiken meddela att de inte avsåg att 
fullfölja avtalet vilket ledde fram till en juridisk prövning av ansvar. Efter förhandling nådde 
parterna en förlikning där Värmlandstrafik AB under våren 2020 erhöll ca 44 mkr (netto).   

Totalt omfattar dessa gemensamma resurser ca 200 mkr. De ska användas för att möta 
gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och Värmlands 
kommunerna.   

Under hösten 2020 gjorde Värmlandsrådet ett ställningstagande om att se över möjligheten att 
tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta gemensamma utmaningar som 
prioriteras av både Region Värmland och Värmlands kommuner. Vid Värmlandsrådets möte 
den 18 juni 2021 presenterades ett förslag till fortsatt process och Värmlandsrådet ställde sig 
bakom förslaget. Värmlandsrådet uppdrog till Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram ett 
konkret förslag på hur samverkan ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet 
och struktur. Ambitionen är att de gemensamma resurserna ska kunna användas fr o m 
ingången av 2022. 

Under hösten 2021 har arbetet processats fram och det konkreta förslaget processen lett fram 
till är en överenskommelse som biläggs ”Samverkansavtal-Värmland” - det avtal som antogs 
av samtliga kommuners fullmäktigeförsamlingar och dåvarande landstingsfullmäktige 2018 
inför regionbildningen 1 januari 2019. Avstämningar, diskussioner och förankring har 
kontinuerligt skett med Värmlandsrådets arbetsgrupp enligt uppdraget.   

Överenskommelsen ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och av 
regionfullmäktige. Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31 december 
2021 för att möjliggöra att överenskommelsen kan gälla från den 1 januari 2022.   

Överenskommelsen omfattar bakgrund, hur processen sett ut fram till förslag till 
överenskommelse tagits fram, hur de gemensamma resurserna kan användas, prioritering av 
resursernas användning och tillgängliggörande samt uppföljning av resursernas användning 
och överenskommelsens giltighet. Överenskommelsen kommer, efter beslut av respektive part 
i Värmlandsrådet, undertecknas av respektive kommuns kommunstyrelseordförande och 
regionstyrelsens ordförande. 

 

Underskrifter
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 164 Dnr KS/2021:180 

Samverkansavtal etableringsfunktion 
Ärendebeskrivning 
Regional Värmland översände 2021-11-02 ett slutligt förslag till gemensam 
etableringsfunktion för regionen och de värmländska kommunerna som 
Värmlandsrådets arbetsutskott ställt sig bakom vid sitt sammanträde 2021-10-29. 
Etableringsfunktionen är tänkt att ta vid i och med att det hittillsvarande arbetet och 
finansiering avslutats vid halvårsskiftet i år. Enligt förslaget upprättas 
etableringsfunktionen inom Region Värmlands regionala utvecklingsverksamhet. 
Kommunledningskontoret föreslår att samverkansavtalet godkänns av kom-
munfullmäktige. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 138, 2021-11-15. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-02. 
Missiv om tjänsteskrivelse gällande Förslag till samverkansavtal om gemensam 
etableringsfunktion – Business Region Värmland, med bilagor, Region Värmland 
2021-11-01 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Säffle kommun ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för en 
länsgemensam etableringsfunktion. 

2. Avtalet gäller från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31. 
3. Avtalet förlängs automatiskt med fyra (4) år åt gången om inte uppsägning 

kommit övriga parter till handa tolv (12) månader före utgången av den 
innevarande avtalsperioden vid uppsägning av kommun eller nio (9) 
månader för utgången av den innevarande avtalsperioden vid uppsägning av 
Regionen. 

4. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part.  
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Framtida etableringsfunktion i Värmland 
Sammanfattning 
Regional Värmland översände 2021-11-02 ett slutligt förslag till gemensam 
etableringsfunktion för regionen och de värmländska kommunerna som 
Värmlandsrådets arbetsutskott ställt sig bakom vid sitt sammanträde 2021-
10-29. Etableringsfunktionen är tänkt att ta vid i och med att det hittills-
varande arbetet och finansiering avslutats vid halvårsskiftet i år. Enligt för-
slaget upprättas etableringsfunktionen inom Region Värmlands regionala 
utvecklingsverksamhet. 
Kommunledningskontoret föreslår att samverkansavtalet godkänns av kom-
munfullmäktige. 

Bakgrund 
Regional Värmland översände 2021-11-02 ett slutligt förslag till gemensam 
etableringsfunktion för regionen och de värmländska kommunerna som 
Värmlandsrådets arbetsutskott ställt sig bakom vid sitt sammanträde 2021-
10-29. Enligt förslaget skapas en länsgemensam etableringsfunktion med 
namnet ”Business Region Värmland” BRV inom Region Värmlands organi-
sation. Etableringsfunktionen är tänkt att ta vid i och med att det hittills-
varande arbetet och dess finansiering avslutats vid halvårsskiftet i år. Sam-
verkansavtalet slår fast att syftet är att skapa en länsgemensam etablerings-
funktion som förväntas samordna ett proaktivt investerings- och etablerings-
arbete. Verksamheten i BRV ska ses som regional företrädare kring investe-
ringsfrämjande åtgärder och ha ett nära samarbete med Business Sweden. 
BRV kan genom samverkansavtalet vara en utförare och ett stöd i arbetet 
med företagsetableringar inom Värmlands län. Respektive kommuns ansvar 
och huvudmannaskap för etableringsfrågor inom den egna kommunens geo-
grafiska område kvarstår. 
 
Regionen Värmlands enhet för Värmlandsrådet översände 2021-08-12 ett 
första förslag för inriktningsbeslut kring bildande av en länsgemensam 
funktion för arbete kring etableringar av företag och andra organisationer. 
Etableringsfunktionen föreslogs då bli finansierad till 50 procent av Reg-
ionen och till 50 procent av länets kommuner genom en debitering av 10 
kronor per invånare. 
Säffle kommun konstaterade i sitt svar till Regionen att kommunen ställer 
sig bakom att Region Värmland, tillsammans med länets kommuner, tar fram 
förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer för en gemensam 
etableringsfunktion i Värmland och att förslag baseras på genomförd utred-
ning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen, förutom den från Värmlands-
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rådet föreslagna finansieringen. Säffle kommun konstaterade vidare att sva-
ret var att betrakta som ett yttrande i en inriktningsförfrågan från Region 
Värmland/Värmlandsrådet samt att om en kommunal medfinansiering före-
slås i det slutliga avtalet som samtliga parter ska teckna så ska medfinansie-
ringen vara ekonomiskt underbyggd av exempelvis budget eller verksam-
hetsplan eller motsvarande underlag. 
I det nu framtagna förslaget har finansieringen av etableringsfunktionen revi-
derats och förslås bli delfinansierad av gemensamma resurser som kvarstår 
från bildandet av nya Region Värmland. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Missiv om tjänsteskrivelse gällande Förslag till samverkansavtal om gemen-
sam etableringsfunktion – Business Region Värmland, med bilagor, Region 
Värmland 2021-11-01 

Förvaltningens ståndpunkt 
Region Värmland har tagit fram ett konkret förslag till samverkansavtal för 
den länsgemensamma etableringsfunktionen utifrån tidigare underlag och 
inkomna synpunkter genom hösten runda med inriktningsbeslut i kommu-
nerna.  
Etableringsfunktionen blir en del av Region Värmlands organisation i och 
med att regionen blir värd och anställande myndighet för verksamheten. 
Verksamheten leds av en styrgrupp med politiska representanter för samtliga 
samverkande parter. Kommundirektörernas nätverk utgör arbetsgrupp och 
ska skapa förutsättningar för genomförandet av etableringsfunktionens verk-
samhetsplan. För att nå de mål som är fastställda i avtalet och i verksamhets-
planen ska samverkan ske den nya funktionen samverka med kommunernas 
näringslivsfunktioner och regionen. 
Samverkansavtalet innehåller även ett avsnitt om Business Region Värm-
lands verksamhet. Där definieras nivån på näringslivsarbetet för denna funk-
tion. Bland annat ska BRV ”på en nationell och internationell arena sam-
ordna ett proaktivt investerings- och etableringsfrämjande arbete som ska 
bidra till att antalet företag som etableras och utvecklas i länet ökar. Inve-
sterings- och etableringsfrämjandet ska även leda till en branschbredd och 
en utvecklad arbetsmarknad.” 
Finansieringsmodellen har reviderats jämfört med det preliminära förslaget. 
Nu föreslås att de gemensamma medel som blev kvar från gamla Region 
Värmland vid sammanläggningen ska vara med och delfinansiera verksam-
hetens tre inledande år. År 2022 finansieras helt med kvarvarande medel 
inom Region Värmland, år 2023 finansieras till hälften med kvarvarande me-
del och år 2024 finansieras till en fjärdedel med kvarvarande medel. Därefter 
föreslås finansieringen ske med 50 procent vardera från Regionen och kom-
munerna utifrån nivån 8 kr per invånare (i tidigare förslag 10 kr per invå-
nare). 
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Kommunledningskontoret konstaterar att förslaget till finansieringsmodell 
har reviderats och jämkats utifrån inkomna synpunkter.  
Kommunledningskontoret föreslår att samverkansavtalet godkänns av kom-
munfullmäktige. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget från Region Värmland/Värmlandsrådet innebär inte någon kostnad 
för Säffle kommun år 2022. År 2023 medför den föreslagna utdebiteringen 
med 4 kr en kostnad på knappt 64 tkr. År 2024 medför förslaget om 6 kr i 
utdebitering en kostnad på knappt 96 tkr. Från och med år 2025 medför för-
slaget om en utdebitering på 8 kr en kostnad motsvarande 128 tkr om året. 

Måluppfyllelse 
Säffles vision lyder: Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, vi vågar. 
Visionen bryts ned i fyra externa och tre interna mål. Det tredje externa 
målet lyder ”I Säffle kommun kan alla försörja sig”. Målet uttolkas i text ” 
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.”  
Det här aktuella förslaget till länsgemensam etableringsfunktion stödjer 
målet om försörjning för invånarna. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Säffle kommun ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för en 
länsgemensam etableringsfunktion. 

2. Avtalet gäller från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31. 
3. Avtalet förlängs automatiskt med fyra (4) år åt gången om inte upp-

sägning kommit övriga parter till handa tolv (12) månader före 
utgången av den innevarande avtalsperioden vid uppsägning av kom-
mun eller nio (9) månader för utgången av den innevarande avtals-
perioden vid uppsägning av Regionen. 

4. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part.  
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 
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Beslutet ska skickas till 
Region Värmland/Värmlandsrådet 
Kommunledningskontoret
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Handläggare Datum Diarienummer 

Fredric Norlin 2021-11-01  

 
Missiv om tjänsteskrivelse gällande Förslag till 
samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion – 
Business Region Värmland 
Vid Värmlandsrådets arbetsutskotts (Vrau) möte den 29 oktober 2021 
gjorde Vrau ett sk ställningstagande enligt följande: 

1.Värmlandsrådets arbetsutskott ställer sig bakom samverkansavtal om en 
gemensam etableringsfunktion i Värmland inkluderande förslag att de 
gemensamma resurserna får tas i anspråk i enlighet med avtalet,  

2. Värmlandsrådets arbetsutskott uppdrar till respektive ingående part i 
Värmlandsrådet att fatta beslut om samverkansavtal om en gemensam 
etableringsfunktion senast vid utgången av 2021 för att möjliggöra att 
avtalet kan träda i kraft från 1 januari 2022.    

3. Förslag till samverkansavtal, samt förslag till tjänsteskrivelse och 
tillhörande missiv, skickas ut till parterna för beslut i respektive parts 
fullmäktige. 

Punkt 2 innebär ett uppdrag till alla kommuner och regionen att innan året är 
slut ha fattat beslut i sin fullmäktigeförsamling om att godkänna förslag till 
överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande. 

För att på enklaste sätt möjliggöra detta har Region Värmland (vi har enligt 
samverkansavtal det administrativa ansvaret) fått i uppdrag (punkt 3) att till 
alla parter skicka, förut själva förslaget till samverkansavtal, även förslag 
till tjänsteskrivelse, som inkluderar förslag till beslut, och med tillhörande 
missiv, dvs detta dokument. 

Bakgrund 
Vid Värmlandsrådets möte den 17–18 juni 2021 gjordes ett 
ställningstagande om en gemensam etableringsfunktion i Värmland. Region 
Värmland fick i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal. Ställningstagandet 
grundade sig på en rapport som kommundirektörerna tidigare fått i uppdrag 
att ta fram. 
 
Värmlandsrådets arbetsutskott tog den 29 oktober 2021 ett ställningstagande 
enligt ovan om att ställa sig bakom samverkansavtalet om Business Region 
Värmland, (BRV). 
 
Avtalet 
Samverkansavtalet ska bygga på det ställningstagande Värmlandsrådet tagit, 
samt den rapport som kommundirektörerna arbetat fram. Business Region 
Örebro var det länssamarbete som pekats ut som ett avtalsområde som 
Värmlands gemensamma etableringsfunktion skulle efterlikna 
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Business Region Värmland (BRV) ska bl.a. samordna ett proaktivt 
investerings- och etableringsarbete, vara en regional företrädare kring 
investeringsfrämjande åtgärder, bidra till att antalet företagsetableringar i 
länet ökar. BRV ska också arbeta med nationell och internationell 
marknadsföring.  
 
Under arbetets gång har regelbundna avstämningar med Värmlandsrådets 
arbetsgrupp ägt rum. Avtalet har också granskats av regionjurist och 
kommunjurist. 
 
Den politiska strukturen för styrgruppen bygger på samma koncept som 
Värmlandsrådet har gällande de gemensamma resurserna. Styrgruppen gör 
ställningstaganden, som sedan regionen ansvarar för att effektuera. 
Kommunernas näringslivsfunktioner, även kallad för NAV-gruppen är en 
viktig part i det framtida samarbetet. I avtalet stadgas att BRV ska samverka 
med NAV-gruppen.  
 

Finansiering  
Värmlandsrådet har både i sitt ställningstagande i juni och oktober godkänt 
att de gemensamma resurserna får användas till delar 
av BRV’s finansiering. I avtalet framgår att det är under första 
avtalsperiodens sista år som regionen och kommunerna fullt ut får stå för 
finansieringen av BRV. Innan någon part kan besluta 
om BRV’s samverkansavtal behöver respektive part därför först 
behandla överenskommelsen om de gemensamma resurserna.  
 

Processen framåt och beslut i era respektive organisationer 

Vi är medvetna om att tidplanen för allas beslutsprocess upp till respektive 
fullmäktige innan årsskiftet är snäv. Tänker att stoppdatum för ärenden i 
beslutsprocess till era fullmäktigen i december månad med stor sannolikhet 
är nu i början av november.  

Region Värmland har, för att underlätta den ansträngda tidsramen, tagit 
fram förslag till tjänsteskrivelse som kommuner och region kan använda 
som beslutsunderlag inför beslut i den egna organisationen.  

Parallellt med ärendet om framtida etableringsfunktion hanterade Vrau den 
29 oktober ärende om gemensamma resurser. Även i detta ärende behöver 
samtliga kommuner och regionen fatta beslut i sina fullmäktigeförsamlingar 
innan årsskiftet. Separat mejl skickas till er om detta.  

Men vi vill uppmärksamma er på vikten av att hantera ärendena i 
korrekt ordning i era beslutsprocesser. Ärendet om gemensamma 
resurser behöver hanteras före ärendet om etableringsfunktion. Skälet är 
enkelt, etableringsfunktionen föreslås finansieras via de gemensamma 
resurserna.  
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För att underlätta samordningen av processen vill vi be samtliga kommuner 
att, efter beslut om godkännande av samverkansavtal för gemensam 
etableringsfunktion är fattat, skicka in era protokollsutdrag till administratör 
Mona Björn, mona.bjorn@regionvarmland.se. 

Till detta missiv bifogas själva överenskommelsen samt den framtagna 
tjänsteskrivelsen. 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig. Jag nås 
på mail: fredric.norlin@regionvarmland.se eller på telefon 072-458 54 77. 
 
Tack på förhand för att ni översänder era protokollsutdrag. 

 
Vänligen 

 

Fredric Norlin 

Enhetschef Regional Tillväxt  
Region Värmland

mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se
mailto:fredric.norlin@regionvarmland.se
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Detta samverkansavtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan 

Region Värmland, org. nr 232100-0156 (”Regionen”) och följande kommuner (var för sig 

benämnda ”Kommun” samt gemensamt ”Kommunerna”): 

 Arvika kommun, org.nr ………-……, 

Eda kommun, org.nr ………-……, 

Filipstads kommun, org.nr ………-……, 

Forshaga kommun, org.nr ………-……, 

Grums kommun, org.nr ………-……, 

Hagfors kommun, org.nr ………-……, 

Hammarö kommun, org.nr ………-……, 

Karlstads kommun, 212000-1850, 

Kils kommun, org.nr ………-……, 

Kristinehamns kommun, org.nr ………-……, 

Munkfors kommun, org.nr ………-……, 

Storfors kommun, org.nr ………-……, 

Sunne kommun, org.nr ………-……, 

Säffle kommun, org.nr ………-……, 

Torsby kommun, org.nr ………-……, samt 

Årjängs kommun, org.nr ………-……. 

 

Regionen och Kommunerna är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt 

”Parterna”. 

 

 

 

  



1. Syftet med Business Region Värmland, (BRV) 

Syftet är att skapa en länsgemensam etableringsfunktion, kallad Business Region Värmland, 

(BRV), som förväntas samordna ett proaktivt investerings- och etableringsarbete. 

Verksamheten i BRV ska ses som regional företrädare kring investeringsfrämjande åtgärder 

och ha ett nära samarbete med Business Sweden.  

BRV kan med detta Avtal vara en utförare och ett stöd i arbetet med företagsetableringar 

inom Värmlands län. Respektive Kommuns ansvar och huvudmannaskap för 

etableringsfrågor inom den egna Kommunens geografiska område kvarstår. 

2. Styrning och ledning av etableringsfunktionen 

Verksamheten i BRV finansieras gemensamt av Regionen och Kommunerna. Värd och 

anställande myndighet är Regionen. 

Samtliga Kommuner och Regionen har via sin medverkan i BRV initiativrätt och kan lägga 

förslag i styrgruppen enligt punkt 3. om BRV´s verksamhet. 

Regionen ansvarar för BRV och fattar beslut om dess verksamhet utifrån de prioriteringar och 

ställningstaganden som görs av styrgruppen. Beslut inom Regionen fattas av behörigt politiskt 

organ, under förutsättning att ärendet ligger inom Regionens kompetensområde. 

3. Rollfördelning 

Arbetet inom BRV bygger på ett öppet samarbetsklimat, en förståelse för Parternas olika 

förutsättningar och en gemensam vilja att utveckla länet. 

Följande grupper ska finnas kopplade till BRV för genomförande av intentionerna med 

Avtalet. 

Styrgrupp 

Styrgruppen består av en politisk representant per Part. Inom styrgruppen görs 

ställningstaganden kring BRV´s verksamhet. Dessa ställningstaganden ska ske i konsensus. 

Regionen ansvarar därefter, för att fatta de erforderliga beslut som krävs för att BRV’s 

verksamhet ska ske utifrån de ställningstaganden som gjorts. 

Styrgruppen ska årligen ta ställning till verksamhetsplan, budget samt – som underlag för 

Parts rapportering enligt kommunallagen om samverkan enligt Avtalet – ekonomisk och 

verksamhetsmässig redovisning till Parterna gällande BRV. Styrgruppen ska vidare ta 

ställning till uttaxering av avgift hos Parterna inom de ramar som anges i punkt 6. 

Styrgruppen leds av Regionen. 

Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen består av Kommunernas kommundirektörer samt Regionens regiondirektör, 

biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektör. 

Arbetsgruppen ansvarar för att: 

- skapa förutsättningar för genomförandet av BRV´s verksamhetsplan.  

Näringslivsfunktionerna 
För att nå de mål som fastställs i Avtalet och dess verksamhetsplan, ska samverkan ske med 

Kommunernas näringslivsfunktioner och Regionen. 



4. Business Region Värmlands verksamhet  

BRV ska aktivt arbeta med att identifiera affärsmöjligheter, nya affärer och sedan ha 

förmågan att lotsa affärsmöjligheterna till ett avslut. 

BRV’s insatser och arbete ska tillföra nytta för Kommunerna och dess företag. Utifrån ett 

länsperspektiv ska BRV kunna möta näringslivets behov i olika branscher och konjunkturer. 

På en nationell och internationell arena samordnar BRV ett proaktivt investerings- och 

etableringsfrämjande arbete som ska bidra till att antalet företag som etableras och utvecklas i 

länet ökar. Investerings- och etableringsfrämjandet ska även leda till en branschbredd och en 

utvecklad arbetsmarknad.  

BRV ska samordna arbetet med nationell och internationell marknadsföring samt framtagande 

av analyser som främjar värmländska etableringar. 

BRV företräder länet i samarbetet med Business Sweden eller andra aktörer. 

BRV ska utgå från en regional ansats i arbetet för ökat entreprenörskap för att stärka en 

positiv utveckling som bidrar till ökat nyföretagande och fler livskraftiga företag. BRV ska 

verka tillsammans med och genom andra organisationer som främjar nyföretagande och 

innovationer. 

Verksamheten ska årligen beskrivas och prioriteras i en verksamhetsplan. Region Värmland 

ansvarar för genomförandet av BRV´s verksamhetsplan. Kommunerna ska aktivt bidra och 

engagera sig i genomförandet av verksamhetsplanen. 

5. Finansiering 

I finansieringen av grunduppdraget svarar Regionen för 50 (femtio) procent. Övriga 50 

(femtio) procent fördelas mellan Kommunerna med ett belopp motsvarande invånarantalet per 

den 1 januari varje år, med 2022 som första år. Under Avtalets första period, kommer 

finansiering ske utifrån en trappstegsmodell där Regionens gemensamma resurser tas i 

anspråk, (se punkt 6). 

Inbetalning av avgiften sker en gång per år under januari månad för innevarande kalenderår. 

Ekonomisk redovisning sker i samband med styrgruppens sammanträden. 

Eventuellt överskott i verksamheten förs över till nästkommande kalenderår. 

Insatser som går utanför grunduppdraget kan initieras och finansieras i särskild ordning efter 

förslag från Regionen och/eller någon Kommun. 

 

 

 

 



6. Finansieringsmodell 

Under Avtalets första period, t.o.m. 31/12 2025 kommer finansiering ske utifrån en 

trappstegsmodell, där de gemensamma resurserna initialt kommer stå för kostnaderna, för att 

därefter successivt trappas ned, varefter Regionen och Kommunerna tar fullt kostnadsansvar 

genom årliga avgifter baserade på invånarantal enligt vad som anges nedan.  

Under 2022 kommer funktionen byggas upp. Därför kommer det inte vara aktuellt med en 

budget motsvarande den som ligger för 2022. Summan ska ses som ett tak för verksamhetens 

kostnader. Part är således inte skyldig att för BRV erlägga högre avgift än som framgår av 

denna punkt. 

Den årliga avgiften kr/invånare kommer med i denna punkt ovan angivna förutsättningar för 

vardera Parten att vara enligt följande: 

▪ 2023 - 4 kr. (beräknat på invånarantal 1/1 – 2022) 

▪ 2024 - 6 kr. (beräknat på invånarantal 1/1 – 2023) 

▪ 2025 – 8 kr. (beräknat på invånarantal 1/1 – 2024) 

▪ För kalenderår fr.o.m. 2026, ska avgiften vara 8 kr, beräknat på invånarantalet 1/1 

kalenderåret före avgiftsåret, i förekommande fall justerad för indexförändringar enligt 

vad som framgår av punkt 7. 

Beräkningen i tabellen nedan är gjord på invånarantalet 30/6 2021 och ska ses som en 

förklaring till modellen, d.v.s. summorna kommer ändras utifrån gällande befolkningsstatistik.   

 2022 2023 2024 2025 Summa 

Gemensamma resurserna 4 526 576 2 263 288 1 131 644  7 921 508 

Kommunerna  1 131 644  1 697 466 2 263 288 5 092 398 

Region Värmland  1 131 644 1 697 466 2 263 288 5 092 398 

Summa 4 526 576 4 526 576 4 526 576 4 526 576 18 106 304 

 

7.  Indexförändring 

 

För tiden efter utgången av år 2025, ska Parts årliga avgift per invånare justeras 

kalenderårsvis utifrån Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från oktober, som finns 

publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida. Avgiften för kalenderår 2025 om 

8 kr/invånare ska därvid anses anpassad till PKV för indexåret 2024. Justering ska göras 

första gången med verkan för den ersättning som ska gälla för år 2026 utifrån PKV för 

indexåret 2025 och därefter för varje påföljande kalenderår utifrån PKV från oktober för varje 

påföljande indexår. 

 

 



8. Avtalsbrott 

Part som inte fullgör sina förpliktelser enligt detta Avtal, är på begäran skyldig att vidta 

rättelse och fullgöra sina skyldigheter, om fullgörelse rimligen kan påfordras. Vid tvister har 

Parterna skyldighet att förhandla. 

9. Avtalstid och uppsägning 

Detta Avtal gäller från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31 och förlängs automatiskt 

med fyra (4) år åt gången. Part som vill utträda ur avtalet ska vidta skriftlig uppsägning i 

förhållande till var och en av övriga Parter. Uppsägning ska om uppsägande Part är Kommun 

vara övriga Parter tillhanda senast tolv (12) månader före utgången av den innevarande 

avtalsperioden. Om uppsägande Part är Regionen ska uppsägningen vara övriga Parter 

tillhanda senast nio (9) månader för utgången av den innevarande avtalsperioden. Om 

uppsägning sker genom rekommenderat brev, ska Parts uppsägning anses ha kommit 

mottagande Part tillhanda två (2) vardagar efter avsändandet. 

10. Verkan av uppsägning 

Skulle uppsägande Part vara Kommun, ska den uppsägande Parten utträda ur avtalet och 

Avtalet bestå mellan övriga Parter. Den uppsägande Parten äger inte rätt till återbetalning av 

inbetalade avgifter enligt detta Avtal. Den uppsägande Parten äger dock rätt till utbetalning 

enligt andra stycket, för det fall att såväl den uppsägande Partens som Regionens uppsägning 

avser Avtalets upphörande till utgången av samma avtalsperiod.  

Skulle uppsägande Part vara Regionen, ska Avtalet upphöra med avseende på samtliga Parter. 

Per upphörandetidpunkten eventuellt kvarvarande överskott ska utbetalas till Parterna med 

samma fördelning dem emellan som tillämpats vid senaste debiteringen av avgifter enligt 

punkt 6.  

11. Ändringar och tillägg 

Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, avfattas 

skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter. Ändringar och tillägg i Avtalet ska 

godkännas av respektive Parts kommunfullmäktige samt regionfullmäktige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För Region Värmland  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Fredrik Larsson  

Regionstyrelsens ordförande  

 

För Arvika kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Peter Söderström  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 För Eda kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Johanna Söderberg 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Forshaga kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Per Lawén 

Kommunstyrelsens ordförande  

  

 

För Grums kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Malin Hagström 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

För Filipstad kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Åsa Hååkman-Feldth  

Kommunstyrelsens ordförande  

 



För Hagfors kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Jens Fischer  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Hammarö kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Solweig Gard  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

För Karlstad kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Per-Samuel Nisser 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Kil kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Anders Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Kristinehamn kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Marie Oudin  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Munkfors kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Mathias Lindquist  

Kommunstyrelsens ordförande  
 



För Storfors kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Hans Jildesten 

Kommunstyrelsens ordförande  
 

För Sunne kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Kristina Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

För Säffle kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Dag Rogne  

Kommunstyrelsens ordförande  
 

För Torsby kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Peter Jonsson  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Årjäng kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Daniel Schützer 

Kommunstyrelsens ordförande  

 
 



REGION VÄRMLAND 
Tjänsteskrivelse  2021-11-02 
Fredric Norlin, enhetschef, regional utveckling 
Fredric.norlin@regionvarmland.se 
 
 
 

Etableringsfunktion i Värmland - Samverkansavtal 
Dnr KS/2021:xxx     Dpl 00 
 
Förslag till beslut 

1.  XX kommun ställer sig bakom förslaget till avtal. 
2. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal om en gemensam 
etableringsfunktion. 

Under arbetets gång har avstämningar och diskussioner skett med Värmlandsrådets 
arbetsgrupp. Avtalet har också granskats av regionjurist och kommunjurist. Avtalet 
presenterades vid Värmlandsrådets arbetsutskott den 29/10.  

Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom avtalet och tog även ett ställningstagande till 
att de gemensamma resurserna får användas som en del av finansieringen enligt 
avtalsförslaget. 

Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och regionfullmäktige.  

Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31/12 - 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den xx xx. 
Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland. 
 
 

 

 

 

Vid frågor, kontakta 

Fredric Norlin, enhetschef, regional tillväxt. 

fredric.norlin@regionvarmland.se 

010-833 10 02, 072-548 54 77

mailto:fredric.norlin@regionvarmland.se
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§ 165 Dnr KS/2021:152 

Svar på motion om utbildningssatsning mot mäns våld mot 
kvinnor 
Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet i Säffle har genom Barbro Källström lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige daterad 2021-06-10 angående utbildningssatsning mot mäns 
våld mot kvinnor. Motionären föreslår att kommunen ska arrangera så att samtliga 
anställda i kommunen kan ta del av en webbaserad utbildning om mäns våld mot 
kvinnor och om våld i nära relationer. Motionären föreslår även att kommunen 
genomför ”särskilda utbildningsinsatser” där ungdomar ges kunskap kring 
samtyckeslagen m.m. Kommunledningskontoret föreslås att motionen avslås, men 
att möjligheten till information på intranät och hemsida utreds. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 139, 2021-11-15. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-12. 
Motion från Vänsterpartiet, 2021-06-10. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Motionens avslås. 
2. Möjligheten till sökbar information i ämnet, med länkar på kommunens 

intranät och hemsida, ska utredas. 
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion om utbildningssatsning mot mäns våld mot 
kvinnor 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet i Säffle har genom Barbro Källström lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige daterad 2021-06-10 angående ”Utbildningssatsning mot 
mäns våld mot kvinnor”. Motionären föreslår att kommunen ska arrangera så 
att samtliga anställda i kommunen kan ta del av en webbaserad utbildning 
om mäns våld mot kvinnor och om våld i nära relationer. Motionären före-
slår även att kommunen genomför ”särskilda utbildningsinsatser” där ungdo-
mar ges kunskap kring samtyckeslagen m.m. Kommunledningskontoret före-
slås att motionen avslås, men att möjligheten till information på intranät och 
hemsida utreds. 

Bakgrund 
Vänsterpartiet i Säffle har genom Barbro Källström lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige daterad 2021-06-10 angående ”Utbildningssatsning mot 
mäns våld mot kvinnor”. Motionären konstaterar att enligt Jämställdhets-
myndigheten är mäns våld den vanligaste formen av våld och en stor del av 
mäns våld är riktat mot kvinnor, ofta mot en nuvarande eller tidigare kvinn-
lig partner. Motionären konstaterar att våld mot kvinnor är ett samhällspro-
blem. 
 
Motionären föreslår att kommunen ska arrangera så att samtliga anställda i 
kommunen kan ta del av en webbaserad utbildning om mäns våld mot kvin-
nor och om våld i nära relationer. Motionären föreslår en specifik utbildning 
som är framtagen av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universi-
tet, men ser även positivt på andra utbildningar. 
 
Motionären föreslår även att kommunen genomför ”särskilda utbildnings-
insatser” där ungdomar ges kunskap kring samtyckeslagen m.m. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kansliet i samråd med Hr-
enheten, barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Motion: Utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor, Vänsterpartiet, 
2021-06-10. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunkansliet delar motionärens beskrivning av mäns våld mot kvinnor 
som ett samhällsproblem. Statistiken som motionären lyfter fram visar på 
omfattningen av problemet. Mörkertalet är dessutom förmodligen stort. 
Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela landet och Säffle kommun är 
naturligtvis inget undantag.  
Motionären föreslår att samtliga personal ska beredas möjlighet att ta del av 
en grundläggande webbutbildning kring problematiken samt att det ska ge-
nomföras särskilda utbildningsinsatser för ungdomar. 
Ett samråd har förts mellan HR-avdelningen, barn- och utbildningsförvalt-
ningen, socialförvaltningen och kommunkansliet kring vilka åtgärder som 
kan tänkas ha effekt för det problemområde som motionären lyfter. Utgångs-
punkten har varit kommunens roll som arbetsgivare och som utbildare av 
barn och unga. Resonemanget tar sin grund i synsättet att det ger bättre ef-
fekt att koncentrera arbetet mot risk- och friskfaktorer. När det gäller frågan 
om en allomfattande, grundläggande utbildning för samtlig personal så bedö-
mer gruppen att den inte får avsedd effekt om den skulle bli obligatorisk. 
Däremot skulle det kunna finnas någon länk på intranätet för den som känner 
behov av att få ytterligare information, för att kunna/orka agera för egen del, 
eller för att stödja någon annan att söka hjälp. I kommunen finns ett antal 
professioner som arbetar med den här typen av frågor i sin dagliga verksam-
het och som har kunskap och kompetens i frågorna. Hr-enhetens arbete med 
rehabilitering kan breddas att även tydligt innefatta dessa signaler. 
Regeringen har fattats beslut om läroplansändringar i kunskapsområdet som 
idag kallas sex och samlevnad. Förändringen innebär att namnet nu blir 
sexualitet, samtycke och relationer. Beslutet gäller alla skolformer på grund-
skolenivå och gymnasial nivå och ska tillämpas från hösten 2022. Enligt den 
nya läroplanen består undervisningen om sex och samlevnad av tre delar : 1. 
Ämnesintegrering och ämnesövergripande arbeten, 2. Vardagsarbetet – att 
fånga frågan i flykten, 3. Enskilda lektioner eller dagar. Skolverket konstate-
rar att sex- och samlevnadsundervisning ur flera olika perspektiv ger ele-
verna en helhetsbild av vad sexualitet och relationer kan innefatta. I samråd 
med barn- och utbildningsförvaltningen ser kommunledningskontoret att lä-
roplanens angreppsätt med en långsiktig bred diskussion kring den ”friska” 
relationen är mycket bra och har alla möjligheter att vara framgångsrik. Yt-
terligare insatser, som inte är införlivade i läroplanens progression för den 
enskilda elev-/ungdomsgruppen, blir inte lika effektiva. Kommunlednings-
kontoret förslår att motionärens förslag avslås. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Motionären förslår att samtliga anställda i kommunen ska genomföra en 
webbaserad kurs kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. En-
ligt informationen på den föreslagna kursens webbsida tar den 2-3 timmar att 
genomföra. Enligt senaste uppgift har kommunen 1 367 personer anställda 
för tillfället inklusive tidsbegränsade anställningar. 2 timmars arbetstid för 
1 367 personer innebär 2 734 timmar, vilket motsvarar 1,5 årsarbetare eller 
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758 tkr i genomsnitt. Schemaläggningsproblematik tillkommer för delar av 
personalen. Om kommunen istället lägger upp en länk på intranätet för den 
som söker information i frågan blir kostnaden för förlorad arbetstid svårare 
att beräkna, men på det stora hela förmodligen betydligt lägre. Här kan man 
söka information under en paus i arbetet eller hemifrån för den som har upp-
koppling till intranätet. 
  
En breddning av HR-enhetens rehabiliteringsarbete med att tydligare fånga 
signaler kring våld ingår i ordinarie utvecklingsarbete och ger därmed inte 
någon ytterligare kostnad. 
 
Förändringen av läroplanen ingår i det statliga uppdraget till kommunerna 
när det gäller skolverksamheten och ska hanteras inom budgetramen. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision innehåller fyra externa och tre interna mål. Internt 
mål nr 7 lyder: 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. 
Extern mål nr 4 lyder: 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 attrak-
tiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjligheter, hög till-
gänglighet och närhet till god vård och omsorg. 
 
Samhällsproblemet med mäns våld emot kvinnor har bäring på bägge dessa 
målsättningar. Kommunledningskontoret tror som beskrivits ovan dock att 
frågan bör hanteras något annorlunda än vad motionären föreslagit. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Problemställningen berör barns rätt till en trygg uppväxt och bra utbildning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Motionens avslås. 
2. Möjligheten till sökbar information i ämnet, med länkar på kommu-

nens intranät och hemsida, ska utredas. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Kommunledningskontoret
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§ 167 Dnr KS/2021:221 

Gallring och bevarande av allmänna handlingar som 
diarieförs i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem 
Ärendebeskrivning 
I och med att kommunen tog ett nytt diariesystem i drift i april 2021 finns det 
förutsättningar att arbeta mer digitalt än tidigare när det gäller diarieförda 
handlingar. Ett särskilt gallringsbeslut behöver dock antas. 
Kommunledningskontoret, kansliet förslår att diarieförda handlingar, från och med 
1 januari 2022, endast kommer att bevaras digitalt. Undantag gäller för sådana 
handlingar där särskild lagstiftning kräver underskrift, till exempel 
fastighetsöverlåtelser och bekräftelse av faderskap. Dessa handlingar kommer 
fortsatt att bevaras både på papper och digitalt. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 141, 2021-11-15. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-12. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:  

1. Handlingar som diarieförs i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem bevaras endast digitalt.  

2. Beslutet gäller både inkomna handlingar och handlingar som är upprättade i 
kommunen. 

3. Beslutet gäller oberoende av om handlingen är digital eller har upprättats på 
papper. 

4. Handlingar som utifrån ett rättsligt perspektiv kräver egenhändigt 
undertecknande hanteras fortsättningsvis både digitalt och på papper 

5. Övriga pappershandlingar ska skannas och gallras efter en (1) månad under 
förutsättning att det inte möter hinder i lagstiftning och att de kan bevaras i 
ett föreskrivet filformat, 

6. Vid skanning av pappershandlingar till elektronisk media ska Riksarkivets 
föreskrifter RA-FS tillämpas. 
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7. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022. 
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Gallring och bevarande av allmänna handlingar som 
diarieförs i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem 
Sammanfattning 
I och med att kommunen tog ett nytt diariesystem i drift i april 2021 finns 
det förutsättningar att arbeta mer digitalt än tidigare när det gäller diarieförda 
handlingar. Ett särskilt gallringsbeslut behöver dock antas. 
Kommunledningskontoret, kansliet förslår att diarieförda handlingar, från 
och med 1 januari 2022, endast kommer att bevaras digitalt. Undantag gäller 
för sådana handlingar där särskild lagstiftning kräver underskrift, till 
exempel fastighetsöverlåtelser och bekräftelse av faderskap. Dessa 
handlingar kommer fortsatt att bevaras både på papper och digitalt. 

Bakgrund 
I och med att kommunen tog ett nytt diariesystem i drift i april 2021 finns 
det nu goda förutsättningar att arbeta mer digitalt än tidigare när det gäller 
diarieförda handlingar. Diariesystemet LEX är förberett för överföring till ett 
e-arkiv som kan bevara handlingarna långsiktigt. Ett särskilt gallringsbeslut 
behöver dock antas. 
Nuvarande rutin för allmänna handlingar som diarieförs är att handlingen 
både skannas in till diariesystemet och bevaras i pappersform. I det nya 
diariesystemet kan gallring även ske av den elektroniska handlingen. 
När en handling som kommit in till eller upprättats vid en myndighet skapas 
en digital kopia av handlingen. Den inskannade elektroniska kopian är den 
handling som myndigheten hanterar i den dagliga elektroniska 
dokumenthantering. För att få göra sig av med originalhandlingen och endast 
bevara det digitala exemplaret (kopian) av handlingen krävs ett beslut om 
gallring.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kansliet. 

Beslutsunderlag 
- 

Förvaltningens ståndpunkt 
För merparten av de handlingar som finns i diariet finns det inga krav på att 
handlingen behöver sparas i sitt ursprungliga format, utan det är 
informationen i sig som är det centrala. Om dessa handlingar skannas och 
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kan påvisas i digitalt format utan märkbar informationsförlust, samt hanteras 
i ett säkert och stabilt system, kan den ursprungliga pappersversionen gallras 
och den skannade versionen utgöra det nya originalet. Gallring får dock 
enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under förutsättning att 
allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna 
värde för rättskipning, förvaltning och forskning.  
Riksarkivets har gett ut föreskrifter och allmänna råd om gallring av 
pappershandlingar efter skanning RA-FS 2021:1. I 3 kap 1 § om gallring 
konstateras att överföring av information till en databärare inom ett annat 
medium, såsom från papper till elektroniska handlingar alltid räknas som 
gallring, vilket framgår av 4 kap 3 § RA-FS 1991:1. 
Det finns dock vissa handlingar som fortsatt bör bevaras på papper. Detta 
gäller främst handlingar som undertecknas egenhändigt och där äktheten av 
handlingen kan behöva påvisas, till exempel fastighetsöverlåtelser och andra 
avtal samt bekräftelse av faderskap. Dessa handlingar kommer fortsatt att 
bevaras på papper och för den interna effektiviteten även digitalt. 
Kommunalförbundet Sydarkivera som består av 32 kommuner i Skåne, 
Blekinge, Småland, Östergötland och Sörmland samt av Region Blekinge 
har genomfört en grundlig utredning kring juridiken när det gäller vilka 
handlingar som behöver finnas på papper. Ett utdrag ur utredningens kapitel 
8, som tar upp handlingar som behöver ha egenhändig namnteckning, finns 
som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 
RA-FS 2021:1 3 kap 5 § slår fast vissa krav på skanningen. Innehållet i 
pappersoriginalen ska ha förts över utan informationsförlust till elektroniska 
kopior. Myndigheter ska förvissa sig om att så har skett genom att 
kontrollera kopiornas riktighet. Kontrollerna ska visa att kopiorna inte är 
bristfälliga på grund av något har gått fel under skanningsprocessen.  
Innehåll – inklusive betydelsebärande data i form av färger, gråskalor eller 
kontraster – får inte ha feltolkats eller inte ha förts över till de elektroniska 
kopiorna. Kontrollerna ska ske utifrån av myndigheten uppställda 
kvalitetskrav. I dessa ska krav på grad av upplösning och på färgåtergivning 
ingå. 
Kommunledningskontoret, kansliet förslår att diarieförda handlingar, från 
och med 1 januari 2022, endast kommer att bevaras digitalt. Rutinen gäller 
oavsett om handlingen kommit externt eller upprättats internt. Rutinen gäller 
även oavsett om handlingen är gjord på papper eller upprättats elektroniskt. 
De elektroniska handlingarna i diariesystemet kommer att gallras i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen. Undantag från gallring av 
originalhandlingar i pappersformat gäller för sådana handlingar där särskild 
lagstiftning kräver egenhändig underskrift. Det kan till exempel gälla avtal, 
kontrakt och överenskommelser, ansökan om registerutdrag, 
äganderättshandlingar samt handlingar med bevisvärde för att stärka ett 
legalt förhållande.  Dessa handlingar kommer fortsatt att bevaras både på 
papper och digitalt. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Den förändrade rutinen medför ett effektivare och mer arbetsbesparande 
arbete för registratorerna i och med att elektroniska handlingar inte behöver 
skrivas ut och arkiveras i mappar. Arbetstid som kan användas till andra 
arbetsuppgifter. Gallringen av pappersexemplaren innebär även att behovet 
av arkivutrymme minskar väsentligt. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle leder hållbar utveckling” Har fyra externa 
och tre interna mål. Mål fem lyder: Säffle kommun har god kvalitet med 
fokus på hållbar utveckling. Målet förklaras med följande text: ”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”. 
 
Förslaget att, med vissa undantag, endast spara allmänna handlingar digitalt 
innebär att kommunen tar tillvara de möjligheter som nya it-system för med 
sig, med hänsyn taget till de lagrum som styr bevarande av handlingar. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Kommundirektörens ledningsgrupp har sedan ett antal år lagt fast, att när så 
är möjligt, ska den digitala behandlingen av ärenden ges företräde framför 
traditionell fysisk behandling. Förslaget ligger väl i linje med den uttalade 
riktningen för utveckling av det administrativa arbetet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige följande:  

1. Handlingar som diarieförs i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem bevaras endast digitalt.  

2. Beslutet gäller både inkomna handlingar och handlingar som är 
upprättade i kommunen. 

3. Beslutet gäller oberoende av om handlingen är digital eller har 
upprättats på papper. 

4. Handlingar som utifrån ett rättsligt perspektiv kräver egenhändigt 
undertecknande hanteras fortsättningsvis både digitalt och på papper 

5. Övriga pappershandlingar ska skannas och gallras efter en (1) månad 
under förutsättning att det inte möter hinder i lagstiftning och att de 
kan bevaras i ett föreskrivet filformat, 

6. Vid skanning av pappershandlingar till elektronisk media ska 
Riksarkivets föreskrifter RA-FS tillämpas. 

7. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022. 
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Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef, kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Bilaga 

Utdrag ur Kommunalförbundet Sydarkiveras skrift ”Juridisk 
utredning angående vilka handlingar som behöver finnas på 
papper” SARK 2019:98, 2020-09-11 
8 Vad måste finnas på papper?  
8.1 Egenhändigt undertecknade handlingar  
När krävs det enligt lag eller förordning att man gör en egenhändig 
namnunderskrift på papper? Nedan följer ett antal ärendetyper där det 
fortfarande enligt lag eller förordning krävs en egenhändig namnunderskrift 
på en pappershandling. Sammanställningen är inte uttömmande utan är 
exempel. Det kan finnas fler handlingar som kräver en egenhändig 
namnunderskrift. Alla handlingar som finns med har inte direkt med 
kommunal eller regional verksamhet att göra utan det kan även förekomma 
handlingar som kommun/region bara kommer i kontakt med.  
     

Lag Paragraf Typ av ärende som kräver underskrift 

Kommunallagen 
(2017:725) 

8 kap 2 § Folkinitiativ – ärende om att hålla 
folkomröstning. Initiativet ska vara 
skriftligt, ange den aktuella frågan som 
innehålla initiativtagarnas egenhändiga 
namnteckningar, uppgift om när 
anteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och 
uppgift om deras adresser. 

Utlänningsförordningen 
(2006:97) 

2 kap 4 § Hemlandspass – resehandling får godtas 
som pass (hemlandspass) om 
handlingen är utfärdad av en behörig 
myndighet i det land där innehavaren är 
medborgare samt uppfyller de 
förutsättningar som anges i andra–fjärde 
styckena. I handlingen skall det bl a 
finnas 1. uppgifter om innehavarens 
medborgarskap och fullständiga namn 
samt födelsedatum och födelseort, 2. 
uppgift om handlingens giltighetstid, 3. 
innehavarens namnteckning, 

Jordabalken 
(1970:994) 

4 kap 1 § Avtal om köp av fast egendom – både 
säljare och köpare ska skriva under 
köpehandlingen  

Lagen (1946:805) med 
särskilda 
bestämmelser 
angående vittne vid 
vissa rättshandlingar 

 Bevittning av överlåtelse av fast 
egendom – uttryckligt formkrav på 
egenhändig underskrift. Övrig bevittning 
av rättshandlingar torde också ha krav 
på egenhändig underskrift. 

Jordabalken 
(1970:994) 

20 kap 7 § Ansökan om lagfart ska förklaras vilande 
om vid köp, byte eller gåva, överlåtarens 
underskrift på köpehandlingen inte är 
bevittnad av två personer och 
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överlåtelsen inte skett genom statlig 
myndighet 

Äktenskapsbalken 
(1987:230) 

4 kap 7 § Vigsel – har formkrav på att de som vigs 
ska vara närvarande samtidigt och 
vigseln ska ske inför vittnen. Vidare ska 
vigselförrättaren genast efter vigseln 
lämna makarna bevis om vigseln i form 
av ett särskilt protokoll. Även 
Skatteverket ska underrättas om vigseln. 
Står inte uttryckligen att det ska vara 
egenhändig namnunderskrift av 
vigselförrättaren och vittnen på det 
särskilda protokollet, men det torde få 
anses gälla. 

Äktenskapsbalken 

(1987:230) 

7 kap 3 § Äktenskapsförord –ska upprättas 
skriftligen, dateras och undertecknas av 
makarna eller blivande makarna. 

Äktenskapsbalken 
(1987:230) 

9 kap 5 § Över bodelning skall upprättas en 
handling som skrivs under av båda 
makarna. Är den ena maken död, 
förrättas bodelningen av den andra 
maken samt den dödes arvingar och 
universella testamentstagare. För de 
sistnämnda gäller vad som är föreskrivet 
för make, dvs de ska skriva under 
bodelningshandlingen. 

Ärvdabalken 
(1958:637) 

10 kap 1 § Testator måste i två vittnes samtidiga 
närvaro underteckna testamentet för 
giltighet. 

Föräldrabalken 
(1949:381) 

1 kap 4 § En bekräftelse av faderskap görs 
skriftligen och ska bevittnas av två 
personer. 

Konkurslagen 
(1987:672) 

2 kap 1 § Ansökan om konkurs ska vara skriftlig 
och egenhändigt undertecknad av 
sökanden/ombud 

Rättegångsbalken 
(1942:740) 

12 kap 8 § Vill part föra talan genom ombud, skall 
han giva ombudet fullmakt muntligen 
inför rätten eller ock skriftligen. Skriftlig 
fullmakt skall vara egenhändigt 
undertecknad av parten. 

Rättegångsbalken 
(1942:740) 

42 kap 1–2 
§§ 

Stämningsansökan för att en rättegång 
ska vara skriftlig och egenhändigt 
undertecknad 

Passförordningen 
(1979:664) 

1 § Passansökan ska göras skriftligen och 
undertecknas av sökanden i närvaro av 
den som tar emot passansökan. Kravet 
på att ansökan ska undertecknas gäller 
inte den som inte kan skriva sitt namn. 

Körkortsförordningen 
(1998:980) 

3 kap 15 § Ansökan om att få körkort eller förarbevis 
ska göras på en särskild blankett 
(grundhandling) och vara egenhändigt 
undertecknad av sökanden. 
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Förordning om 
nationellt identitetskort 
(2005:661) 

3 § Ansökan om nationellt ID-kort ska göras 
skriftligen och undertecknas av 
sökanden i närvaro av den som tar emot 
passansökan. Kravet på att ansökan ska 
undertecknas gäller inte den som inte 
kan skriva sitt namn. 

Vallagen (2005:837) 2 kap 4 § 

 

 

 
2 kap 9 § 

 

 

 

 

2 kap 11 § 

De som stöder en anmälan om 
registrering skall egenhändigt 
underteckna en förklaring om stödet. Av 
förklaringen skall deras namn och 
personnummer framgå samt var de är 
folkbokförda.  

Ett parti som vill anmäla samtliga sina 
kandidater för ett visst val ska skriftligen 
göra detta hos den centrala 
valmyndigheten eller, i den utsträckning 
som regeringen bestämmer, 
länsstyrelsen. Tillsammans med 
anmälan ska partiet lämna en 
egenhändigt undertecknad förklaring från 
varje kandidat att han eller hon 
samtycker till anmälan. 

En unionsmedborgare som inte är 
svensk medborgare och som önskar 
kandidera vid val till Europaparlamentet 
ska göra en egenhändigt undertecknad 
försäkran som skickas till den centrala 
valmyndigheten 
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§ 168 Dnr KS/2021:254 

Hantering av journaler inom skolhälsovård - avhändande av 
journal 
Ärendebeskrivning 
Skolhälsovårdsjournaler förda av offentlig huvudman utgör allmänna handlingar. 
För att kommunen skall kunna avhända sig en allmän handling krävs enligt 15 § 
Arkivlagen att särskilt beslut fattas i kommunfullmäktige. Särskilt beslut innebär att 
det kan endast kan fattas för upprättade handlingar, varför nytt beslut om 
avhändande tas årligen. 
Beslut om avhändande gäller till annan offentlig huvudman. Vid överföring av 
uppgifter till enskild huvudman är endast överlämnande av kopior tillåten. 
För att kommunen skall kunna avhända sig journalhandlingar krävs enligt 12 kap. 
2-3 §§ Offentlighets- och sekretesslagen även samtycke från vårdnadshavare eller 
elev, beroende på den underåriges ålder och mognad. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 142, 2021-11-15. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-03. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skolhälsovårdsjournal i 
original får medfölja elev till annan offentlig huvudman enligt förslaget ovan, samt 
att detta beslut gäller för journaler upprättade t.o.m. beslutsdatum. 
 
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kanslienheten. 

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

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

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 169 Dnr KS/2019:95 

Riktlinjer för Ulla och Rune Jonasons stipendiefond 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 att ta emot erbjudandet att förvalta 
stiftelsen ”Stiftelsen Ulla och Rune Johansons stipendiefond” och att anta stadgar 
m.m. Här kompletteras med riktlinjer för förvaltningen.   
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 143, 2021-11-15. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-03. 
Riktlinjer för Ulla och Rune Jonasons stipendiestiftelse. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-23, § 46. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för Stiftelsen 
Ulla och Rune Jonasons stipendiefond. 
 
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Bildande av stipendiestiftelse Ulla och Rune Jonasons 
stipendiefond 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 att ta emot erbjudandet att 
förvalta stiftelsen ”Stiftelsen Ulla och Rune Johansons stipendiefond” och att 
anta stadgar m.m. Här kompletteras med riktlinjer för förvaltningen.   

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 att ta emot erbjudandet att 
förvalta stiftelsen ”Stiftelsen Ulla och Rune Johansons stipendiefond”. I 
samband med beslutet antogs stadgar för stiftelsen och bestämdes att 
förvaltningen ska ske i enlighet med testamente och tillhörande PM som 
urkund. 
Enligt Säffle kommuns process för förvaltning av stiftelser, ska 
kommunfullmäktige, förutom stadgar även besluta om riktlinjer för 
förvaltningen. Vid beslutstillfället hade riktlinjer inte hunnit tas fram. 
Här kompletteras med riktlinjer för denna stiftelses förvaltning.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-23, § 46. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun förvaltar 13 stiftelser som har anknytning till barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. Varje stiftelse har ett förordnande som 
anger dess bestämda ändamål. Förordnanden finns i testamente, gåvobrev 
eller protokoll och styr stiftelsens framtida existens. En stiftelses föreskrifter 
eller stadgar får inte ändras, upphävas eller tillfälligt åsidosättas utan beslut 
av Kammarkollegiet. Stiftelserna regleras av stiftelselagen (1994:1220). 
För att stödja kommunens förvaltning av stiftelserna ska de ha antagna 
riktlinjer som kompletterar stiftelseförordnande och lagstiftning. Riktlinjerna 
klargör hur förvaltningen ska utövas och var gränsen går mellan 
förvaltaransvaret och den praktiska verkställigheten av ändamålet som det 
anges i stiftelseförordnandet.  Vidare finns bestämmelser om vilka som ska 
utföra revisionen, tidpunkt när räkenskapssammanställning ska överlämnas 
till revisorerna och administrativa avgifter för stiftelsernas förvaltning m.m. 
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Kommunledningskontoret föreslår att Riktlinjer för Stiftelsen Ulla och Rune 
Jonasons stipendiefond antas. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser för Säffle kommun.  

Måluppfyllelse 
Förslaget har ingen påverkan på kommunens måluppfyllelse.  

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget har ingen påverkan på planer eller policys. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinjer för 
Stiftelsen Ulla och Rune Jonasons stipendiefond. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret 
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Giltighetstid 
 

Utgåva 
  

 
 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Revideras av:  

Tillämpningsområde 
 

 

RIKTLINJER FÖR STIFTELSEN ULLA 
OCH RUNE JONANSONS 

STIPENDEFOND 
 



Beteckning/dnr 
KS 2019-00095 

Datum 
2021-07-13 

Utgåva 
      

Sida 
2 

RIKTLINJER FÖR STIFTELSEN ULLA OCH RUNE 
JONASONS STIPENDIEFOND 
1. Stiftelsens namn är Ulla och Rune Jonasons stipendiefond och har sitt säte 
i Säffle kommun.  
2. Stiftelsens ändamål är att dela ut årliga stipendier till ungdomar som, inom 
eller utom landet, teoretiskt eller praktiskt, studerar jord-, skogs- eller 
trädgårdsbruk. Stipendiemottagarna ska vid studiernas påbörjande vara 
folkbokförda i Säffle kommun.  
3. Kommunstyrelsen i Säffle kommun ansvarar för stiftelsens förvaltning 
och beslutar om maximal årlig utdelning av stiftelsens medel. 
Den nämnd som ansvarar för kommunens skolverksamhet beslutar om 
närmare regler och rutiner för utdelning samt sköter alla handläggning och 
information om densamma. 
Kommunstyrelsen ska varje år erhålla redovisning från ansvarig nämnd om 
de beslut som legat till grund för utdelningen. 
4. Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. .  
5. Till revisor utses den revisor som varje enskilt år är utsedd att revidera 
kommunens aktiebolag.  
6. Senast den 15  maj ska förvaltaren överlämna årsredovisning för 
granskning till den av fullmäktige utsedde revisorn. 
7. Kommunstyrelsen erhåller 3 000 kr per år för administration och 
ekonomisk förvaltning av stiftelsen. 
Den myndighet som handlägger utdelningar från stiftelsen erhåller 3 000 kr 
per år för uppdraget. 
. 
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 170 Dnr KS/2021:250 

Taxor för tillsynsavgifter avseende alkohol och tobak 2022 
Ärendebeskrivning 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i 
kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en 
snedvriden konkurrens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och 
betalar ut svarta löner. 
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, 
enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i kommunallagen 
(2017:725). Begränsning finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift 
än vad som motsvarar de kostnader som kommunerna har för de tjänster de 
tillhandahåller (självkostnadsprincipen. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 144, 2021-11-15. 
Socialnämndens protokoll § 148, 2021-10-19. 
Förslag till taxor 2022. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2022. 
 
 
_________________________ 
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§ 148 Dnr SN/2021:162 

Taxeförslag 2022 
Ärendebeskrivning 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i 
kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en 
snedvriden konkurrens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och 
betalar ut svarta löner. 
 
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, 
enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i kommunallagen 
(2017:725). Begränsning finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift 
än vad som motsvarar de kostnader som kommunerna har för de tjänster de 
tillhandahåller (självkostnadsprincipen. 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-26. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-10-05, § 140. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2022. 
_________________________ 
Utdrag  2021-10-22 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 



  2021-08-26 
 
   
Socialnämndens Arbetsutskott i  
Säffle kommun 

 
Förslag om oförändrad taxa 2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt 
tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088).  
 
Förslag till beslut 

 
Socialnämndens Arbetsutskott i Säffle kommun beslutar följande: 
· Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende 
ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar 
att handlägga och tillsyna enligt alkohol- och tobakslagen.  
 
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, 
där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på 
serveringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften 
gällande de med tobakstillstånd tas ut som en fast avgift. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fortfarande är det tuffare tider för krögarna i vårt område så taxeförslaget 2022 föreslås 
oförändrat även detta år.  
 
I förslaget har vi däremot lagt till en taxa på serveringstillstånd, detta är en taxa som vi 
känner har saknats. Köper man ett bolag så krävs det nästan samma arbete som vid en 
nyansökan, men vissa delar behöver man inte kontrollera igen enligt alkohollagen, så därför 
att vi satt ett förslag på 7000 kronor. Och så har vi tagit bort en avgift på taxor enligt 
tobakslagen, här har vi tagit bort taxan för köp av bolag. Detta beror på att vid köp av 
bolag med tobakstillstånd krävs det lika mycket jobb som vid en nyansökan enligt 
tobakslagen, samma saker måste kontrolleras därav föreslår vi att tidigare taxa tas bort. 
 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen 
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i 
kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden 
konkurrens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
 
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, enligt 8 kap 
10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i kommunallagen (2017:725). 
Begränsning finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift än vad som 
motsvarar de kostnader som kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller 
(självkostnadsprincipen). 
 
 
Dalsland och Säffle 2021-08-26 
 
Jeanette Krafft 
alkohol/ tobakshandläggare 
 
Daniel Berglöv 
alkohol/ tobakshandläggare  



Förslag Taxor 2022 
 

 
Taxor enligt alkohollagen 

Stadigvarande tillstånd Avgift kr 
 

Kommentar                 

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

9000: - Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om övertagande/köp av bolag med stadigvarande 
serveringstillstånd 

7000: - Ingen återbetalning 

-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta samt  
utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat  
alkoholutbud 

4000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

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

2000: - Ingen återbetalning 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

3000: - Ingen återbetalning 

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

 
1000: - 

Ingen återbetalning 

-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och  
pausservering 

5000: - 
 

Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

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

Ingen avgift Sökande har tillstånd  
i Dalsland 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i  
Tillståndshavarens nuvarande lokaler 

2500: - Sökande har tillstånd  
i Dalsland. Ingen 
återbetalning 

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

3000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

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

 
5000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

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

 
2000: - 

 
Ingen återbetalning 

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

1000: -
/prov 

Per provtillfälle förutom 
nyansökans första prov 

Årlig avgift  
för stadigvarande serveringstillstånd 

  

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

2000: - Halv fast avgift 

Rörlig avgift kronor  
0-25 000 0: - 
25 001-50 000  1000: - 
50 001-100 000 2000: - 
100 001–150 000  3000: - 
150 001–200 000  4000: - 
200 001–300 000  5000: - 
300 001–600 000  6000: - 
600 001-900 000  7000: - 
900 001-1 200 000  8000: - 

 
 
 
 
 
Beror på föregående  
års försäljning enligt 
restaurangrapport 



1 200 001-1 500 000  9000: - 
1-500 001-2 500 000  10 000: - 
2 500 001-3 000 000  11 000: - 
3 000 001 - 12 000: - 

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

 

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter 
(2018:2088) samt alkohollagen (2010:1622). 

ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka. 
 

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av 
rörelse) 

 
7000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 

 
2000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd) 

 
4000 kr 

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

         2000: - 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

         3000: - 

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

 
         1000: - 

 

Årsavgift Tobakstillstånd 
 

 
Årsavgift för tillsyn och administration 

 
5000 kr 

 
Årsavgift för produkter utöver 
tobakstillstånd 

 

 
Avgift per tillkommande produkt 

 
500 kr 

 
Årliga avgifter  

(för de som EJ har tobakstillstånd) 

Avgift kr kommentar 

En produkt 
 
2000: - 

     Två produkter 

 
 
3500: - 

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

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 171 Dnr KS/2021:263 

Övertagande av miljötillsyn för miljöstörande industri från 
Länsstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden önskar revidera tillsynslistan för verksamheterna där 
kommunen tagit över tillsynen för miljöstörande industri. Vidare önskar kommunen 
utöka med en verksamhet, där tillsynen för liknande verksamheter redan tagits över. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 145, 2021-11-15. 
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut med förteckning över 
verksamheter, 2021-11-08. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i enlighet med 
1 kap 18§ miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) att få överta tillsynen enligt 
miljöbalken från 1 januari 2022. 
 
 
__________________ 
 
Protokollsanteckning 
Dag Rogne (C) deltar ej i beslutet 
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§ 140 Dnr SN/2021:89 

Ej verkställda beslut 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet. 
Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att 
verkställighet avbrutits.  
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-21. 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-10-05, § 141. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  
_________________________ 
Utdrag  2021-10-22 
Kommunfullmäktige 
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Socialförvaltningen 
 

 
 

 
 

 
 
 

Socialnämnden 

 

Ej verkställda beslut SoL och LSS 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt 
efter att verkställighet avbrutits.  

Redovisning av ej verkställda beslut 2021-06-30 enligt SoL 
Se även bilaga 1. 

Tabell 1 

Beslut SoL Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Dagverksamhet* 20 11 9  2 18 
Särskilt boende 6 0 6 

 
6  

Kontaktperson 1 1  1   
 

* Förtydligande gällande Dagverksamhet. Dagverksamhet med demensinriktning är stäng på 
grund av COVID 19 för att förhindra smittspridning. Vid inrapportering har där av 18 beslut 
dagverksamhet rapporterats in som avbrott i verkställighet, fördelat på 9 män och 9 kvinnor. 
2 av besluten är nya. 

 

Tabell 2 
SoL  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 1 3 11 
Man 0 1 11 
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Redovisning av ej verkställda beslut 2021-06-30 enligt LSS 
Se även bilaga 2. 

Tabell 1 

Beslut LSS Antal 
beslut Män Kvinnor Resurs-

brist 
Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Daglig verksamhet 1  1   1 
Kontaktperson 7 3 4 6 1  
Ledsagarservice 2 2   2  
Korttidsvistelse 4 3 1  3 1 
Bostad särskild 
service 3 3  3   

 

Tabell 2 
LSS  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 0 2 4 
Man 1 4 6 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-21.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att överlämna rapporten 
till kommunfullmäktige. 

Beslut  
Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

 

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 
 

Elin Connedal 
Socialt ansvarig socionom 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 
socialtjänstlagen 

 
Datum: 2021-06-30 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet  
  avbrutits.   
  
Bifall dagverksamhet 383 dagar Man 

Bifall dagverksamhet 477 dagar Man  

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 471 dagar  Kvinna 

Bifall kontaktperson 272 dagar  Man 

Bifall särskilt boende 252 dagar  Man 

Bifall särskilt boende 399 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 644 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 209 dagar  Kvinna 

Bilaga 1
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Bifall särskilt boende 299 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 146 dagar  Kvinna 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Datum: 2021-06-30 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet avbrutits 

  
     

 
Bifall bostad särskild service 323 dagar Man 

Bifall bostad särskild service 212 dagar Man 

Bifall bostad särskild service 140 dagar Man 

Bifall daglig verksamhet 230 dagar Kvinna 

Bifall ledsagarservice 525 dagar Man 

Bifall ledsagarservice 684 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 406 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 301 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 673 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 538 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 406 dagar Man 

Bifall kontaktperson 515 dagar Man 

Bifall kontaktperson 301 dagar Man 

Bifall kontaktperson 576 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 405 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 791 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 217 dagar Kvinna 

Bilaga 2



   Datum  2021-11-24 

 

Till teknik- och fritidsnämnden  

 

Vi har granskat den gemensamma teknik- och fritidsnämndens arbete. Vid granskningen har 
vi biträtts av KPMG. 

Vår sammanfattande bedömning är att den gemensamma teknik- och fritidsnämnden 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi kan dock konstatera att det finns viss 
förbättringspotential.   

Nämnden har till viss del en tillfredsställande intern kontroll. Vi bedömer dock att det finns en 
risk att riskområden inte uppmärksammas och upptas i internkontrollplanen då det i 
dagsläget saknas arbetsformer för att på ett tydligt sätt inkludera samtliga av nämndens 
verksamheter i detta arbete.  

Upphandling och inköp genomförs enligt vår granskning i enlighet med upprättade riktlinjer. 
Med tanke på att nämndens verksamheter är beroende av upphandlade tjänster anser vi att 
det är viktigt att nämnden säkerställer att tjänstepersoner i verksamheterna har god kunskap 
inom upphandlingsområdet. 

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi teknik- och fritidsnämnden att:  

— Säkerställa att tjänstepersoner har tillräcklig kunskap avseende 
upphandlingsprocessen  

— Säkerställa att samtliga av nämndens verksamheter deltar i arbetet med den interna 
kontrollen. 

 

 

 

I övrigt hänvisar vi till rapporten i sin helhet. Vi önskar att teknik- och fritidsnämnden senast 
den 30 februari 2022 inkommer med kommenterar till ovanstående iakttagelser och 
rekommendation. 

 

För kommunrevisionen  

 

 

Anette Storm 

ordförande, kommunrevisionen 



Teknik- och 
fritidsnämnden
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Personalomsättning 

Snittanställda ackumulerat 2020

182
Snittanställda ackumulerat t.o.m. 2021

182,5

4,93%

1,10%

7,14%

1,65%
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3,00%
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6,00%
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Personalomsättning inkl.
pension/sjukersättning

Personalomsättning egen begäran
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Medarbetarundersökning 2020

Antal svarande från förvaltningen

motsvarar en svarsfrekvens på 

134 personer

76 % 

Kommande sidor är tagna från den 
medarbetarundersökning som genomfördes år 2020. 
Medarbetareundersökningen har genomförts på 
uppdrag av Säffle kommun. Eftersom alla 
medarbetare i teknik- och fritidsförvaltningen är 
anställda av Säffle kommun går det inte att splittra 
svaren utifrån kommun. Anställda inom förvaltningen 
arbetar gentemot bägge kommunerna. 
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MMI - Motiverad Medarbetarindex och index

Delaktighet
3,7

Ledarskap *
3,6

Information
3,8

Förtroende
4,0

Uppskattning
4,0

Kompetensutveckling
3,9

Trygghet/Trivsel
4,0

Medarbetarsamtal
3,8

Arbetstakt
3,7

Likabehandling
4,5

MMI
4

Mål och uppföljning
3,7

Arbetstillfredsställelse
4,2

Index

Säffle kommun Medarbetarundersökning 2020, Teknik- och fritidsförvaltningen

5

Lojalitet
3,9

MMI är uppbyggt av följande frågor:
- Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation
- Jag känner motivation i mitt arbete
- Min arbetssituation uppfyller de förväntningar som 

jag har på mitt arbete
- Jag är som helhet nöjd med Säffle kommun som 

arbetsgivare

Gränserna för färgsättningen i MMI och index:
Röd: 1,0-3,5 Lågt betyg
Gul: 3,6-3,8 Medel betyg
Grön: 3,9-5,0 Högt betyg

Skalan för MMI och index är 1-5. Index markerade 
med * har ändrats något sedan förra mätningen och 
index markerade med ** är nya för i år
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MMI - Motiverad Medarbetarindex och index jämförelse år
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Teknik- och fritidsförvaltningen,
2020 (134 st)

Teknik- och fritidsförvaltningen,
2018 (111 st)

Teknik- och fritidsförvaltningen,
2016 (91 st)

Säffle kommun Medarbetarundersökning 2020, Teknik- och fritidsförvaltningen
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Index - Vad kan påverka motivationen?

1. Delaktighet

2. Information

3. Uppskattning

4. Trygghet/Trivsel

5. Arbetstakt

6. Mål och uppföljning

7. Ledarskap *
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12. Arbetstillfredsställelse

13. Lojalitet

3,8,9,11 4,12,13

1,2,6,7,10 5

Bevaka Förbättra
om möjligt

Prioritera

Resultat

Påverkan

Säffle kommun Medarbetarundersökning 2020, Teknik- och fritidsförvaltningen

8

Grafen visar sambandet med frågan "Jag känner motivation i mitt arbete ". För 
hjälp att tolka grafen, se bilaga.
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MMI - Motiverad Medarbetarindex
Medel Vet ej

4,0

4,0

3,9

3,9

9 %

7 %

9 %

12 %

20 %

21 %

20 %

16 %

71 %

72 %

71 %

72 %

Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation (134
st)

Jag känner motivation i mitt arbete (134 st)

Min arbetssituation uppfyller de förväntningar som jag
har på mitt arbete (134 st)

Jag är som helhet nöjd med Säffle kommun som
arbetsgivare (134 st)

Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5)

9
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Lojalitet
Medel Vet ej

4,0 4 %

3,9 4 %

12 %

13 %

17 %

18 %

71 %

69 %

Jag är stolt över att arbeta i Säffle kommun (134 st)

Jag rekommenderar gärna min arbetsgivare för andra
(134 st)

Instämmer inte alls (1-2) 3 Instämmer helt (4-5)

11
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HME - Hållbart Medarbetarengagemang

HME - Motivation
74,3

HME
72,8

HME - Ledarskap
73,1

HME - Styrning
71,0

Index

Säffle kommun Medarbetarundersökning 2020, Teknik- och fritidsförvaltningen
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Gränserna för färgsättningen i HME och index:
Röd: 0-61 Lågt betyg
Gul: 62-74 Medel betyg
Grön: 75-100 Högt betyg
Skalan för HME och index är omräknad från 1-5 till 0-100.

HME är ett index som ska ge ett mått på faktorer som är viktiga förutsättningar för ett 
hållbart medarbetarengagemang. Det beräknas som ett medelvärde av tre index. 
Motivation
- Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete.
- Mitt arbete känns meningsfullt.
- Jag ser fram emot att gå till jobbet.
Ledarskap
- Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.
- Min närmaste chef visar uppskattning.
- Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare.
Styrning
- Jag är insatt i min arbetsplats mål.
- Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.
- Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.
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HME - Hållbart Medarbetarengagemang

4 %

14 %

11 %

16 %

11 %

9 %

6 %

25 %

4 %

15 %

20 %

19 %

20 %

16 %

15 %

25 %

31 %

19 %

81 %

66 %

70 %

63 %

73 %

76 %

69 %

45 %

78 %

Mitt arbete känns meningsfullt. (134 st)

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. (134 st)

Jag ser fram emot att gå till arbetet. (134 st)

Min närmaste chef visar uppskattning. (134 st)

Min närmaste chef visar förtroende för mig som
medarbetare. (134 st)

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar
i mitt arbete. (134 st)

Jag är insatt i min arbetsplats mål. (134 st)

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra
sätt. (134 st)

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. (134 st)

Stämmer inte alls (1-2) 3 Stämmer mycket bra (4-5)

16
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HME - Hållbart Medarbetarengagemang jämförelse år
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HME

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Jag är insatt i min arbetsplats mål

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt
arbete

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

Min närmaste chef visar uppskattning

Jag ser fram emot att gå till arbetet

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Mitt arbete känns meningsfullt

Teknik- och fritidsförvaltningen,
2020 (134 st)

Teknik- och fritidsförvaltningen,
2018 (111 st)

Teknik- och fritidsförvaltningen,
2016 (91 st)

Teknik- och fritidsförvaltningen,
2014 (85 st)

Säffle kommun Medarbetarundersökning 2020, Teknik- och fritidsförvaltningen
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1 Sammanfattning 
Vi har av Säffle och Åmål kommuns revisorer fått i uppdrag att granska den 
gemensamma teknik- och fritidsnämndens arbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 
Syftet med granskningen har varit att granska om nämnden bedrivs på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att den gemensamma 
teknik- och fritidsnämnden bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi kan dock konstatera 
att det finns viss förbättringspotential.  
Nämnden är organiserad i enlighet med samverkansavtalet med Säffle kommun som 
värdkommun. Förvaltningsledning och tjänstepersoner utgår i sitt arbete från 
kommunhuset i Säffle. Utförarpersonalen är placerade i båda kommunerna men utför 
arbete över kommungränserna beroende på uppdrag 
Av granskningen framgår att nämndsammarbetet regelbundet följs upp i enlighet med 
samverkansavtalet. Nämnden har utifrån båda kommunernas vision, mål och strategier   
upprättat mål som omsätts till konkreta åtgärder i verksamheten och följer kontinuerligt 
verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.  
Vår bedömning är att kompetensförsörjningen inom nämnden är tillfredsställande. Det 
framgår i vår granskning att nämnden inte har några problem att rekrytera önskvärd 
kompetens. Medarbetarna följs upp via bland annat medarbetarundersökningen men 
även via att kontinuerligt följa sjukskrivningstalen och personalomsättningen.  
Vi anser även att medborgarna på ett ändamålsenligt och tillfredsställande vis ges 
möjlighet att komma med synpunkter på nämndens verksamhet.  
Nämnden har till viss del en tillfredsställande intern kontroll. Vi bedömer att det finnas 
en risk att riskområden inte uppmärksammas och upptas i internkontrollplanen då det i 
dagsläget saknas arbetsformer för att på ett tydligt sätt inkludera samtliga av 
nämndens verksamheter i detta arbete.  
Upphandling och inköp genomförs enligt vår granskning i enlighet med upprättade 
riktlinjer. Eftersom nämnden verksamheter är beroende av upphandlade tjänster anser 
vi att det är viktigt att nämnden säkerställer att tjänstepersoner i verksamheterna har 
god kunskap inom området. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi teknik- och fritidsnämnden att:  

— Säkerställa att tjänstepersoner har tillräcklig kunskap avseende 
upphandlingsprocessen  

— Säkerställa att samtliga av nämndens verksamheter deltar i arbetet med den interna 
kontrollen. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Säffle och Åmåls kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Säffle-Åmåls 
teknik- och fritidsnämnds arbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Teknik- och fritidsnämnden för Säffle-Åmål är en gemensam nämnd för Säffle och 
Åmåls kommuner som ansvarar för vatten och avlopp, renhållning, gata, trafik, park 
och fritid, GIS (Geografiskt informationssystem), verkstad, laboratorium, lokalvård samt 
administration. 
Teknik- och fritidsförvaltningen är lokaliserad i Säffle och servar således båda 
kommunerna inom ovan nämnda områden. Samarbetet inleddes 2010 och hade som 
mål att effektivisera och upprätthålla kompetensen inom verksamheten. 
Med anledning av ovanstående drar kommunrevisorerna i både Säffle och Åmåls 
kommun slutsatsen i sina riskanalyser, att den gemensamma teknik- och 
fritidsnämnden behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet är att granska om teknik- och fritidsnämnden bedrivs på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Har nämnden följt upp hur nämndsamarbetet utvecklats utifrån det aktuella avtalet? 
— Finns upprättade mål i nämnden och omsätts målen i konkreta åtgärder i 

verksamheten? 
— Sker en tillräcklig uppföljning av målen?  
— Finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten?  
— Hur är arbetet i de olika kommunerna organiserat?  
— Följs servicen upp regelbundet bland kommunmedborgarna?  
— Följs medarbetarnas trivsel upp? (sjukskrivning, personalomsättning, rekrytering 

etc.) Finns arbetsbeskrivning för personalen?  
— Kan nämnden rekrytera relevant kompetens?  
— Vilka rutiner finns kring upphandlingsprocessen? Finns ramavtal inom de områden 

som är aktuella för nämnden? Hur är ramavtalen utformade? 
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda däribland förvaltningschef, verksamhetschefer 
samt ordförande för nämnden.  
Då nämnden har Säffle kommun som värdkommun och ska behandlas som övriga 
nämnder så är de styrdokument utöver avtal för gemensam nämnd inhämtade från 
Säffle kommun. 
Rapporten är faktakontrollerad av ovan tjänstepersoner och förtroendevald.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Samverkansavtalet  

Den gemensamma nämnden inom teknik och fritid inrättades den 1 januari 2011 efter 
att Säffle och Åmåls kommun kommit överens om att samverka gällande 
kommunalteknik, fritid och lokalvård. Syftet med samverkan var att effektivisera och 
upprätthålla kompetensen i verksamheterna.  
Mellan kommunerna upprättades ett samverkansavtal1 som reglerar 
ansvarsfördelningen mellan kommunerna och hur exempelvis uppsiktsplikt, budget, 
lokaler och administrativ service ska hanteras. Vidare framgår även att båda 
kommunerna har ansvar att utvärdera verksamheten. Samverkansavtalet fastställer att 
nämnden regelbundet ska rapportera till respektive fullmäktige hur verksamheten och 
den ekonomiska ställningen utvecklas under året. Rapporteringen ska följa Säffle 
kommuns regler och rutiner för verksamhets- och ekonomistyrning. Redovisningen 
sker genom månadsuppföljning.   
Utöver avtalet har Säffle kommun upprättat reglemente för den gemensamma 
nämnden. Av reglementet för teknik och fritidsnämnden2 framgår att nämnden har 
ansvar för vatten och avlopp, renhållning, gata, trafik, park och fritid, GIS (Geografiskt 
informationssystem), verkstad, laboratorium, lokalvård samt administration.  
Av våra intervjuer framgår att nämnden följt upp samverkansavtalet vid tre tillfällen 
sedan dess att det beslutades. Senaste tillfället var i 2017 inför att kommunfullmäktige i 
juni 2018 beslutade om ett nytt reviderat samverkansavtal för perioden 2019-2022 med 
möjlighet till förlängning fram till år 2026. I samverkansavtalet framgår att nämnden 
regelbundet ska rapportera till respektive fullmäktige hur verksamheten och den 
ekonomiska ställningen utvecklas under året. Det fastställs även att nämnden ansvarar 
för att kontinuerligt följa upp verksamheten i samband med delårsbokslut samt 
årsbokslut.  
Förvaltningschef lyfter fram att det funnits planer på en fysisk uppföljning av det 
nuvarande samverkansavtalet under hösten men att dessa planer behövts skjutas fram 
med hänsyn till Coronapandemin. Vidare framgår i våra intervjuer att 
kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun tillsammans med 
kommunledningen deltar vid regelbundna möten för att diskutera aktuella frågor inom 
den gemensamma nämnden men det finns fastlagt hur många möten per år som ska 
äga rum.  
I våra intervjuer framförs att nämnden regelbundet får information och uppdateringar 
från förvaltningen avseende verksamheten och den ekonomiska utvecklingen.  

 
1 Samverkansavtal för gemensam teknik- och fritidsnämnd för Säffle och Åmåls kommuner, senast 
reviderat 2018-03-23 dnr TFNSÅ 2018/329 
2 Nämndreglementen för Säffle kommun, antaget av KF 2018-02-12, § 11.  



 

 6 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Säffle och Åmål kommun 
 Granskning av teknik- och fritidsnämndens arbete  
 
 2021-10-28 

3.1.1 Bedömning  
Vi kan konstatera att nämnden har följt upp samverkansavtalet vid ett flertal tillfällen 
sedan den gemensamma nämnden bildades. Den senaste uppföljningen av samverkan 
genomfördes 2017. Utifrån det senast reviderade samverkansavtalet från 2018 har det 
inte skett någon ytterligare. Vår bedömning är att det är viktigt att regelbundet följa upp 
samverkan och därför rekommenderar vi nämnden att säkerställer att planerad 
uppföljning av nämndsamverkan genomförs.   
Vi ser positivt på att nämnden med regelbundenhet får uppföljning av nämndens 
verksamhet och ekonomiska utveckling, i enlighet med samverkansavtalet.  

3.2 Organisation  
Säffle kommun är värdkommun och gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns 
organisation. Nämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare, varav sju ledamöter 
är från Säffle och sju ledamöter är från Åmål. Uppdraget som ordförande och vice 
ordförande roterar mellan kommunerna fördelat på två år i taget.  
Teknik- och fritidsförvaltningen utgår från Säffle kommun och har 192 anställda varav 
168 är tillsvidareanställda och 24 är visstidsanställda. Förvaltningen är fördelad i sju 
enheter, som ansvarar för respektive verksamhetsområden (se figur 1).  

Figur 1 

 

Den gemensamma förvaltningen bedriver verksamhet i Säffle kommun och Åmål 
kommun. Verksamheterna finns representerade fysiskt i båda kommunerna beroende 
på hur verksamheten utövas. Verksamhetschef har ansvar för verksamhet som bedrivs 
i båda kommunerna och har sin utgångspunkt i Säffle. Likaså har även majoriteten av 
tjänstepersonerna sin utgångspunkt i Säffle. Utförarpersonalen är placerade i den 
kommun i vilken de primärt arbetar men de har båda kommunerna som arbetsområde. 
Det framgår i våra intervjuer att verksamhetsledningen regelbundet är ute i 
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verksamheterna med syftet att säkerställa ett nära ledarskap och kontroll av 
verksamheten.  
I våra intervjuer framförs att förvaltningen arbetar med att medarbetarna ska arbeta 
mer över kommungränserna beroende på uppdrag. Inom vissa verksamhetsområden 
är detta något som de har gjort sedan tidigare medan det inom andra verksamheter är 
ett nytt sätt att arbeta på.  
Förvaltningen har många olika yrkeskategorier som arbetar inom verksamheterna för 
att säkerställa att den bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Av våra intervjuer framgår att 
arbetsbeskrivningar till viss del finns inom verksamheterna, dock inte för samtliga 
funktioner. Exempelvis framförs att rollbeskrivning finns för VA-tekniker, avfallstekniker 
och trafikingenjör. Även chefernas roller och mandat framgår av specifika 
rollbeskrivningar.      

3.2.1 Bedömning  
Nämndens verksamhet utgår från Säffle kommun, tillika värdkommun. Vi anser att 
organiseringen är anpassad utifrån det behov som finns i kommunerna. Vi bedömer det 
positivt att förvaltningen arbetar och säkerställer för att arbeta mer över 
kommungränserna. Det arbetssättet blir mer resurseffektivt samtidigt som det stärker 
organisationen.  

3.3 Målstyrning 
Den gemensamma teknik- och fritidsnämnden styrs av Säffle och Åmåls kommuns 
visioner, mål och strategier. Nämnden har i sin verksamhetsplan fastställt nämndmål 
anpassade utifrån båda kommunernas fullmäktigemål.  
Nämnden har utifrån Säffle kommuns sex fullmäktigemål fastställt 16 nämndmål. 
Nämndmålen är sedan nedbrutna till konkreta aktiviteter och har fastställda mått enligt 
vilka måluppfyllelsen ska mätas.  
Utifrån Åmåls kommuns strategiska mål har den gemensamma nämnden fastställt 11 
nämndmål. Nämndmålen är nedbrutna till konkreta aktiviteter och har fastställda mått 
enligt vilka måluppfyllelsen ska mätas.  
Totalt sätt har teknik- och fritidsnämnden 27 nämndmål i sin verksamhetsplan, dock 
framgår av våra dokumentstudier att flera av dessa nämndmål är desamma. Nämnden 
har enligt förvaltningschef för teknik- och fritidsförvaltningen skapat mål anpassade för 
att vara tillämpbara utifrån båda kommunernas fullmäktigemål.   
Av våra intervjuer framgår att nämnden eftersträvar stabilitet i sina mål och därför väljer 
att behålla samma mål under en längre period. Förvaltningen stämmer årligen av med 
nämnden huruvida målstrukturen ska ändras eller inte.  
Mål följs upp av nämnd i samband med tertialrapport, delårsrapport samt bokslut. 
Ekonomisk uppföljning sker löpande varje månad och vid dessa tillfällen redogör 
tjänstepersoner för utgifter, avvikelser och eventuella åtgärder. Nämnden får 
regelbundet ekonomiska rapporter från förvaltningen. I våra intervjuer lyfts att dessa 
rapporter är tydliga och värdefulla då nämnden får följa den ekonomiska utvecklingen.  
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Vidare lyfts det fram i våra intervjuer att det i tjänsteskrivelser fastställs vilket mål 
ärendet är kopplat till. Detta lyfts fram av nämndens ordförande som ett effektivt och 
tydligt sätt för nämnden att följa upp arbetet med målen.  

3.3.1  Bedömning  
Vi bedömer att nämnden har upprättat mål i enlighet med båda medlemskommunernas 
visioner, mål och strategier. Målen omsätts sedan i konkreta åtgärder i form av 
aktiviteter som förvaltningen arbetar med i sina verksamheter. Vår bedömning är att det 
finns en tydlig ordning hur nämnden arbetar med uppföljning av målarbetet och att 
detta arbete underlättas av att samtliga tjänsteskrivelser kopplas till uppsatta mål.  

3.4 Intern kontroll  
Det interna kontrollarbetet regleras i Säffle kommun av internkontrollsreglementet3. 
Varje nämnd ska årligen ta fram en internkontrollplan som innehåller specifika 
kontrollmoment vilka bestämts utifrån genomförd riskbedömning. Kontrollområdena tas 
fram med hjälp av den så kallade COSO-modellen4 som utgår från fem 
kontrollkomponenter och en helhetssyn på processen. De komponenterna är 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 
tillsyn.  
Förvaltningen använder sig av en matris i riskbedömningsarbetet i vilken sannolikhet 
och konsekvens fastställs för olika områden.   
Teknik- och fritidsnämnden har för perioden 2021 fastställt fyra förvaltningsspecifika 
kontrollområden5 :  

- Tillbudsrapportering  
- Fakturerat pris jämfört med avtal för varor och tjänster 
- Rutin för direktupphandling  
- Föreningsstöd  

Arbetet med att ta fram internkontrollplanen, internkontrollpunkterna och riskanalys 
görs enligt uppgift av förvaltningen. När förslag är framtaget skickas det på beredning 
till nämndens arbetsutskott. Efter att utskottet haft möjlighet att komma med synpunkter 
lämnas planen över till nämnden för beslut. Det framgår i våra intervjuer att arbetet 
med interkontrollplanen sker förvaltningsövergripande och att de enskilda 
verksamhetsområdena inte aktivt deltar i arbetet med att identifiera risker eller 
kontrollmoment.  
Av våra intervjuer framhålls att kommunikationen mellan nämnden och förvaltningen 
upplevs vara god och att nämnden löpande får information gällande aktuella händelser. 

 
3 Antaget av KF 2012-04-23 
4 COSO är ett ramverk för att utvärdera och arbeta med intern styrning och kontroll kopplat till mål, 
rapportering och efterlevnad av lagar och övriga bestämmelser.  
Kuben är ett ramverk för att utvärdera och arbeta med en organisations interna styrning och kontroll 
kopplat till Operationella mål, Rapportering, och Efterlevnad av Lagar och Regler. 
5 Internkontrollplan för teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2021 2021-08-07 
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Vid en ny identifierad risk kan kontrollområde läggas till under pågående period för att 
säkerställa att det identifierade området följs upp.   
Interkontrollplanen följs upp årligen i samband med att en ny interkontrollplan antas.  

3.4.1 Bedömning 
Nämnden har till viss del en tillfredsställande intern kontroll. Vi bedömer att det finnas 
en risk att riskområden inte uppmärksammas och upptas i internkontrollplanen då det i 
dagsläget saknas arbetsformer för att på ett tydligt sätt inkludera samtliga av 
nämndens verksamheter i detta arbete. Vi rekommenderar därför nämnden att införa 
arbetsformer för att säkerställa att samtliga av nämndens verksamheter deltar i arbetet 
med den interna kontrollen.  
 

3.5 Rekrytering och kompetensförsörjning  
Att upprätthålla kompetensen inom verksamheten är del av syftet till varför 
kommunerna gick samman och beslutade om en inrätta en gemensam nämnd 2011. 
Av vår intervju med förvaltningschefen framgår att den gemensamma nämnden 
uppfyller sitt syfte avseende kompetensförsörjningen. Nämnden har hittills inte haft 
några svårigheter att rekrytera önskvärd kompetens. Vid rekrytering har de haft ett högt 
antal sökande med relevant kompetens i de flesta verksamhetsområdena. Detta gäller 
även vid rekrytering av specialistkompetenser. I intervjuerna framkommer att en av de 
yrkeskategorier som upplevs vara svårast att rekrytera är lokalvårdare då förvaltningen 
eftersträvar kompetens som inte alltid finns att tillgå.  
I intervjuerna lyfts fram att medarbetare uppgett att de sökt tjänsten just för att det är en 
gemensam nämnd och således en större organisation. Intresset framhålls inte var lika 
stort att söka till motsvarande tjänst inom endast en kommun i jämförbar storlek med 
Åmål eller Säffle.  
Vidare framgår att personalomsättningen inom förvaltningens verksamheter är låg och 
inom flera av verksamheterna har personalomsättningen de senaste åren endast 
bestått av pensionsavgångar.  

3.5.1 Bedömning  
Av vår granskning framgår att nämnden inte har några problem med att rekrytera 
kompetens. Vi ser positivt på det utfall den gemensamma nämnden har haft för 
kompetensförsörjningen inom teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområden.  
I och med den allt mer ansträngda arbetsmarknad med en hög konkurrens för att 
rekrytera relevant och kompetent personal anser vi att arbetsgivare behöver komma på 
alternativa lösningar för att säkra kompetensförsörjningen. Vår uppfattning är att 
vidareutbilda kompetenta medarbetare inom verksamhetsområdet är ett bra sätt att 
stärka sin organisation inifrån.   



 

 10 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Säffle och Åmål kommun 
 Granskning av teknik- och fritidsnämndens arbete  
 
 2021-10-28 

3.6 Uppföljning av medarbetarna 
Uppföljning av medarbetarna sker via det enkätverktyget Nöjd medarbetarindex (NMI) 
som genomförs vartannat år. I medarbetarundersökningen mäts både medarbetarens 
nöjdhet och hållbart medarbetarskap. Under våra intervjuer lyfts det fram att 
förvaltningen hade en svarsfrekvens på strax under 80% vid förra årets 
undersökningstillfälle vilket är en hög svarsfrekvens.  
Resultatet av undersökningen följs upp på verksamhetsnivå med personalen på 
arbetsplatsträffar (APT) och förvaltningen tar sedan fram eventuella åtgärder. 
Nämnden tar del av resultatet från medarbetarundersökningen i samband med att 
förvaltningen presenterar planerade åtgärder.   
Medarbetarna och deras mående följs även upp vid medarbetarsamtal som sker 
årligen.  
Det framgår i våra intervjuer att verksamhetsledningen regelbundet är på plats mycket 
ute i verksamheterna. Detta ger cheferna möjlighet till bättre insyn i arbetet och en 
närmre kontakt med medarbetarna.  
Sjukskrivningstalen följs regelbundet upp inom förvaltningen. Nämnden får siffrorna 
redovisade för sig i tertialuppföljningen, delårsrapport samt årsredovisningen. 
Sjukfrånvaron uppges i våra intervjuer främst vara ett utvecklingsområde inom 
lokalvården som under en längre period har dragits med ett högt sjukfrånvarotal. Detta 
är något som förvaltningen har arbetat men under de senaste åren vilket även framgår 
av nämndens verksamhetsplan. Enligt uppgift ska arbetet med att minska 
sjukfrånvaron ha gett resultat, dock har sjukskrivningstalen stigit igen under 
coronapandemin vilket har sina naturliga förklaringar.  

3.6.1 Bedömning  
Vi bedömer att nämnden på ett tillfredsställande sätt säkerställer att medarbetarnas 
trivsel följs upp. Detta sker dels via medarbetarenkäten men även genom att 
regelbundet följa upp sjukskrivningstalen och personalomsättningen. Därtill är vår 
bedömning att ett nära ledarskap och att cheferna i stor utsträckning är ute mycket i 
verksamheterna bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. 

3.7 Medborgarnas synpunkter  
Uppföljning av medborgarnas synpunkter om nämndens verksamheter sker bland 
annat via Nöjd medborgarindex vilket är en nationell enkätundersökning som 
genomförs årligen av Statistiska centralbyrån. Det är endast Säffle kommun som 
tidigare har valt att delta vid undersökningen men enligt uppgift ska även Åmål 
kommun ha beslutat att delta vid kommande undersökning.  
Av våra intervjuer med tjänstepersoner och förtroendevalda framkommer att 
förvaltningen även deltar i undersökningen Kritik på teknik som är en undersökning 
som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför vart tredje år. Undersökningen 
syftar till att fånga upp medborgarnas uppfattning om kommunens service gällande 
gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering.   
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Några av de verksamheter som finns inom förvaltningen använder sig även av egna 
enkätutskick för att samla in synpunkter från medborgarna. I våra intervjuer framförs att 
ett sådant arbetssätt bland annat har använts i samband med att kommunen beslutat 
att stänga av vissa gator på kvällarna och nätterna i syfte att motverka klagomål på hög 
ljudnivå från musik som spelats i bilar.  
Nämnden tar del av resultatet av undersökningarna. 
Medborgare kan även lämna synpunkter eller ställa frågor till förvaltningen via 
kommunernas hemsidor. På Säffle kommuns hemsida finns en chattfunktion i vilken en 
man ställa frågor direkt riktade till berörd verksamhet. Chatten går även att nå från 
Åmål kommuns hemsida genom att läsa av en QR-kod med valfri smarttelefon eller 
läsplatta. Det går även att skicka in felanmälan direkt till förvaltningen antingen via 
kommunernas hemsida eller via en felanmälningsapplikation som finns att ladda ner till 
valfri smarttelefon. Via hemsidan kan medborgare även anmäla när de är i behov av 
vissa tjänster, exempelvis ansökan om trädfällning.  
I våra intervjuer framgår att verksamheterna har ett nära samarbete med kundtjänst 
vilket vi har uppfattat fungerar väl.  

3.7.1 Bedömning  
Vår bedömning är att medborgarnas synpunkter och nöjdhet följs upp på ett 
tillfredsställande sätt. I och med ett generellt sätt allt lägre svarsfrekvens avseende 
nationella enkätundersökningar anser vi att nämnde bör arbeta med att ta fram 
alternativa verktyg för att säkerställa att medborgarnas synpunkter fångas upp på ett 
ändamålsenligt vis.    
Vi anser att nämnden har skapat en god möjlighet för medborgarna att komma i 
kontakt med förvaltningen via kommunens hemsida. Vi bedömer det positivt att det 
även på Åmåls kommuns hemsida tydligt framgår hur medborgare kan komma i 
kontakt med den gemensamma teknik- och fritidsförvaltningen.   
 

3.8 Upphandling 
All upphandling ska ske i enlighet med Säffle kommuns inköps- och 
upphandlingspolicy6. Enligt uppgift finns rutiner för upphandling att tillgå via 
kommunens intranät exempelvis riktlinjer för direkt upphandling7 som steg för steg 
guidar medarbetaren genom upphandlingsprocessen. Av riktlinjerna för direkt 
upphandling framgår hur upphandlingar med ett värde upp till 100 000 kr ska 
genomföras samt hur medarbetare ska gå tillväga vid upphandling som överstiger 
100 000 kr. Av riktlinjerna fastställs även dokumentations krav och regler för sekretess. 
Vidare framgår även hur val av leverantör ska göras.   
Verksamheterna inom förvaltningen är i olika grad i behov av att regelbundet 
upphandla tjänster och produkter. Av våra intervjuer framgår att upphandling av större 

 
6 Inköps och upphandlingspolicy för Säffle kommun antagen av KF 2012-09-24 § 151 
7 Riktlinjer för direktupphandling upprättade 2020-11-23 
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karaktär exempelvis upphandling av entreprenadtjänster görs i samverkan med Säffle 
kommuns upphandlingsavdelning. Upphandlingsenheten finns även som stöd åt 
förvaltningen vid mindre upphandlingar. Under våra intervjuer framhålls att den 
generella kunskapen gällande upphandling är begränsad och att det skulle behöva 
finnas fler medarbetare med kompetens kring upphandling och inköp.  
Ramavtal finns inom och vi har inom ramen för denna granskning tagit del utav dessa.  

- Konsulttjänster Mark/Väg samt VA Mark8 
- Laboratorietjänster9 
- Transport och omhändertagande av farligt avfall10 

 
Juridiskt11 går det att skilja på tre olika typer av ramavtal: 

- Ett ramavtal med endast en leverantör där alla villkor fastställs på förhand i 
ramavtalet.  

- Ett ramavtal med flera leverantörer där alla villkor fastställs på förhand i själva 
ramavtalet (lägst antal leverantörer som är tillåtet är två stycken). 

- Ett ramavtal med flera leverantörer där tilldelning av kontrakt sker genom en ny 
konkurrensutsättning mellan parterna (lägst antal leverantörer som är tillåtet är 
två stycken).  

 
Av de ramavtal vi tittat på kan vi konstatera att det förekommer dels ramavtal med 
en leverantör där samtliga villkor är fastlagda i avtalet och att beställaren avropar 
vid behov.  
Det finns också upprättade ramavtal med tre rangordnande leverantörer där 
samtliga villkor är fastlagda.  
 
Vid upphandling av ramavtal över tröskelvärdena ska det av avtalet framgå: 
- Uppgift om att upphandlingen avser ett ramavtal 
- Längden på ramavtalet 
- Så långt som möjligt, uppgift om värde eller storleksordning och frekvens på de 

kontrakt som ska tilldelas 
- Antal leverantörer som får delta.  

 
Samtliga ramavtal som vi har tagit del av är tydliga med att de avser just ramavtal, 
längden på ramavtalet följer bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, de får 
inte vara längre än fyra om det inte föreligger särskilda skäl. Det framgår även tydligt 

 
8 Dnr TFNSÅ 2019-428 
9 Dnr KS 2018-306 
10 Dnr TFNSÅ 2020-182 
11 Ramavtal regleras i 7 kap. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 



 

 13 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Säffle och Åmål kommun 
 Granskning av teknik- och fritidsnämndens arbete  
 
 2021-10-28 

av ramavtalen antal leverantörer som får delta och vilken rangordning de har samt 
uppgift om värde, storleksordning på de kontrakt som ska tilldelas. 

3.8.1 Bedömning 
Utifrån vad vi genom granskningen har tagit del av är vår bedömning att det finns 
riktlinjer och tydliga arbetsprocesser för upphandlingsprocessen. Därtill finns 
upprättade ramavtal som är utformade i enlighet med bestämmelserna i lagen om 
offentlig upphandling. 
Då nämndens verksamheter är beroende av upphandlade tjänster är vår bedömning att 
det är viktigt att nämnden säkerställer att tjänstepersoner i verksamheterna har god 
kunskap inom området. 
 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att den gemensamma 
teknik- och fritidsnämnden bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi kan dock konstatera 
att det finns viss förbättringspotential.  
Nämnden har till viss del en tillfredsställande intern kontroll. Vi bedömer att det finnas 
en risk att riskområden inte uppmärksammas och upptas i internkontrollplanen då det i 
dagsläget saknas arbetsformer för att på ett tydligt sätt inkludera samtliga av 
nämndens verksamheter i detta arbete.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

— Säkerställa att tjänstepersoner har tillräcklig kunskap avseende 
upphandlingsprocessen  

— Säkerställa att samtliga av nämndens verksamheter deltar i arbetet med den interna 
kontrollen. 
 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Emma Garpenholt   Caroline Gerelius  
Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 
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mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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