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Ledamöter i Kommunstyrelsen kallas till detta sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 109 Dnr KS/2020:240 

Svar på medborgarförslag om nej till vindkraft 
Ärendebeskrivning 
Marianne och Dag Mattson har i ett medborgarförslag daterat 2020-11-19 föreslagit 
att kommunen ska besluta om ett generellt ställningstagande att säga nej till all 
framtida utbyggnad av vindkraft i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår 
att medborgarförslaget avslås. 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2020-11-19. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att kommunen ska 
uttala ett generellt nej till vindkraft. 
 
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag gällande nej till vindkraft i Säffle 
kommun 
Sammanfattning 
Marianne och Dag Mattson har i ett medborgarförslag daterat 2020-11-19 
föreslagit att kommunen ska besluta om ett generellt ställningstagande att 
säga nej till all framtida utbyggnad av vindkraft i kommunen. Kommunled-
ningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 

Bakgrund 
Marianne och Dag Mattson har i ett medborgarförslag daterat 2020-11-19 
föreslagit att kommunen ska besluta om ett generellt ställningstagande att 
säga nej till all framtida utbyggnad av vindkraft i kommunen. Förslagsstäl-
larna argumenterar att vindkraftverken idag med 250 meter är betydligt 
högre än de 150 meter som vanligt när Säffles vindkraftplan beslutades. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag: Nej till vindkraft i Säffle kommun, Marianne och Dag 
Mattson 2020-11-19 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunfullmäktige i Säffle beslutade 2009-09-28 § 129 Dnr Ks 2006-407 
om Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft – antagande-
handling. Det tematiska tillägget för vindkraft följer bestämmelserna för hur 
kommuner, efter utredning, kan peka ut områden lämpliga för etablering av 
vindkraft. Utpekandet är dock på intet sätt en garanti för att någon utbyggnad 
kommer att bli av. Markägare och projektörer äger frågan om att initiera 
eventuella projekt för miljötillstånd och byggande. Enligt nuvarande modell 
ska en kommun tillstyrka varje enskild ansökan om miljötillstånd för etable-
ring av vindkraft. Kommunens tillstyrkan krävs för att ansökan om miljötill-
stånd ska godkännas av mark- och miljödomstolen. 
Av Regeringens hemsida framgår att det övergripande målet för energipoliti-
ken är att den svenska energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare 
som energisamarbetet i EU. Politiken syftar till att förena försörjningstrygg-
het, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Energipolitiken ska således 
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kost-
nadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, 
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miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart 
samhälle. 
Riksdagen har beslutat om nedanstående mål som en följd av energiöverens-
kommelsen: 
– Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte 
ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning 
av kärnkraft med politiska beslut. 
– Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till brutto-
nationalprodukten (BNP). 
Regeringen konstaterar att vindkraftens utbyggnad är en central del av denna 
utveckling och för möjligheterna att nå målet. Därför är det enligt Rege-
ringen av stor vikt att miljöprövningen präglas av effektivitet och förutsäg-
barhet.  
Regeringen gav 2016 Energimyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att 
tillsammans följa upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen 
vid etablering av vindkraft hade utvecklats och föreslå åtgärder för att under-
lätta tillståndsprocessen om behov fanns. Utredningen som redovisades 2017 
pekade på att nuvarande process för kommunal tillstyrkan inte var tillräckligt 
rättssäker och att handläggningstiderna påverkades negativt. Framförallt 
gällde det olikheterna i kommunernas handläggning av tillstyrkan eller inte 
tillstyrkan av vindkraftsprojekten. 
I oktober 2020 tillsatte Regeringen en utredning kallad ”En utökad förutsäg-
barhet vid miljöprövning av vindkraft”. Utredningen redovisades 20 juni i år. 
Utredningens direktiv gällde att se om det gick att hitta ett sätt att få en mer 
rättssäker process för miljötillstånd för vindkraft där den kommunala tillstyr-
kan tas bort, men där det kommunala inflytandet tillgodoses på annat sätt. 
Utredningens förslag landar bland annat i att den kommunala tillstyrkan ska 
knytas fastare mot den kommunala översiktsplanen och att beslutet ska tas 
tidigare i processen. Av naturliga skäl har inte någon kommentar eller re-
spons på utredningen hunnit ske nu under sommaren. 
Kommunledningskontoret konstaterar att resonemangen på nationell nivå 
visar att vindkraften har en viktig roll att spela när det gäller Sveriges möj-
ligheter att nå såväl de europeiska som nationella miljömålen. Kommunled-
ningskontoret ser inte att det är förenligt med lagstiftningens intentioner att 
fullmäktige tar ett generellt beslut kring tillstyrkan eller avstyrkan av fram-
tida ansökningar kring vindkraft. Varje ansökan behöver prövas utifrån sina 
specifika förutsättningar och utifrån det handlingsutrymme som lagar och 
förarbeten medger. 
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Medborgarförslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser för den kom-
munala organisationen. 
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Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle leder hållbar utveckling - Vi kan, vi vill, vi 
vågar” bryts ned i sju övergripande mål. Mål nummer 5 lyder: Säffle kom-
mun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling. I uttolkningen av 
målet står bland annat ”… I alla frågor och inför alla politiska beslut ska 
Säffle kommun ta ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn.” 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Utbyggnad av vindkraft är högt prioriterad av riksdag och regering. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att kommunen ska uttala 
ett generellt nej till vindkraft. 
 

Ingemar Rosén 
Säffle kommun 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Marianne och Dag Mattsson 
Kommunledningskontoret 
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§ 103 Dnr KS/2021:102 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter juni 
2021 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter på 51 
221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 628 tkr och 
räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad har 40 479 tkr i kommunbidrag, 
21 980 tkr i övriga intäkter, 64 050 tkr i kostnader samt 5 333 tkr i räntekostnader 
bokförts. Utfallet blir därmed minus -7 000 tkr. Intäkterna är 3 571 tkr lägre än 
periodens budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 3 496 tkr högre 
än periodens budget. Prognosen för helåret visar efter juni på ett positivt resultat på 
400 tkr. 
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på + 3 400 tkr. Anledningen till avvikelsen är 
främst grundsärskola Höglunda samt smärre outnyttjade projekt på fastighetssidan. 
Bland övriga investeringar har inte införande av e-arkiv eller inköpsportal 
genomförts. 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter juni 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen efter juni månad 2021. 
 
 
_________________ 
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Ekonomisk rapport för Säffle kommun efter juni år 2021 
 
 
 
Resultaträkning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 214 225 -10 449 7 
 

 

Kommunbidrag 509 509 0 1 019 -2 
 

 

Kostnader -741 -727 -15 -1 461 -30 
 

 

Finansiella poster 33 4 29 7 -4  
 

Resultat 15 11 4 15 -29 
 

 

 
UTFALL 

Säffle Kommun har för 2021 en budget på 15 Mnkr. Utfall till och med juni är 15 Mnkr, vilket är ca 5 Mnkr bättre än budget för 
perioden. 

PROGNOS 

Efter juni 2021 är prognosen för helåret en negativ budgetavvikelse om 29 Mnkr för Säffle kommun. Eftersom det budgeterade 
resultatet är 15 Mnkr innebär prognosen ett negativt resultat vid årets slut på -14 Mnkr. Den allra största delen av den negativa 
budgetavvikelsen beror på den negativa prognos som Socialnämnden förutspår vid årets slut. 

 

Finansförvaltningen 

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

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beräknar avsluta året 2021 i nivå med budget. 

 

Kommunstyrelsen 

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

 

Barn- och utbildningsnämnden 

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

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Efter juni beräknar miljö- och byggnadsnämnden avsluta året 2021 med ett överskott på 0,5 Mnkr jämfört med budget. 

 

Socialnämnden 

Efter juni beräknar Socialnämnden ett underskott på 27,3 Mnkr vid årets slut till följd av ökade kostnader för försörjningsstöd, 
placeringar av barn och unga på institution och ökade kostnader inom äldreomsorgen. Planerade åtgärder för en ekonomi i balans 
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har stannat av som en följd av rådande Covid-pandemi. 

 

Kulturnämnden 

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

 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden räknar med en budget i balans vid årets slut. 

 

Teknik- och fritidsnämnden 

Teknik- och fritidsnämnden beräknar en negativ budgetavvikelse med 4,6 Mnkr. De skattefinansierade verksamheterna 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,5 Mnkr i slutet av året, vilket i huvudsak beror på prognostiserat intäktsbortfall som 
en följd av stängda verksamheter på grund av pandemin. Inom de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle och Åmål 
prognostiseras budgetavvikelser på -1,9 Mnkr för VA-verksamheten och -0,2 Mnkr för renhållningen vid årets utgång. 

 

Sammanställd redovisning 

För de kommunala bolagen beräknas en positiv avvikelse mot budget efter juni motsvarande 0,5 Mnkr, vilket innebär ett 
sammanlagt resultat för bolagen på 3,1 Mnkr. Sammanslaget med kommunens prognos ger det en negativ budgetavvikelse för 
kommunkoncernen på -28,5 Mnkr, vilket motsvarar ett resultat på -10,4 Mnkr. 

 

INVESTERINGAR 

Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 78 Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 
2020 innebar en ökning av investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra investeringsmedel tillförts Teknik och 
fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 Mnkr, för att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda investeringsbudgeten för 
2021 landar således på 116 Mnkr. Efter juni är 35 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets 
slut kommer finnas kvar 2 Mnkr. 
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Nämnderna 
 
Finansförvaltning 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2.6 0.0 2.6 0.1 0.0 
 

 

Kommunbidrag 10.5 10.5 0.0 21.0 3.7 
 

 

Kostnader -19.8 -14.4 -5.5 -28.8 4.7 
 

 

Räntekostnader 40.4 11.4 29.1 22.7 -3.6 
 

 

Resultat 33.7 7.5 26.2 15.0 4.8 
 

 

 
UTFALL 

Efter juni månad är finansförvaltningens utfall 34 Mnkr. 

PROGNOS 

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

 

 
Kommunfullmäktige 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 0.0  0.0    

Kommunbidrag 1.7 1.7 -0.0 3.3 0.0 
 

 

Kostnader -2.2 -1.7 -0.6 -3.3 0.0 
 

 

Resultat -0.6 0.0 -0.6 0.0 0.0 
 

 

 
UTFALL 

Kommunfullmäktige har en budget om 3,3 Mnkr. Utfall till och med juni är -554 tkr. Orsaken är framför allt att bidrag till politiska 
partier som avser hela 2021 betalats ut under perioden, vilket skapar en skevhet som kommer plana ut under senare del av året. 

PROGNOS 

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

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 22.0 25.6 -3.6 51.2 0.6 
 

 

Kommunbidrag 40.5 40.5 0.0 81.0 0.0 
 

 

Kostnader -64.0 -60.6 -3.5 -121.6 -0.2 
 

 

Räntekostnader -5.3 -5.4 0.1 -10.8 -0.1 
 

 

Resultat -6.9 0.1 -7.0 -0.3 0.4 
 

 

 
 

UTFALL  

Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgår till 121 628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad har 40 479 tkr i kommunbidrag, 21 
980 tkr i övriga intäkter samt 64 050 tkr i kostnader bokförts. Utfallet blir därmed -7 000 tkr. Intäkterna är 3 571 tkr lägre än 
periodens budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 3 496 tkr högre än periodens budget.  

Den stora avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på att intäkterna för lokalhyror, bidrag och försäljning av verksamhet 
släpar efter. Prognosen för helåret är att intäkterna kommer att följa budget. 

På kostnadssidan är den största posten försäkringskostnaderna som avviker från budgeterad nivå med 1 949 tkr. Den största delen 
av försäkringskostnaderna ska fördelas ut på de olika förvaltningarna och prognosen är att helårsbudgeten hålls. 
Föreningsbidragen avviker negativt jämfört med budgeten för perioden med 1 183 tkr. Detta på grund av att bidragen är utbetalda 
för hela året. Helårsprognosen för föreningsbidragen är att de följer budget.  

 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Prognosen för helheten visar ett litet överskott på 400 tkr. Det ekonomiska läget är ansträngt men det finns viss försiktighet i 
prognoserna för IT-enheten och Näringslivsenheten. En säkrare prognos kan göras vid delårsprognosen när IT-enheten har fått 
intäkterna för den verksamhet som säljs till förvaltningar och bolag.  

 

 

 

Barn- o utbildningsnämnd 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 65.6 64.2 1.4 128.5 1.5 
 

 

Kommunbidrag 211.7 211.7 -0.0 423.4 -1.9 
 

 

Kostnader -273.2 -273.8 0.6 -551.6 -2.1 
 

 

Räntekostnader -0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.0 
 

 

Resultat 4.0 2.0 2.0 0.0 -2.5 
 

 

 
UTFALL 

Barn- och utbildningsnämnden har ett utfall om överskott med 4 mnkr till och med juni. 

Intäkter har ett utfall om 65,6 mnkr, exklusive kommunbidrag, vilket är 1,4 mnkr bättre än budget. Både förskola och gymnasium har 
ett utfall för intäkter som är bättre än budgeterat till och med juni. 

Kostnader har ett utfall om 273,2 mnkr vilket är 0,6 mnkr bättre än budget för perioden. Personalkostnader har ett underskott med 
7,7 mnkr, att det är underskott efter juni är normalt enligt fördelningen under året gällande personalkostnader. Prognosen för helår 
är dock underskott med 2,1 mnkr för personalkostnader. 

Städning har ett överskott i ufallet med 2 mnkr då det finns en diskussion mellan barn- och utbildning och teknik och fritid om 
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städning på Tegnerhallen. Städfakturor har därför inte betalats ännu i avvaktan på gemensam överenskommelse. Även gällande 
ishall finns en diskussion varför även lokalhyror har överskott i utfallet. 

Överskott finns för livsmedel, 1,5 mnkr, då inte lika mycket måltider tillagats. Även gällande förbrukningsmaterial och böcker finns 
överskott med 1,7 mnkr då de större inköpen ännu inte gjorts. De största köpen avseende läromedel görs inför läsårsstart. 

Överskott finns även för skolskjuts med 0,8 mnkr. 

ANALYS 

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott med 2,5 mnkr för 2021. Detta är 500 tkr bättre än efter maj då prognosen var 
underskott med 3 mnkr. 

Intäkter beräknar underskott med 0,4 mnkr där återbetalning av statsbidrag för Lärcenter är 2,5 mnkr. 

Personalkostnader beräknar underskott med 0,4 mnkr, prognosen är 314,3 mnkr jämfört med budget 313,9 mnkr. Detta är en 
förbättring med 1,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Både förskola, gymnasium och vuxenutbildningen har förbättrat 
prognosen för personalkostnader. 

Under perioden januari - juni har personalkostnaderna uppgått till 162,7 mnkr jämfört med 156,9 mnkr för samma period föregående 
år. 

Nämnd, kontor, elevhälsa, kost mm 

Dessa verksamheter beräknar tillsammans ett underskott med 500 tkr. 

Kostenheten beräknar underskott med 2,7 mnkr. Pandemi har medfört minskade intäkter samtidigt som många fasta kostnader 
fortfarande finns kvar. På centrala konton finns bufferts om ca 5,3 mnkr där ca 3 mnkr har beräknats att användas i prognosen. 
Hittills har ca 1,5 mnkr av bufferts använts. 

Förskola 

Förskolan beräknar ett överskott med 0,5 mnkr. Antalet placeringar under året är lägre än budgeterat. Detta medför att enheter har 
mindre pengar för hösten än budgeterat vilket man hanterar genom att sänka sina kostnader. Beroende på hur snabbt och i vilken 
utsträckning de fristående enheterna utökar och fyller antalet platser kan budget för ersättning till fristående överskridas men i 
dagsläget ligger fortsatt prognos på 0.. 

Grundskola 

Grundskolan beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. De centrala skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegnér) 
beräknar 0-prognos eller överskott. Ytterskolorna beräknar underskott som varierar mellan 100-800 tkr på resp skola. 

Gymnasiet 

Gymnasiet beräknar ett resultat i balans med budget dvs 0-prognos. Programmen beräknar tillsammans överskott med stora 
variationer mellan programmen. Underskott finns för köp och sälj som i prognosen efter juni beräknar underskott med 1,7 mnkr. 
Personalkostnader beräknar överskott för närvarande. 

Prognosen bygger på att det budgeterade elevantalet för höstterminen kommer uppnås. En eventuell minskning av elevantalet på 
Herrgårdsgymnasiet, jämfört med budget, kommer medföra justering av prognosen. Utfallet av elevernas val kan beräknas under 
augusti och kommer påverka prognosen i delårsbokslutet. 

Vuxenutbildning 

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

AME 

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

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

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

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 2.7 1.6 1.1 3.3 0.5 
 

 

Kommunbidrag 4.6 4.6 0.0 9.2 0.0 
 

 

Kostnader -5.8 -6.2 0.4 -12.5 0.0 
 

 

Räntekostnader -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 
 

 

Resultat 1.5 0.0 1.5 -0.0 0.5 
 

 

 
SAMMANFATTNING 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 1 483 tkr efter juni månad. Intäkterna hamnade på 2 699 tkr, vilket är 1 064 tkr 
högre än budget för perioden. Intäkterna har en total budget om 12 507 tkr, varav kommunbidragen utgör 9 238 tkr. Kostnaderna 
inkl. räntor hamnade på 5 834 tkr, vilket är 389 tkr lägre än budget för perioden. Den totala kostnadsbudgeten är om 12 507 tkr. 
Större delen av intäkterna beror på ett högt antal bygglovsansökningar, årliga avgifter för livsmedelskontroll samt miljökontroll. 
Övrigt överskott beror till större delen på lägre kostnader för bostadssociala bidrag, vilket i sin tur beror på ett fortsatt lågt antal 
beviljade bidrag. 

MBN beräknas få ett överskott om 500 tkr i slutet på 2021. Miljöenheten beräknas få in högre intäkter för både livsmedelstillsyn 
samt miljöskydd. Dessutom har intäkter för bygglov kommit in i större utsträckning än väntat. 

 

 
Socialnämnd 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 22.5 20.4 2.1 40.8 3.5 
 

 

Kommunbidrag 191.7 191.7 -0.0 383.4 0.0 
 

 

Kostnader -228.7 -211.2 -17.4 -424.2 -30.8 
 

 

Räntekostnader -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 
 

 

Resultat -14.5 0.8 -15.3 0.0 -27.3 
 

 

 

UTFALL 

Efter juni visas totalt ett negativt utfall för förvaltningen. Inom äldreomsorgen har processen med Korttidens reducering och 
Kaptensgårdens konvertering blivit försenad på grund av COVID19 men börjar komma igång. Behovet av hemtjänst har ökat jämfört 
med tidigare, vilket har genererat ökade kostnader. En extra nattpatrull är insatt sedan i januari i natt city på grund av ökat behov. 
Likaså redovisas omfattande kostnader för personal och skyddsmaterial till följd av COVID-relaterat material, där beslut om 
ytterligare statsbidrag för 2021 saknas. Utfallet har också påverkats av mer avancerad vård i hemmen och insatser från hemtjänsten 
där det i många fall krävs avancerad vård och kvalificerade hjälpmedel. Hemtjänsten har också verkställt beviljade insatser till riktigt 
små barn. Insatser sker i allt större utsträckning även till multisjuka, yngre med psykisk ohälsa eller sjukdomar till följd av 
drogmissbruk samt till bostadslösa som efter sjukhusvård är i behov av hemtjänst i ett hem som inte finns, men som socialtjänsten 
förväntas att lösa. 

Även kostnader för tvätt har ökat för att personal numera byter oftare och följer basala hygienrutiner bättre. 

Individ- och familjeomsorg totalt visar ett negativt utfall jämfört med budget beroende på högre kostnader än budgeterat för 
ekonomiskt bistånd samt nya placeringar av barn/unga och även placeringar pga våld i nära relation. Höga kostnader för 
ekonomiskt bistånd jämfört med budget beror liksom tidigare i huvudsak på att utrikesfödda, ungdomar och personer med psykisk 
ohälsa har svårigheter att långsiktigt finna försörjning då arbetsmarknaden är, relativt sett liten, jämfört med arbets- och 
kompetensutbudet. Hemsjukvården visar underskott till följd av COVID19 utifrån ökade personalkostnader i 
sjuksköterskeverksamheten och inköp av skyddsmaterial. Kostnaderna påverkas även negativt som en följd av ökade 
konsultkostnader, men omorganisationen som genomfördes i juni förväntas ge effekt avseende detta. Övriga verksamheter visar till 
största delen ett positivt utfall, vilket beror på ett lyckat effektiviseringsarbete, att vissa verksamheter inte kunnat bedrivas normalt 
under COVID19 samt på vissa fakturor inte kommer regelbundet. 
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PROGNOS 

Vid årets slut prognostiseras ett underskott som precis som i utfallet beskrivs bero på ökade behov inom våra verksamheter. Likaså 
har vi fortsatt höga kostnader för personal och skyddsutrustning relaterat till COVID19 där beslut om ersättning saknas från statligt 
håll. COVID19 har påverkat alla verksamheter i Säffle de senaste månaderna. Förvaltningen måste hela tiden anpassa sig till den 
rådande pandemin och de råd och restriktioner som ges från Folkhälsomyndigheten och smittskydd. Man måste också bevaka en 
eventuell vård-, stöd- och rehabiliteringsskuld i en post-Coronatid, eftersom många insatser uteblivit eller reducerats på grund av 
olika restriktioner. COVID-utbrottet på Lindbackens äldreboende har medfört att processen med Korttidens reducering från tjugo till 
tolv platser har skjutit fram starten vilket påverkar kostnadsbilden. Inom äldreomsorgen ser man en fortsatt volymökning inom 
hemtjänst som följer den demografiska utvecklingen. Volymökningen beror delvis på att allt fler vill bo kvar i ordinärt boende, trots 
ökade vårdbehov. Inom funktionshinderomsorgen förväntas högre kostnader för externa placeringar i socialpsykiatrin än beräknat 
samt ytterligare en placering på elevhem är aktuellt från hösten 2021. Ökade kostnader förväntas inom daglig verksamhet när en ny 
brukare kommer efter sommaren där behovet inte kan tillgodoses med befintlig personalstyrka. Ökade sjuklönekostnader inom 
personlig assistans som avser både 2020 och 2021 påverkar prognosen negativt. Ekonomiskt bistånd prognostiseras med ett 
underskott, vilket endast kommer att kunna minska om personer kommer ut i egen försörjning. Risk finns för fortsatt ökning av 
ekonomiskt bistånd under året, då COVID19 ytterligare förväntas förvärra läget. Risk finns även för fortsatt högre kostnader än 
budgeterat för placeringar av barn/unga, då öppenvårdsinsatser på hemmaplan inte alltid räcker till utan placeringar krävs. 

ÅTGÄRDER 

Arbetet med reducering och konvertering på Korttiden och Kaptensgården kommer att intensifieras de kommande månaderna. 
Information till samtliga medarbetare som berörs av omorganisationen har gått ut. Totalt berörs 16 medarbetare inom verksamheten 
av en stadigvarande förflyttning och alla kommer att kunna erbjudas vakanta tjänster. För att möta volymökningen i hemtjänsten 
med nuvarande finansiering, ställs höga krav på både personal och verksamhet, vilket ökar riskerna vad gäller arbetsmiljö men även 
vårdkvalitet. De höga kostnaderna för försörjningsstöd beror främst på att utrikesfödda, ungdomar med svag skolbakgrund och 
personer med psykisk ohälsa har svårt att långsiktigt finna försörjning. För att kostnaderna ska kunna minska behöver målgrupperna 
i en högre utsträckning komma i studier, få tillgång till arbetsplatser eller få ersättning från Försäkringskassan. Barn- och 
utbildningsnämnden (BuN) gör stora satsningar på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, parallellt med detta är det viktigt att alla 
kommunens verksamheter kan erbjuda platser för praktik, extratjänster och nystartsjobb. Med utgångspunkt i att självförsörjning och 
utanförskap är hela kommunens angelägenhet, har socialförvaltningen tillsammans med BuN och Kommunstyrelsen drivit frågan 
om att inrätta en kommunövergripande styrgrupp vars fokus ska ligga på hur alla kan bidra till ökad självförsörjning och minskade 
kostnader för ekonomiskt bistånd. Förebyggarteam och barnhälsoteam är viktig samverkan för att kunna möta familjers behov så 
tidigt som möjligt och därmed större möjligheter till förändring samt även lägre insatskostnader. Fortsatt arbete pågår avseende 
familjevåldsärenden och personer i behov av skydd och/eller placering genom behandlingsgruppens arbete, föräldrautbildningar via 
Hörnan och föräldrautbildning för nyanlända. Inom hemsjukvården har omorganisation genomförts i juni för att främja god 
arbetsmiljö, kontinuitet och effektivitet. Vi bevakar kontinuerligt att statsbidrag, både generella och relaterade till COVID19, återsöks. 
Inget är dock beslutat från regeringshåll om nya medel för COVID-relaterade merkostnader för 2021 vilket påverkar budgeten 
avsevärt. SKR och andra aktörer driver frågan mot regeringen. 

 

 
Kulturnämnd 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 3.0 3.4 -0.4 7.6 0.0 
 

 

Kommunbidrag 14.3 14.3 -0.0 28.6 0.0 
 

 

Kostnader -15.5 -17.2 1.7 -35.9 -0.0 
 

 

Räntekostnader -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 
 

 

Resultat 1.8 0.5 1.4 0.3 -0.0 
 

 

 
UTFALL 

Kulturnämnden har en budget om 28,6 Mnkr för 2021. Utfall till och med juni är 1 837 tkr. Periodiserade intäkter och kostnader från 
föregående år har återförts varför resultatet är något missvisande. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och 
rekommendationer håller ett flertal verksamheter fortfarande stängt eller har begränsad/alternativ verksamhet. Stor del av det 
positiva resultatet beror således på betydligt lägre kostnader än vad som skulle varit fallet om verksamheterna varit öppna som 
planerat. 

PROGNOS 

Efter årets sex första månader beräknar kulturnämnden ett resultat i balans med budget vid årets utgång. 
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INVESTERINGAR 

För 2021 har kulturnämnden en investeringsbudget om totalt 4 762 tkr där 4 500 tkr avser en ny bokbuss och 262 tkr ospecificerade 
medel. Inget av den totala budgeten har ännu använts men planeras att användas under 2021. 

 
 
 
 
Överförmyndarnämnd 

 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter  0.7 -0.7 1.3 0.0 
 

 

Kommunbidrag 0.9 0.9 -0.0 1.8 0.0 
 

 

Kostnader -1.8 -1.6 -0.2 -3.2 0.0 
 

 

Resultat -0.9 0.0 -0.9 0.0 0.0 
 

 

 
UTFALL 

Budget för Säffles del av Överförmyndarnämnden för 2021 är 1,8 Mnkr. Under januari-juni 2021 är utfallet 890 tkr sämre än budget 
för perioden. 

PROGNOS 

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

 

Teknik- o fritidsnämnden 
 
Driftredovisning med prognos (mnkr) 

 
  

Utfall Jan - 

Jun 2021 

Budget 

Jan - Jun 

2021 

 

Avvikelse 

ack 

 

Budget 

helår 2021 

 

Avvikelse 

prognos 

 

Prognos- 

indikator 

Övriga Intäkter 95.6 108.3 -12.7 216.6 -2.7 
 

 

Kommunbidrag 33.4 33.4 -0.0 66.8 0.0 
 

 

Kostnader -130.0 -139.8 9.8 -279.5 -1.8 
 

 

Räntekostnader -1.9 -2.0 0.1 -4.0 0.0 
 

 

Resultat -2.8 -0.1 -2.7 0.0 -4.5 
 

 

 
 

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

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar efter juni månad lägre intäkter och något lägre kostnader i relation till budget. 
Kommun- och driftbidrag är bokförda för samtliga perioder. Bidrag från arbetsförmedlingen för personal i arbetsmarknadsåtgärder 
saknas delvis för april och fullständigt för maj-juni. Juni månads fördelning av GS-personal är nästan fullständigt bokförd, där enbart 
några veckor saknas för Säffles gatupersonal. Hyran för Åmåls fasta anläggningar (kapitalkostnader) är bokförd för jan-april men 
saknas för maj-juni. Kapitalkostnaderna i Säffle är aktiverade och bokförda. Aktuell hyra för simhallen är nu bokförd, men saknas 
fullständigt för nya bollhallen och Tegnérhallen är fortsatt fakturerad enligt tidigare års nivå. Administrationens OH-fördelning är 
fortsatt ej bokförd vilket ger ett lägre utfall på såväl intäkts- som kostnadssidan. Fortsatt höga intäktsbortfall påverkar fortsatt park- 
och fritidsenheten. 

PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Skattefinansierad verksamhet: 

På helåret beräknas resultatet till -2 500 tkr efter uppföljning juni. 

Nämnd/Administration/Teknisk planering +100 tkr 

• Årets OH-fördelning fortsatt ej bokförd på intäktssidan. 

• Ej tillsatt vakant tjänst teknisk planering medför lägre personalkostnadsutfall. 

• Ökat behov av sommarvikarier för administrationen medför ökade personalkostnader. 

• Lågt utfall av nämndskostnader för Säffle beräknas medföra överskott. 

Gatuenheten +/- 0 tkr 

• Åmåls kapitalkostnader saknas för maj-juni. 

• Fördelning av GS-personal är gjord för Åmåls personal och endast några få veckor saknas för Säffle. Påverkar såväl intäkts- 
som kostnadssidan. 

• Trafikbelysningsverksamhetens elförbrukningskostnader är ej bokförd för kv2 från Vattenfall och saknas för juni från E.on. 

• Årets förbrukade vinterväghållningskostnader uppgår till 4,3 Mkr för båda kommunerna för perioden, (fg år 2,0 Mkr), 3,7 Mkr av 
årsbudgeten kvarstår. 

• Budgetkostnaden avseende vägbidrag för enskilda vägar uppgår till 3,9 Mkr varav 3,1 Mkr har förbrukats. 

Park & Fritidsenheten -2 100 tkr 

• Åmåls kapitalkostnader saknas för maj-juni. 

• Fördelning GS-personal bokfört för samtliga månader. 

• Aktuell hyra för Säffle simhall finns nu bokförd. Saknas dock fortsatt för nya bollhallen och Tegnér. 

• Bidrag från arbetsförmedling för personal ej inkommit för maj-juni samt delvis april. 

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

• Frånvarande personal i simhallar ersätts ej av timpersonal då behov ej finns. Medför lägre personalkostnader för båda 
kommuners simhallar. 

• Ej uppdaterad vattenmätare och felaktig nivå medför retroaktiv kostnad om 260 tkr för Brovallen. 

• Höga kostnader för inventarieinköp och åtgärder för Åmåls utomhusidrott. 

Städenheten 

På helåret beräknas resultatet till -500 tkr efter uppföljningen i juni. 

• Ej beslutsattesterad internfakturering som hör till perioden men som ej bokförts uppgår till 1,7 Mkr. 

• Avvikelse föreligger på kostnadssidan med -0,8 Mkr jämfört med budget vilket främst beror på påverkan av 
semesterskuldsintjäning och personal med uppehållslön. Inköpskostnaden av förbrukningsmaterial, rengöringsmedel och 
skyddsutrustning kopplat till pandemin har ökat kraftigt. 

• Kostnader för administrationens OH-kostnader saknas för perioden. 

• Enhetschefen har varit budgeterad 50 % var på Städ & Renhållning till och med maj. Uppdraget fortsätter året ut i samma 
omfattning. 

• Nettot av kända tillkommande och avgående ordinarie städobjekt pekar mot en lägre intäkt. 
 
 

UTFALL 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar både lägre intäkter och kostnader än budget för perioden. Debitering till kund har 
gjorts och bokförts till och med juni. Renhållningens intäkter för sommargäster släpar dock då dessa debiteras till hösten. Fördelning 
av Östbys återvinningscentral är fortsatt ej ännu gjord, vilket påverkar enhetens intäktssida och renhållningsenheternas 
kostnadsutfall. Kostnad för administrationens OH-fördelning saknas fortfarande. Åmåls kapitalkostnader är bokförda till och med 
april, men saknas för maj-juni. Flertalet entreprenadkostnader och behandlingsavgifter saknas för juni månad för 
renhållningsenheterna och Östby. 
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PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER: 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

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

På helåret beräknas resultatet till -2 050 tkr efter uppföljning juni. 

Säffle 

VA-verksamheten -800 tkr 

• Kunddebitering gjord till och med juni. Högre intäkter om cirka 400 tkr i och med senaste faktureringen jämfört med fjolåret. 

• Fördelning dagvattenkostnad saknas för året. 

• Kostnader för administrations OH saknas för januari-juni. 

• Fortsatt höga kostnader för vattenläckor. 

• Kostsamt utbyte av värmepump vid avloppsreningsverket har gjorts. 

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

• Uppgradering av styrsystem till centrifug vid avloppsreningsverk behövs för 300 tkr 

• Inga behov av särskilda åtgärder för avloppsledningar medför beräknat överskott. 

Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr 

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

• Kostnader för administrations OH saknas för perioden. 

• Kostnad för Östby-fördelning saknas för året, (bokförs i samband med bokslutet). 

• Eftersläpning av entreprenadfakturor samt behandlingskostnader för juni. 

• Ökad intäkt i paritet med taxehöjning. 

• I Säffle kommer renhållningsverksamheten tas över i egen regi från och med 1/7. 4 stycken sopbilar har införskaffats via 
leasingavtal. 

• Renhållningsverksamheten har en fordran mot kollektivet på 1,7 Mkr för avfalls- och 0,8 Mkr för slamverksamheten. 

• Nya restavfallsavtalet som gäller från och med 1/1-2022 blir mer än 30% dyrare. 

• Tillförordnad enhetschef för renhållningsverksamheten var budgeterad för perioden jan-maj på 50 %, uppdraget förlängs året 
ut. 

• Överenskommelsen rörande avtalstolkning med slamleverantör avseende gjorda feldebiter-ingar för åren 2017-2020 är klar. 
För Säffles del innebär det en intäkt på 146 tkr som bokförts i juli. 

Åmål 

VA-verksamheten -1 050 tkr 

• Efter senaste debitering ligger intäkter mer i linje med budgeterat värde. 

• Kostnader för administrations OH saknas för januari-juni. 

• Hyran för de fasta anläggningarna (kapitalkostnader) är bokfört för jan-april men saknas för maj-juni. 

• Höga kostnader för vattenläckor. 

• Ökade personal-, underhåll och förbrukningsmaterialkostnader. 

• Behov av ny gaspanna vid avloppsreningsverk beräknas kosta 300 tkr. 

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

Renhållningsverksamheten +/- 0 tkr 

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

• Kostnader för administrations OH saknas för perioden. 

• Kostnad för Östby-fördelning saknas för året, (bokförs i samband med bokslutet). 

• Eftersläpning föreligger av entreprenadfakturor samt behandlingskostnader för juni. 

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

• Renhållningsverksamheten har en skuld till kollektivet på 2,2 Mkr för avfallsverksamheten och fordran för slamverksamheten 
om 1,4 Mkr. 

• Tillförordnad enhetschef för renhållningsverksamheten var budgeterad för perioden jan-maj på 50 %, uppdraget förlängs året 
ut. -Överenskommelsen rörande avtalstolkning med slamleverantör avseende gjorda feldebiter-ingar för åren 2017-2020 är klar. För 
Åmåls del innebär det en intäkt på 154 tkr som bokförts i juli. 

Östby 

Prognosavvikelse -200 tkr. 

Orsak, ökade lönekostnader bland annat förlängd tillförordnad enhetschef samt kommande ny driftschef. 

Enligt beslut skall Östby återvinningscentral fördelas på respektive renhållningskollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut. 



11  

Årets fördelning av återvinningscentralens kostnader är ännu ej gjord och därav ett lågt intäktsutfall. På kostnadssidan finns en 
eftersläpning av entreprenadkostnader, varav vissa saknas för årets samtliga månader. Det nya avtalet för Östbys 
restavfallsleverantör pekar på en fördyring med 5,7 % per ton eller 38 kr/ton, vilket i slutändan påverkar kommunernas kollektiv. 

 
 
 
 
 
 

Investeringsuppföljning (mnkr) 
 

 Utfall Jan - 

Jun 

Budget - 

2021 

Avvikelse 

ack 

Avvikelse 

Prognos 

Kommunstyrelsen 26 46 18 -3 

Barn- och utbildningsnämnd 2 9 7 -0 

Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0 -0 

Socialnämnd 0 3 2 -1 

Kulturnämnd  5 5 -5 

Teknik- och fritidsnämnd 7 54 44 -5 

Summa Säffle Kommun 35 116 75 -15 

 
 

Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 78 Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 
2020 innebar en ökning av investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra investeringsmedel tillförts Teknik och 
fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 Mnkr, för att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda investeringsbudgeten för 
2021 landar således på 116 Mnkr. Efter juni är 35 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets 
slut kommer finnas kvar 2 Mnkr. 
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Maria Söderquist, 0533-681579 
maria.soderquist@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
juni 2021 
Sammanfattning 
Efter juni prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 29 Mnkr vid årets 
utgång, vilket innebär ett faktiskt resultat på -14 Mnkr. Den allra största 
delen av den negativa budgetavvikelsen beror på den negativa prognos som 
Socialnämnden förutspår vid årets slut, -27,3 Mnkr. Planerade åtgärder för 
en ekonomi i balans har finns men har stannat av som en följd av rådande 
Covid-pandemi. 
 
För de kommunala bolagen beräknas en positiv budgetavvikelse vid årets 
slut efter juni motsvarande 0,5 Mnkr, vilket innebär ett resultat på 3,1 Mnkr 
för bolagen och -10,4 Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen. 
 
Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 
78 Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 2020 innebar en 
ökning av investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra 
investeringsmedel tillförts Teknik och fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 
Mnkr, för att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda 
investeringsbudgeten för 2021 landar således på 116 Mnkr. Efter juni är 35 
Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid 
årets slut kommer finnas kvar 2 Mnkr. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ansvarar varje facknämnd för kontrollen av den egna 
verksamheten. I Säffle följs verksamhetens ekonomi upp och rapporteras till 
respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar nämnderna till 
kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige efter 
april (tertialrapport), augusti (delårsrapport) och december (årsredovisning).  
 
Avvikelserapportering av aktiviteter för ökad måluppfyllelse görs i april. 
Verksamhetsmålen följs upp i delårsrapport och årsredovisning.  
 
Här redovisas uppföljning och prognos efter juni månad 2021.   

 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. 
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Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning efter juni 2021.    

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun har ett budgeterat resultat om 15 Mnkr för 2021. Resultatet 
till och med juni är 15 Mnkr. Intäkterna har ett utfall om 214 Mnkr, vilket är 
10 Mnkr lägre än budget för perioden. Kostnaderna har ett utfall om 741 
Mnkr, vilket är 15 Mnkr mer än budgeterat för perioden. De finansiella 
posterna, inklusive skatter, har ett utfall om 33 Mnkr, vilket är 29 Mnkr mer 
än budget för årets första halvår och kan förklaras av att marknadsvärdet på 
kommunens värdepapper är högre än budgeterat. 
 
Efter juni 2021 är prognosen för helåret ett resultat för Säffle kommun på     
-14 Mnkr vid årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr 
innebär prognosen en negativ avvikelse mot budget med 29 Mnkr. 
Finansförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 4,8 Mnkr 
utifrån att kommunens värdepapper har ett högre marknadsvärde än vad som 
budgeterats för. Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot 
budget på 27,3 Mnkr till följd av ökade kostnader för försörjningsstöd, 
placeringar av barn och unga på institution och ökade kostnader inom 
äldreomsorgen. Teknik- och fritidsförvaltningen beräknar en negativ 
budgetavvikelse med 4,6 Mnkr där de skattefinansierade verksamheterna står 
för -2,5 Mnkr i slutet av året, vilket i huvudsak beror på prognostiserat 
intäktsbortfall som en följd av stängda verksamheter på grund av pandemin.    
 
  

Resultat Jan – 
Juni 2021 

 
Avvikelse 
prognos 
helår 

Finansförvaltningen 34 5 

Kommunfullmäktige -1 0 

Kommunstyrelsen -7   0 

Barn- o utbildningsnämnden 4 -3 

Miljö- o byggnadsnämnden 1   1 

Socialnämnden             -14 -27 

Kulturnämnden  2   0 

Överförmyndarnämnden             -1 0 

Teknik- o fritidsnämnden -3 -5 

Resultat (efter avrundning)  15 -29 

 
I uppföljningen efter februari i år visade prognosen på en samlad 
budgetavvikelse om minus 18,5 Mnkr som innebar att kommunen skulle få 
ett resultat på -3,5 Mnkr vid årets slut. Efter april månads uppföljning var 
prognosen -26 Mnkr, alltså ett resultat på -11 Mnkr. Störst avvikelse visade 
socialnämnden med minus 24 Mnkr. Kommunstyrelsen har en lagstadgad 
uppsiktsplikt över den samlade verksamheten och beslutade därför att - på 
samma sätt som tidigare år när stora avvikelser skett – ha en särskild 
uppföljning av nämndens arbete med att minska den negativa 
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budgetavvikelsen under året. Särskild dialog ska ske mellan nämndens 
presidie och kommunstyrelsens arbetsutskott vid den ekonomiska 
uppföljningen i samband med delårsrapporten samt vid uppföljningen efter 
oktober. Uppföljningen efter juni visar dessvärre på ett ökat problem för 
socialnämnden. Dialogen visar att åtgärder vidtagits, men att dessa inte 
räcker för att få ekonomin i balans.  
Sammantaget för kommunen bedöms den negativa avvikelsen bli -29 Mnkr 
vid årets slut, vilket innebär ett faktiskt resultat på minus -14 Mnkr. 
Kommuner med negativa resultat måste besluta om en plan för att inom tre 
år återställa resultatet. Det är av yttersta vikt att nämnderna fortsätter sina 
ansträngningar att under året vända den ekonomiska utvecklingen.  
De kommunala bolagen har efter juni prognostiserat resultat som är 0,5 
Mnkr högre än budget vid årets utgång och räknar då med ett sammanlagt 
resultat av 3,1 Mnkr. Totalt beräknas efter juni månad ett negativt resultat 
om 10,4 Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen.  
Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 
78 Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 2020 innebar en 
ökning av investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra 
investeringsmedel tillförts Teknik och fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 
Mnkr, för att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda 
investeringsbudgeten för 2021 landar således på 116 Mnkr. Efter juni är 35 
Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid 
årets slut kommer finnas kvar 2 Mnkr. 
För närmare beskrivning av den ekonomiska uppföljningen hänvisas till 
bifogad ekonomisk uppföljning för nämnderna samt respektive bolag. 

 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Efter juni beräknas en negativ budgetavvikelse med 29 Mnkr jämfört med 
budget vid årets slut. Tillsammans med budgeterat resultat om 15 Mnkr 
innebär det ett beräknat resultat om -14 Mnkr vid årets utgång 2021. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter juni månad 
2021 godkänns. 

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

  

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Nämnder och styrelser 
Kommunledningskontoret
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Socialnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 114 Dnr SN/2020:58 

Ekonomisk uppföljning efter juni 2021 
Ärendebeskrivning 
Efter juni visas totalt ett negativt utfall för förvaltningen.  
 
Vid årets slut prognostiseras ett underskott som beror på ökade behov inom våra 
verksamheter. Likaså har vi fortsatt höga kostnader för personal och 
skyddsutrustning relaterat till COVID19 där beslut om ersättning saknas från 
statligt håll. COVID19 har påverkat alla verksamheter i Säffle de senaste 
månaderna. Förvaltningen måste hela tiden anpassa sig till den rådande pandemin 
och de råd och restriktioner som ges från Folkhälsomyndigheten och smittskydd. 
Man måste också bevaka en eventuell vård-, stöd- och rehabiliteringsskuld i en 
post-Coronatid, eftersom många insatser uteblivit eller reducerats på grund av olika 
restriktioner.  
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport efter juni 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anita Karlsson (C):  
Beslut 
Socialnämnden beslutar att man tagit del av ekonomisk rapport efter juni 2021. 
_________________________  
Utdrag  2021-08-20 
Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 70 Dnr MB/2021:1 

Ekonomisk uppföljning 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 1 483 tkr efter juni månad. 
Intäkterna hamnade på 2 699 tkr, vilket är 1 064 tkr högre än budget för perioden. 
Intäkterna har en total budget om 12 507 tkr, varav kommunbidragen utgör 9 238 
tkr. Kostnaderna inkl. räntor hamnade på 5 834 tkr, vilket är 389 tkr lägre än budget 
för perioden. Den totala kostnadsbudgeten är om 12 507 tkr. Större delen av 
intäkterna beror på ett högt antal bygglovsansökningar, årliga avgifter för 
livsmedelskontroll samt miljökontroll. Övrigt överskott beror till större delen på 
lägre kostnader för bostadssociala bidrag, vilket i sin tur beror på ett fortsatt lågt 
antal beviljade bidrag.  
MBN beräknas få ett överskott om 500 tkr i slutet på 2021. Miljöenheten beräknas 
få in högre intäkter för både livsmedelstillsyn samt miljöskydd. Dessutom har 
intäkter för bygglov kommit in i större utsträckning än väntat. 
Beslutsunderlag 
Ekonomens rapport, 2021-08-12 
Ekonomens tjänsteyttrande, 2021-08-12 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen 
för miljö- och byggnadsnämnden efter juni 2021. 
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Miljö- och byggförvaltningen 
Peter Pettersson 0533-68 17 74 
Peter.pettersson@saffle.se 

  

 
 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ekonomiskuppföljning för miljö- och 
byggnadsnämnden efter juni 2021 
 
Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 1 483 tkr efter juni 
månad. Intäkterna hamnade på 2 699 tkr, vilket är 1 064 tkr högre än budget 
för perioden. Intäkterna har en total budget om 12 507 tkr, varav 
kommunbidragen utgör 9 238 tkr. Kostnaderna inkl. räntor hamnade på 5 
834 tkr, vilket är 389 tkr lägre än budget för perioden. Den totala 
kostnadsbudgeten är om 12 507 tkr. Större delen av intäkterna beror på ett 
högt antal bygglovsansökningar, årliga avgifter för livsmedelskontroll samt 
miljökontroll. Övrigt överskott beror till större delen på lägre kostnader för 
bostadssociala bidrag, vilket i sin tur beror på ett fortsatt lågt antal beviljade 
bidrag.  

MBN beräknas få ett överskott om 500 tkr i slutet på 2021. Miljöenheten 
beräknas få in högre intäkter för både livsmedelstillsyn samt miljöskydd. 
Dessutom har intäkter för bygglov kommit in i större utsträckning än väntat. 

Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomi följs upp varje månad. Miljö- och 
byggnadsnämnden ansvarar för den ekonomiska redovisningen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av miljö- och byggförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juni 2021.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggnadsnämnden beräknas få ett överskott mot budget med 
500 tkr vid 2021 års utgång. Högre förväntade årsavgifter för 
livsmedelskontroller samt miljöskydd ökar prognosen för juni månad. 
Dessutom är bygglovsansökningarna högre än väntat, samtidigt som ej 
utnyttjade bostadssociala bidrag visar lägre kostnader än väntat för 
perioden.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen för miljö- och byggnadsnämnden efter juni 2021 och 
vidarebefordrar den till kommunstyrelsen.  

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 

Patrik Andersson 
Ekonom 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Koncernkontroller
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Barn- och utbildningsnämnd 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 90 Dnr BU/2021:167 

Ekonomisk uppföljning efter juni 2021 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen med 4 mnkr 

efter juni. Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott på 

2,5 mnkr. Förvaltningen aviserar stor risk för minskad måluppfyllelse och 

svårigheter att följa skollagens och barnkonventionens skrivningar.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för barn- och utbildningsnämnden efter juni 2021, 2021-08-12 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-12  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Putte Grötting (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen efter juni 2021. 

 
 
____________________ 
2021-08-24 Utdrag till  
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Håkan Johansson 0533 – 68 16 91 
Hakan.johansson@saffle.se 

 
 

 
 

 
  

 

Ekonomisk uppföljning för barn-och 
utbildningsnämnden juni år 2021 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen med 4 
mnkr efter juni. Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt 
underskott på 2,5 mnkr. Förvaltningen aviserar stor risk för minskad 
måluppfyllelse och svårigheter att följa skollagens och barnkonventionens 
skrivningar.  
 
Utfall 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott i redovisningen med 4 
mnkr efter juni.  
 
Prognos 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett totalt underskott på 2,5 
mnkr.  
 
Nämnden, elevhälsa, kontor, kost mm: Verksamheterna beräknar 
underskott med 500 tkr. Kostenheten beräknar underskott med 3,5 mnkr, 
minskade intäkter pga covid-19 samtidigt som fasta kostnader finns kvar. 
Detta balanseras till viss del upp av bufferts som finns på centrala konton. 
 
Förskolan: Prognosen för förskolan är överskott 0,5 mnkr. Förskolorna visar 
mindre avvikelser men totalt är de i balans. Antalet placeringar för hösten ser 
ut att bli något färre än vad vi har budgeterat med. 
 
Grundskolan: Prognosen för grundskolan är 0-prognos. De centrala 
skolorna (Höglunda, Tingvalla och Tegnér) beräknar 0-prognos eller 
överskott. Ytterskolorna beräknar underskott som varierar mellan 100-800 
tkr på respektive skola. 
 
Gymnasiet: Prognosen för gymnasiet är 0-prognos. Programmen beräknar 
tillsammans överskott med stora variationer mellan programmen. Prognosen 
bygger på att budgeterat elevantal inför höstterminen uppnås, en eventuell 
minskning kommer innebära justering av prognosen. 
 
Vuxenutbildning: Vuxenutbildning beräknar underskott med 2,5 mnkr. 
Vid redovisning av statsbidraget för yrkesvuxplatser framkom att av de 6 
mnkr som vuxenutbildningen fick i bidrag för 2020 kommer 2,5 mnkr att 



Säffle kommun 
Datum 
2021-08-12 

Dnr 
 

Sida 
2(3) 

återkrävas av Skolverket. Återbetalningen kommer att belasta 2021 års 
resultat. Därutöver bedöms även 2021 års budgeterade statsbidrag vara för 
högt budgeterat med cirka 1,5 mnkr. 
 
Arbetsmarknadsenheten: Prognosen för arbetsmarknadsenheten är 0-
prognos. Intäkter från Arbetsförmedlingen kan variera över tid och kostnader 
för personal ska då följa den förändringen vilket det också gör.  
Arbetsmarknadsenheten har fått 3,6 mnkr i tillskott då kommunen tilldelats 
ett tillfälligt kommunstöd. 

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för barn- och utbildningsnämnden efter juni år 2021. 
Investeringsuppföljning efter juni 2021 för barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Efter maj konstateras att barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 
underskott efter juni med 2,5 mnkr.  
Prognosen är osäker avseende gymnasiet då budgeten bygger på en positiv 
antagning av elever inför hösten och nuvarande söksiffror indikerar tvärtom 
en minskning av elever. Det ekonomiska läget i verksamheterna är tufft och 
vi uppfyller inte skollagens skrivningar om särskilt stöd vid flera av våra 
enheter. Ytterligare nedskärningar inom grundskolan är i princip omöjligt 
inom nuvarande organisation. Detsamma gäller förskolan där barngrupperna 
är stora och vi har många barn per pedagog. Personalen och cheferna i 
verksamheterna uttrycker frustation över den resursbrist som är. 

Redan utsatta målgrupper riskerar få ännu sämre förutsättningar att nå 
utbildningens mål. 
    

Konsekvenser 
Minskad måluppfyllelse i verksamheterna samt svårigheter att uppfylla 
skollagens och barnkonventionens skrivningar. Fler barn och elever riskerar 
att inte nå målen för utbildningen och ytterst drabbar det de barn och elever 
som skolan ska ta ett större kompensatoriskt ansvar för. I förlängningen 
medför det ökade kostnader för förlängd utbildning, utanförskap och 
svårigheter till egenförsörjning.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen 
efter juni månad år 2021. 
 
 
 
 

Erica Andrén 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Håkan Johansson 
Förvaltningsekonom 
 
 
 
 
Marie Öberg 
Förvaltningsekonom 
 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 79 Dnr TFNSÅ/2021:2 

Ekonomisk uppföljning efter juni 
Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 500 tkr för de 
skattefinansierade verksamheterna, varav -1 325 tkr avser Säffle och  
-1 175 tkr avser Åmål. Underskottet avser i största grad intäktsbortfall för 
kommunens idrottshallar p.g.a. pandemin, vilket i nuläget prognosticeras till -3 100 
tkr. Åmåls simhall planeras även renoveras vilket kommer att innebära en längre 
stängning. Då personalbehovet minskat minskar således även kostnaderna, vilket 
hjälpt minska intäktsbortfallets underskott. -500 tkr av underskottet avser 
städenheten, där kraftiga prishöjningar för förbrukningsmaterial påverkat enheten. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten -800 tkr i underskott, främst på grund av höga kostnader för 
vattenläckor och fortsatt stort behov av diverse renoveringar, främst vid 
avloppsreningsverket.  
Säffle renhållningsverksamhets nuvarande prognos är +/-0. 
I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -1 050 tkr. Även här är behovet av 
renoveringar fortsatt stort, vilket tillsammans med ökade personalkostnader och 
höga underhållsmaterialinköp tydligt belyser vikten av en taxejustering. Förslag för 
detta kommer tas fram inför nästa sammanträde. 
Åmåls renhållningsverksamhet prognosticerar i nuläget +/-0. 
För Östby prognosticeras ett underskott vid slutet av året om -200 tkr, vilket i så fall 
innebär en kostnad för respektive kommuns kollektiv.  
För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som 
uppgår till 1 387 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår till 487 tkr. 
För renhållningsverksamheten i Säffle finns en fordran mot kollektivet på 1 672 tkr 
för avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. För Åmåls renhållning 
finns en skuld mot kollektivet på 2 199 tkr och en fordran för slamverksamheten på 
1 366 tkr.  
Investeringsuppföljning 
Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 54,0 Mnkr för Säffle 
2021 och 24,6 Mnkr för Åmål (tilläggsbudget från 2020 ingår i beloppen). Efter 
juni är 7 388 tkr förbrukat för Säffle och 6 243 tkr för Åmål. 
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Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-12 
Ekonomisk rapport för Teknik- och fritidsnämnden efter juni år 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Ekonomisk uppföljning efter juni månad 2021 godkänns. 
2. Investeringsuppföljning efter juni månad 2021 godkänns. 
__________________________ 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef, Åmåls kommun 
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Teknik- och fritidsförvaltningen 
Jakob Lindvall, 0533-68 16 20 
Jakob.lindvall@saffle.se 

 
 

 
 

 
  

 

Ekonomisk uppföljning efter juni 

Sammanfattning 
Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Ekonomisk uppföljning efter juni månad 2021 godkänns. 
2. Investeringsuppföljning efter juni månad 2021 godkänns. 

Bakgrund 
Ekonomisk uppföljning görs regelbundet och är en viktig del av nämndens 
ekonomiska styrning. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning efter juni för teknik- och fritidsnämnden Säffle 
Åmål, 2021-08-12 
Investeringsuppföljning efter juni för teknik- och fritidsnämnden Säffle 
Åmål, 2021-08-12 

Förvaltningens ståndpunkt 
Ekonomisk uppföljning 
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med -2 500 tkr för 
de skattefinansierade verksamheterna, varav -1 325 tkr avser Säffle och  
-1 175 tkr avser Åmål. Underskottet avser i största grad intäktsbortfall för 
kommunens idrottshallar p.g.a. pandemin, vilket i nuläget prognosticeras till 
-3 100 tkr. Åmåls simhall planeras även renoveras vilket kommer att 
innebära en längre stängning. Då personalbehovet minskat minskar således 
även kostnaderna, vilket hjälpt minska intäktsbortfallets underskott. -500 tkr 
av underskottet avser städenheten, där kraftiga prishöjningar för 
förbrukningsmaterial påverkat enheten. 
För de avgiftsfinansierade verksamheterna i Säffle prognostiserar VA-
verksamheten -800 tkr i underskott, främst på grund av höga kostnader för 
vattenläckor och fortsatt stort behov av diverse renoveringar, främst vid 
avloppsreningsverket.  
Säffle renhållningsverksamhets nuvarande prognos är +/-0. 
I Åmål prognostiserar VA-verksamheten -1 050 tkr. Även här är behovet av 
renoveringar fortsatt stort, vilket tillsammans med ökade personalkostnader 
och höga underhållsmaterialinköp tydligt belyser vikten av en taxejustering. 
Förslag för detta kommer tas fram inför nästa sammanträde. 
Åmåls renhållningsverksamhet prognosticerar i nuläget +/-0. 
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För Östby prognosticeras ett underskott vid slutet av året om -200 tkr, vilket 
i så fall innebär en kostnad för respektive kommuns kollektiv.  
För VA-verksamheten i Säffle finns en fordran mot abonnentkollektivet som 
uppgår till 1 387 tkr och i Åmål finns motsvarande fordran som uppgår till 
487 tkr. 
För renhållningsverksamheten i Säffle finns en fordran mot kollektivet på 
1 672 tkr för avfallsverksamheten och 792 tkr för slamverksamheten. För 
Åmåls renhållning finns en skuld mot kollektivet på 2 199 tkr och en fordran 
för slamverksamheten på 1 366 tkr.  
 
Investeringsuppföljning 
Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 54,0 Mnkr för 
Säffle 2021 och 24,6 Mnkr för Åmål (tilläggsbudget från 2020 ingår i 
beloppen). Efter juni är 7 388 tkr förbrukat för Säffle och 6 243 tkr för Åmål. 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Ekonomisk uppföljning efter juni månad 2021 godkänns. 
2. Investeringsuppföljning efter juni månad 2021 godkänns. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 
Jarmo Kylmänen 
Ekonom 
 

Jakob Lindvall 
Ekonom 
 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef, Åmåls kommun 
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§ 107 Dnr KS/2021:59 

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter juni 2021 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter på 51 
221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 628 tkr och 
räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad har 40 479 tkr i kommunbidrag, 
21 980 tkr i övriga intäkter, 64 050 tkr i kostnader samt 5 333 tkr i räntekostnader 
bokförts. Utfallet blir därmed minus -7 000 tkr. Intäkterna är 3 571 tkr lägre än 
periodens budget, medan kostnaderna exklusive räntekostnader, är 3 496 tkr högre 
än periodens budget. Prognosen för helåret visar efter juni på ett positivt resultat på 
400 tkr. 
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på + 3 400 tkr. Anledningen till avvikelsen är 
främst grundsärskola Höglunda samt smärre outnyttjade projekt på fastighetssidan. 
Bland övriga investeringar har inte införande av e-arkiv eller inköpsportal 
genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 87, 2021-08-09. 
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter juni 2021. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-02. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter juni månad 
2021. 
 
 
____________________ 
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mattias.anglemark@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomiska uppföljningar för kommunstyrelsen efter 
juni 2021 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter 
på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 
628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad har 40 479 tkr 
i kommunbidrag, 21 980 tkr i övriga intäkter, 64 050 tkr i kostnader samt 
5 333 tkr i räntekostnader bokförts. Utfallet blir därmed minus -7 000 tkr. 
Intäkterna är 3 571 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna 
exklusive räntekostnader, är 3 496 tkr högre än periodens budget. Prognosen 
för helåret visar efter juni på ett positivt resultat på 400 tkr. 
 
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på + 3 400 tkr. Anledningen till avvikelsen 
är främst grundsärskola Höglunda samt smärre outnyttjade projekt på 
fastighetssidan. Bland övriga investeringar har inte införande av e-arkiv eller 
inköpsportal genomförts. 

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter juni 2021 

Förvaltningens ståndpunkt 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter 
på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 
628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad har 40 479 tkr 
i kommunbidrag, 21 980 tkr i övriga intäkter, 64 050 tkr i kostnader samt 
5 333 tkr i räntekostnader bokförts. Utfallet blir därmed minus -7 000 tkr. 
Intäkterna är 3 571 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna 
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exklusive räntekostnader, är 3 496 tkr högre än periodens budget. Prognosen 
för helåret visar efter juni på ett positivt resultat på 400 tkr. 
 
Den stora avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på att vissa 
hyresintäkter ännu inte är bokförda, bidrag som inte ännu blivit utbetalda och 
att delar av den interna försäljningen ej är bokförd. Den interna försäljningen 
avser uppdrag som kommunstyrelsen säljer till övriga förvaltningar.  
 
På kostnadssidan visar ekonomienheten och HR-enheten de största 
avvikelserna med ett bokfört resultat på -2 259 respektive -2 204. 
Anledningen till det höga utfallet på ekonomienheten är att kommunens 
försäkringar först betalats av ekonomienheten för att senare till största delen 
fördelas ut per förvaltning. I det negativa resultatet för HR-enheten ingår 
kostnaden för sommargåvan till all personal som kommunstyrelsen beslutade 
om i juni med 1 408 tkr. Denna kostnad ska bokas om och istället belasta 
reserven för oförutsedda kostnader under finansförvaltningen. 
 
Prognosen efter juni visar på ett helårsresultat för kommunstyrelsen på plus 
400 tkr. Det är fyra av enheterna som prognostiserar ett negativt resultat för 
2021. Kanslienheten prognostiserar ett negativt resultat på -300 tkr, 
ekonomienheten -200 tkr, HR-enheten -500 tkr och räddningstjänsten -100 
tkr. Kanslienhetens negativa prognos är tydligt kopplad till pandemiläget. 
Ekonomienhetens negativa prognos beror på att det blir extra 
upphandlingskostnader för ett nytt ekonomisystem under 2021 och även till 
viss del under 2022. För HR-enheten är den negativa prognosen kopplad till 
fordonscentralen och dubbla kostnader under hösten i samband med 
införandet av en central bemanningsenhet. Räddningstjänstens negativa 
prognos är kopplad till ökade hyreskostnader. IT-enheten visa en 
nollprognos för helåret. Näringslivsenheten visar en positiv prognos på 800 
tkr. I budgeten för kollektivtrafiken, som ligger under näringslivsenheten, 
ingick kostnaderna för tilläggstrafik. Denna tilläggstrafik ingår nu i den 
skatteväxling som har gjorts med regionen kopplat till kollektivtrafiken. 
Detta gör att det för 2021 prognostiseras ett positivt resultat på 800 tkr.  
 
För att balansera eventuella negativa resultaten från några enheter finns det 
en budgeterad reserv under kommunstyrelsen gemensamt på 800 tkr.  
Prognosen bygger på att reserven inte fullt ut behöver användas.  
 
Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 41 210 tkr för fastigheter år 
2021 och 4 682 tkr för övriga investeringar inklusive tilläggsanslag från år 
2020 som beslutades av kommunfullmäktige i april.  
Efter juni har 26 390 tkr förbrukats. Prognosen för helåret är svår att göra 
men utifrån den senaste avstämningen landar prognosen på + 3 433 tkr. 
Anledningen till avvikelsen är främst grundsärskola Höglunda samt smärre 
outnyttjade projekt på fastighetssidan. Bland övriga investeringar har inte 
införande av e-arkiv eller inköpsportal genomförts.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter juni 
månad 2021 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
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§ 104 Dnr KS/2021:150 

Internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente för Säffle 
kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en fungerande intern 
kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av internkontroll och ansvaret 
för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §. För bolagen står motsvarande regler i 
aktiebolagslagens 8 kap 4 §. 
Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-
kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen.  
Följande kontrollmoment föreslås för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2021: 

Kommungemensamma 
Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av varor/tjänster.  
Personal – Kontroll av överenskommelse om anställning. 
Kansli – Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs. 
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system. 

Nämndspecifika 
Räddningstjänsten - Förebyggande åtgärder och hantering av allvarliga olyckor. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-25. 
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa internkontrollplanen för år 
2021. 
 
 
___________________ 
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Internkontrollplan: Kommunstyrelsen 2021 
 

Rutin/process/System Kontrollmoment Risk- och 
väsentlighetsbedömning 

Metod Ansvarig Rapportering Tidpunkt/frekvens 

Kommungemensamma 
åtgärder 

      

Ekonomi Kontroll av att SK-
nummer är rätt angivet 
vid beställning. 

Sannolikhet = 4 
Konsekvens = 3 

Stickprov per 
förvaltning 

Ekonomichef/ 
förvaltningsekonomer 

Förvaltningschef November 

HR Kontroll av 
överenskommelse om 
anställning 

Sannolikhet= 3 
Konsekvens= 4 

Stickprov per 
förvaltning de två 
första veckorna i 
oktober 

Personalenheten/ 
förvaltningsekonomer 

Förvaltningschef Oktober 

Kansli Direktupphandlingar Sannolikhet= 3 
Konsekvens= 3 

? Kansliet/förvaltnings-
personal 

Förvaltningschef November 

IT Kontroll av att det finns 
utsedda systemägare 
och systemansvariga 

Sannolikhet= 2 
Konsekvens= 4 

Totalkontroll av 
kommunens IT-
system.  

Systemförvaltare/IT-
personal 

Förvaltningschef November 

Nämndspecifika 
åtgärder 
 

      

Räddningstjänsten  Förebyggande åtgärder 
och hantering av 
allvarliga olyckor 

Sannolikhet= 2 
Konsekvens= 5 

Genomföra 
fördjupade 
olycksundersökningar 
vid vissa händelser 
enligt särskild rutin 

Räddningschef Förvaltningschef December 
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 Kommunstyrelsen 

 

Internkontrollplan för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2021 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 
för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en funge-
rande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av intern-
kontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §. För bola-
gen står motsvarande regler i aktiebolagslagens 8 kap 4 §. 
 
Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-
kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen.  
Följande kontrollmoment föreslås för kommunstyrelsens verksamhets-
område 2021: 
Kommungemensamma 
Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av 
varor/tjänster.  
Personal – Kontroll av överenskommelse om anställning 
Kansli – Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs. 
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system. 
 
Nämndspecifika 
Räddningstjänsten - Förebyggande åtgärder och hantering av allvarliga 
olyckor 

Bakgrund 
Lagstiftning och reglemente 
Varje kommun ska ha en fungerande intern kontroll över den verksamhet 
som bedrivs. Behovet av internkontroll och ansvaret för den slås fast i kom-
munallagen 6 kap 7 §. För bolagen står motsvarande regler i aktiebolags-
lagens 8 kap 4 §. I kommunallagen står det:   
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i en-
lighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § 
har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).”  
Det är alltså varje nämnd, var för sig, som har ett ansvar för att den interna 
kontrollen av verksamheten är tillräcklig. I det här avseendet har 
kommunstyrelsen som facknämnd samma ansvar som övriga nämnder när 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K3P16#K3P16
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det gäller kontrollen av den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har även 
ett vidare ansvar att se till att nämnder och bolag sköter sin respektive verk-
samheter inklusive den interna kontrollen. 
Lagstiftningen är mycket tydlig på att det finns ett ansvar i hela den kommu-
nala verksamheten när det gäller nämndernas och bolagsstyrelsernas egna 
(interna) kontroll av verksamheten. Denna kontroll är också skild från re-
vision som i sin tur regleras i andra paragrafer i respektive lag. 
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 
för Säffle kommun och dess helägda bolag.   
 
Process 
Internkontrollprocessen i kommunen bygger på det reglemente med 
kommentarer som kommunfullmäktige fastställt. Med utgångspunkt från 
reglementet ska varje nämnd ta fram en årlig internkontrollplan. Planen ska 
innehålla specifika kontrollmoment som bestäms utifrån en riskbedömning 
som görs enligt en specifik och gemensam modell för kommunen. Resultaten 
av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen.  
 
Tjänstemannaansvar 
Inom respektive nämnds/bolags verksamhetsområde är det förvaltningsche-
fen/VD som har verkställighetsuppdraget att utforma konkreta anvisningar 
för arbetet och se till att kontrollmomenten genomförs. Ansvariga chefer på 
olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna anvisningar och 
informera övriga anställda om anvisningarnas innebörd. Samtliga anställda 
är skyldiga att följa antagna anvisningar i sin arbetsutövning. 
Kontrollområdena tas fram med hjälp av den s.k. COSO-modellen som utgår 
från fem kontrollkomponenter och en helhetssyn på processen. De fem kom-
ponenterna är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information 
och kommunikation samt tillsyn. 
Kontrollmiljön definierar synen på risk och intern kontroll inom organisatio-
nen. Kontrollmiljön påverkas av faktorer som: det sociala systemet, det 
organisatoriska och administrativa systemet, det politiska systemet samt det 
tekniska systemet.  
Riskbedömning innebär en identifiering och bedömning av de risker/hot som 
organisationen ställs inför i strävan att uppnå sina mål. Externa risker kan 
vara omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker samt IT-baserade risker. 
Interna risker kan vara verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-base-
rade risker. Riskbedömningen görs genom en genomgång av sannolikhet och 
väsentlighet/konsekvens för respektive aktiviteter/skeende som kontrolleras. 
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Riskbedömningen görs med hjälp av en matris 
 

Konsekvens      
Mycket all-
varlig=5 

5 10 15 20 25 

Allvarlig = 4 4 8 12 16 20 
Kännbar   =3 3 6 9 12 15 
Lindrig   = 2 2 4 6 8 10 
Försumbar=1 1 2 3 4 5 
 Osannolik 

=1 
Mindre san-
nolik =2 

Möjlig=3 Sannolik=4 Mycket 
sannolik=5 

  Sannolikhet    
 
Sannolikhet anger hur sannolikt det är att det finns eller kommer att uppstå 
brister i rutinen/processen. ”Konsekvens” innebär hur mycket verksamhetens 
kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt påverkas, om brister i ruti-
nen/processen finns eller uppstår. 
 
Sannolikhet 
1. Osannolik  Risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska 

uppstå 
2. Mindre sannolik    Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
3. Möjlig  Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
4. Sannolik  Det är troligt att fel ska uppstå 
5. Mycket sannolik  Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
 
Konsekvens 
1. Försumbar Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 
2. Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter som 

kommunen 
3. Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter och 

kommunen 
4. Allvarlig Är så stor att fel helt enkelt inte bör inträffa 
5. Mycket allvarlig Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 
 
Bedömningen av rutinerna görs med hjälp av matrisen där värdena för san-
nolikheten och konsekvensen multipliceras enligt graderingen ovan. Place-
ringen i diagrammet ger på så vis en vägledning om vilka som ska tas med i 
den interna kontrollplanen. Ju längre uppåt och till höger i diagrammet en 
rutin/process placeras, desto mer antyder detta att den bör tas med i den in-
terna kontrollplanen. Samtidigt behöver några ytterligare faktorer vägas in i 
bedömningen: kostnaden för kontrollen.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2021. 
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Förvaltningens ståndpunkt 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021 

Kommungemensamma kontrollområden 
Kommunstyrelsens ledningsgrupp har tagit fram följande förslag till 
kommungemensamma kontrollområden: 
Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av 
varor/tjänster.  
HR – Kontroll av överenskommelse om anställning 
Kansli – Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs 
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system. 
 
Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av varor/tjänster 
Kommunen har ett stort antal leverantörer av varor och tjänster. Det är viktigt 
att de rutiner som finns för att göra beställningar följs. Kommunen får ett dåligt 
anseende om de tjänster och varor som kommunen köper in inte hanteras i tid. 
För att en leverantörsfaktura ska kunna hanteras elektroniskt och följa ett 
förutbestämt flöde i ekonomisystemet måste fakturan vara märkt med rätt så 
kallade SK-nummer. När märkning saknas eller är felaktig kräver det manuell 
hantering. Den manuella hanteringen tar alltid längre tid och ökar risken att 
fakturan inte kan hanteras i tid. 

Sannolikheten att SK-nummer inte anges på korrekt sätt bedöms till 4 Sannolik 
enligt COSO. Konsekvensen bedöms till 3 kännbar enligt COSO. Kontroll 
kommer att genomföras genom stickprov på respektive förvaltning/bolag. 

 
Kontroll av överenskommelse om anställning 
Överenskommelse om anställning (anställningsavtalet) för en anställd ska 
vara korrekt ifylld och inkomma till personalenheten i god tid innan anställ-
ningen börjar. Konsekvensen av att överenskommelse om anställning kom-
mer in försent eller är felaktig kan bland annat vara att den anställde inte får 
sin lön i rätt tid, att lönen är felaktig och att anställningsavtalet bryter mot 
gällande kollektivavtal och/eller kan få arbetsrättsliga konsekvenser.  
Bedömningen är att överenskommelser om anställning är felaktigt ifylld, 
eller inkommer försent är enligt COSO möjlig (3) och att konsekvensen kan 
vara allvarlig (4) beroende av felets art. Kontrollen genomförs genom stick-
prov. 
 
Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs 
Riktlinjen för direktupphandling fastställdes av kommunfullmäktige februari 
2021. Syftet med riktlinjen är att verksamheterna i Säffle kommunkoncern 
tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling som även 
innefattar direktupphandling. Riktlinjen syftar också till att säkerställa att 
kommunkoncernen tillvaratar konkurrensen vid direktupphandlingar.  
Bedömningen är att sannolikheten för att riktlinjen inte följs är möjlig (3) på 
COSO-skalan och att konsekvensen kan vara kännbar (3). 
Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga  
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Säffle kommun har en policy för IT och IT-säkerhet. I policyn fastställs att 
IT-säkerhet är en del av Säffle kommuns lednings- och kvalitetsprocess som 
ska bidra till att ett IT-system kan användas på avsett sätt och med avsedd 
funktionalitet. Det övergripande ansvaret för organisationens IT-system vilar 
på kommundirektören som också utser systemägare för organisationens IT-
system. Alla generella, gemensamma och verksamhetsspecifika 
applikationer ska ha en systemägare. Systemägaren har ansvaret för systemet 
från beslutet om införande till dess att systemet/applikationen är avvecklad. 
Systemansvarig utses av systemägaren och ansvarar för den dagliga 
användningen av systemet.  
Bedömningen är att sannolikheten för att alla IT-system inte har en utsedd 
systemägare och systemansvarig är möjlig (2) en tvåa på COSO-skalan och 
om vi inte har utsedda systemägare och systemansvariga går det inte att 
utesluta allvarliga konsekvenser (4) på samma skala.  
 
Förvaltningsspecifika kontrollområden 
Kommunstyrelsens ledningsgrupp har tagit fram följande förslag till 
förvaltningsspecifikt kontrollområde: 
Förebyggande åtgärder och hantering av allvarliga olyckor 
Av lag (2003:778) om skydd mot olyckor framgår av kapitel 3 10 § att ”När 
en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks 
för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen har genomförts”. I ”Riktlinjer olycksundersökning” 
framgår det att ur varje olycka ska erfarenheter dras vilka sedan ska ligga till 
grund för ett bättre skadeförebyggande arbete och effektivare 
räddningsinsatser. Dessa erfarenheter ska hittas med hjälp av 
olycksundersökningar som ska genomföras efter inträffade olyckor och 
tillbud. 
 
Bedömningen är att sannolikheten för att  är möjlig (2) en tvåa på COSO-
skalan och om vi inte har utsedda systemägare och systemansvariga går det 
inte att utesluta allvarliga konsekvenser (4) på samma skala. 

Konsekvenser 
Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Varje nämnd ska enligt reglementet för internkontroll ta fram en årlig kon-
trollplan. Internkontrollarbetet handlar om att identifiera det som inte funge-
rar och att åtgärda bristerna genom förbättrade rutiner. Det systematiska 
internkontrollarbetet medför att rutiner och arbetssätt ses över och förbättras 
på ett sätt som annars inte skulle bli av. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplanen för år 2021. 
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Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga förvaltningar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-06 

 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 106 Dnr KS/2020:184 

Försäljning av byggnad och arrende på fastigheten Östra 
Takene 1:30, Solbadet 
Ärendebeskrivning 
På fastigheten Östra Takene 1:30, vid dagkolonin Solbadet, ligger en byggnad som 
Säffle kommun äger. 
Kommunledningskontoret har via mäklare förberett försäljning av byggnaden, då 
den inte längre fyller någon funktion för den kommunala verksamheten. 
Köpeskillingen blev, efter avslutad budgivning, bestämd till 360 000 kr. 
Försäljning av byggnaden bidrar positivt till Säffle kommuns målsättning om 
långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna 
försäljningen. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-10. 
Påskrivet köpekontrakt Östra Takene 1:30. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljningen av byggnaden på 
dagkolonin Solbadet. 
 
 
__________________ 
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Carl-Henrik Johansson, 0533-681703 
carl-henrik.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Förslag att besluta om försäljning av byggnad och 
arrende på fastigheten Östra Takene 1:30, Solbadet 
Sammanfattning 
På fastigheten Östra Takene 1:30, vid dagkolonin Solbadet, ligger en 
byggnad som Säffle kommun äger. 
Kommunledningskontoret har via mäklare förberett försäljning av 
byggnaden, då den inte längre fyller någon funktion för den kommunala 
verksamheten. 
Köpeskillingen blev, efter avslutad budgivning, bestämd till 360 000 kr. 
Försäljning av byggnaden bidrar positivt till Säffle kommuns målsättning om 
långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna 
försäljningen. 

Bakgrund 
På fastigheten Östra Takene 1:30, vid dagkolonin Solbadet, ligger en 
byggnad som Säffle kommun äger. 
Byggnaden har under en längre tid varit outhyrd, och bedöms som överflödig 
i Säffle kommuns lokalbestånd. 
Kommunledningskontoret har på grund av ovanstående, via mäklare, 
förberett försäljning av byggnaden. 
Köpeskillingen blev, efter avslutad budgivning, bestämd till 360 000 kr. 
Vinnande budgivare har skrivit på köpekontraktet och kommer, givet att 
Säffle kommun genomför försäljningen, köpa byggnaden. 
För att genomföra försäljningen av byggnaden behöver kommunfullmäktige 
fatta beslut om att godkänna försäljningen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Påskrivet köpekontrakt Östra Takene 1:30 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att byggnaden ska säljas, då den i dagsläget 
är outhyrd och inte finns något behov av kommunal verksamhet i den. 
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Köpeskillingen, 360 000 kronor exklusive mäklararvode, är en intäkt som 
kommer att räknas som reavinst för finansförvaltningen. 

Måluppfyllelse 
Försäljningen av byggnaden vid dagkolonin Solbadet bidrar positivt till 
arbetet med en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Då byggnaden är outhyrd anser kommunledningskontoret att försäljning av 
den inte bidrar på något sätt till rubriceringen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna försäljningen av byggnaden på dagkolonin Solbadet 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret, kanslienheten, fastighetsstrateg 
Fastighetsbyrån, Maria Larsson
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§ 107 Dnr KS/2021:186 

Översiktsplan 2050 för Karlstads kommun 
Ärendebeskrivning 
Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan och bjuder därför 
in till samråd. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska lägga grunden 
för kommunens framtida utveckling. I översiktsplanen redovisas kommunens 
förslag på långsiktig användning av mark- och vattenområden samt bebyggelse. 
Tidshorisonten för översiktsplanen är år 2050. Planförslaget omfattar hela 
kommunen och är en viktig del i kommunens arbete för att uppnå en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling på både kort och lång sikt. 
Översiktsplanen är på samråd under perioden 7 juni-30 september 2021 och Säffle 
kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. 
Säffle kommun tillhör Karlstad arbetsmarknadsregion och pendlingen är betydande. 
Karlstad har som regionhuvudort flera för Säffle och regionen viktiga 
samhällsfunktioner så som förvaltningsrätt, Centralsjukhus, Karlstad Universitet 
med flera. Karlstad utveckling påverkar således Säffles regionala utveckling i allt 
från utbildningsfrågor och kollektivtrafikutbud till bostads- och arbetsmarknad. 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 72, 2021-08-17. 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till remissvar, 2021-06-24.  
Missiv samråd översiktsplan för Karlstads kommun. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt miljö- och byggnadsnämndens 
förslag till remissvar. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna miljö- och 
byggnadsnämndens förslag till remissvar. 
 
 
__________________ 
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§ 72 Dnr MB/2021:110 

Remiss - Översiktsplan 2050 Karlstad kommun 
Ärendebeskrivning 
Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan och bjuder därför 
in till samråd. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska lägga grunden 
för kommunens framtida utveckling. I översiktsplanen redovisas kommunens 
förslag på långsiktig användning av mark- och vattenområden samt bebyggelse. 
Tidshorisonten för översiktsplanen är år 2050. Planförslaget omfattar hela 
kommunen och är en viktig del i kommunens arbete för att uppnå en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling på både kort och lång sikt. 
Översiktsplanen är på samråd under perioden 7 juni-30 september 2021 och Säffle 
kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. 
Säffle kommun tillhör Karlstad arbetsmarknadsregion och pendlingen är betydande. 
Karlstad har som regionhuvudort flera för Säffle och regionen viktiga 
samhällsfunktioner så som förvaltningsrätt, Centralsjukhus, Karlstad Universitet 
med flera. Karlstad utveckling påverkar således Säffles regionala utveckling i allt 
från utbildningsfrågor och kollektivtrafikutbud till bostads- och arbetsmarknad. 
Beslutsunderlag 
Detta tjänsteyttrande, 2021-06-24 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till remissvar, 2021-06-24 
Missiv samråd översiktsplan för Karlstads kommun, 2021-06-01 
Förslag till beslut på sammanträdet 
«Yrkande_text» 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att förslaget till översiktsplan för Karlstads 
kommun har flera förslag som kommer att påverka regionen och Säffles utveckling 
i positiv riktning. Särskilt positivt är att Karlstad fortsätter att planera för en genare 
och snabbare järnvägssträckning mellan Norge/Vänerbanan och Värmlandsbanan, 
den så kallade Vålbergsrakan. Vålbergsrakan är en prioriterad utvecklingsfråga av 
regional betydelse för Säffle kommun. 
Förvaltningen har samlat ett förslag till remissvar som biläggs denna 
tjänsteskrivelse.  
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SÄFFLE KOMMUN  

Postadress 
Miljö och byggförvaltningen 
SE-661 80 Säffle 

Besöksadress 
Järnvägsgatan 9 

E-post miljo.bygg@saffle.se 
Telefon 0533-68 10 00 vx 
 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
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Miljö och byggförvaltningen 
Peter Pettersson, 0533-68 17 74 
peter.pettersson@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

Karlstad kommun 
Kommunledningskontoret 
kommunledningskontoret@karlstad.se  
Diarienr. KS-2017-318 

 

Remissvar – samråd om förslag till översiktsplan 2050 
för Karlstads kommun 

Allmänt om förslagets betydelse för Säffle 
Säffle kommun tillhör Karlstad arbetsmarknadsregion och pendlingen är 
betydande. Karlstad har som regionhuvudort flera för Säffle och regionen 
viktiga samhällsfunktioner så som förvaltningsrätt, Centralsjukhus, Karlstad 
Universitet med flera. Karlstad utveckling påverkar således Säffles regionala 
utveckling i allt från utbildningsfrågor och kollektivtrafikutbud till bostads- 
och arbetsmarknad. 

Vålbergsrakan 
Möjligheterna att förlägga en ny järnvägssträckning, den så kallade 
Vålbergsrakan, mellan Karlstad och Vålberg har diskuterats och utretts under 
en längre tid. Vålbergsrakan syftar till att nå förbättrade restider för 
persontågtrafik mot Vålberg, Grums, Säffle, Åmål och vidare mot Göteborg 
vilket gynnar utvecklingen av den funktionella regionen. Karlstad är som 
regionhuvudort en naturlig målpunkt för resande och transporter i regionen. 
Säffle kommun ser positivt på att Karlstads kommun i översiktsplanen 
fortsatt planerar för Vålbergsrakans genomförande. Vålbergsrakan är en 
prioriterad utvecklingsfråga för Säffle kommun.  
Karlstad kommun redovisar i översiktsplanen fler möjliga sträckningar för 
Vålbergsrakan. Tidigare huvudalternativ ansluter Norge/Vänerbanan strax 
norr om Vålberg med Värmlandsbanan i höjd med Råtorp i Karlstad.  
Tidigare utredningar har också föreslagit en sträckning längs med E18 som 
ansluter Norge/Vänerbanan strax norr om Grums. Det är ett alternativ som 
kräver större investeringar men samlar infrastrukturen vilket minskar 
barriäreffekten, samlar risk- och bullerkällorna samt minskar behovet av att 
ta jungfrulig mark i anspråk i Karlstads kommun. Översiktsplanen redovisar 
även ett nytt sträckningsalternativ som ansluter Norge/Vänerbanan norr om 
Edsvalla med Värmlandsbanan vid Hynboholm, strax norr om Karlstad 
flygplats.  
Säffle kommun förespråkar i första hand en fortsatt planering för något av de 
sydliga alternativen med anslutning till Vålberg eller Grums. Anledningen är 
att dessa sträckningar har störst potential att bidra med förkortade restider i 
stråket och får därmed störst effekt på regionförstoring och regional 
utveckling. Som andra alternativ förespråkar Säffle den norra sträckningen i 
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höjd med Karlstad flygplats. En sådan sträckning skulle kunna dra nytta av 
eventuella kapacitetsförbättringar med dubbelspår på Värmlandsbanan. 
Säffle kommun ser Vålbergsrakan som en prioriterad fråga för regional 
utveckling i Värmland inför kommande revidering av länsplan för 
transportinfrastruktur i Värmland.  
 
 
 
Säffle kommun 
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Remissvar – samråd om förslag till Översiktsplan 2050 
för Karlstads kommun 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till remissvar godkänns och översänds 
till Karlstads kommun som Säffle kommuns svar på rubricerad remiss. 

Beslutsunderlag 
Detta tjänsteyttrande, den 24 juni 2021. 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till remissvar, den 24 juni 2021. 
Missiv samråd översiktsplan för Karlstads kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan och bjuder 
därför in till samråd. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska 
lägga grunden för kommunens framtida utveckling. I översiktsplanen 
redovisas kommunens förslag på långsiktig användning av mark- och 
vattenområden samt bebyggelse. Tidshorisonten för översiktsplanen är år 
2050. Planförslaget omfattar hela kommunen och är en viktig del i 
kommunens arbete för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt 
hållbar samhällsutveckling på både kort och lång sikt. Översiktsplanen är på 
samråd under perioden 7 juni-30 september 2021 och Säffle kommun har 
beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Allmänt om förslagets betydelse för Säffle kommun 
Säffle kommun tillhör Karlstad arbetsmarknadsregion och pendlingen är 
betydande. Karlstad har som regionhuvudort flera för Säffle och regionen 
viktiga samhällsfunktioner så som förvaltningsrätt, Centralsjukhus, Karlstad 
Universitet med flera. Karlstad utveckling påverkar således Säffles regionala 
utveckling i allt från utbildningsfrågor och kollektivtrafikutbud till bostads- 
och arbetsmarknad. 
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Förvaltningens synpunkter 
Säffle kommun anser att förslaget till översiktsplan för Karlstads kommun 
har flera förslag som kommer att påverka regionen och Säffles utveckling i 
positiv riktning. Särskilt positivt är att Karlstad fortsätter att planera för en 
genare och snabbare järnvägssträckning mellan Norge/Vänerbanan och 
Värmlandsbanan, den så kallade Vålbergsrakan. Vålbergsrakan är en 
prioriterad utvecklingsfråga av regional betydelse för Säffle kommun. 

Förvaltningen har samlat ett förslag till remissvar som biläggs denna 
tjänsteskrivelse.  

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 

Daniel Nordholm 
Stadsarkitekt 

 

Beslutet skickas till 
Karlstads kommun. 
Svaret skickas till kommunledningskontoret@karlstad.se 
Diarienummer KS-2017-318 och ”ÖP-samråd” anges i ämnesraden. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Missiv, 2021-06-01 
 

 

Förslag till översiktsplan för Karlstads kommun 
– samråd 7 juni till 30 september 2021 
Dnr KS-2017-318  

Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan och bjuder 
därför in till samråd, där synpunkter, tankar och idéer mottages tacksamt. 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska lägga grunden för 
kommunens framtida utveckling. I översiktsplanen redovisas kommunens 
förslag på långsiktig användning av mark- och vattenområden samt 
bebyggelse. Tidshorisonten för översiktsplanen är år 2050. Planförslaget 
omfattar hela kommunen och är en viktig del i kommunens arbete för att 
uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling 
på både kort och lång sikt. 
Översiktsplanen är på samråd under perioden 7 juni-30 september 2021. 
Samrådshandlingarna finns tillgängliga via,  www.karlstad.se/karlstad2050  

Så här tycker du till om förslaget  
Synpunkter på planförslaget lämnas via e-post eller brev. Sista svarsdag är 
30 september 2021.  
- E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se med ämnesrad ”ÖP-samråd” 
- Brev: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Märk 
brevet med ”ÖP-samråd”. 
Inkomna synpunkter som innehåller personuppgifter behandlas i enlighet 
med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer på hemsida: 
www.karlstad.se  

Vad händer efter samrådet?  
Efter samrådet sammanställer kommunen samtliga inkomna synpunkter och 
bemöter dem i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen bearbetas sedan 
vidare och ställs ut ytterligare en gång, under en så kallad granskning. 

https://karlstad.se/
mailto:karlstadskommun@karlstad.se
http://www.karlstad.se/
mailto:kommunledningskontoret@karlstad.se
http://www.karlstad.se/
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Bedömning av betydande miljöpåverkan  
Översiktsplanen bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan såsom 
avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har därför 
tagits fram.  

Beslut om samråd  
Kommunstyrelsen fattade den 1 juni 2021 § 55 beslut om att sända upprättat 
förslag till översiktsplan på samråd enligt 3 kap. 8 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
Välkommen med era synpunkter! 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 108 Dnr KS/2019:302 

Genomförandeplan för Säffle centrum 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade, 20 januari 2020 § 7, att uppdra till näringslivsenheten, 
miljö- och byggförvaltningen samt teknik- och fritidsförvaltningen att ta fram en 
strategisk genomförandeplan för Säffle centrum. Planen ska syfta till att tydliggöra 
en prioritering kring vilka delområden i centrum som föreslås utvecklas under de 
närmsta tre åren.  
Ärendet har beretts av ovan nämnda enheter och förvaltningar och förslaget till 
strategisk genomförandeplan har skickats på remiss till berörda nämnder. 
Beslutsunderlag 
Protokoll och tjänsteyttrande från teknik- och fritidsnämnden § 72, 2021-06-22. 
Protokoll och tjänsteyttrande från miljö- och byggnadsnämnden § 146, 2020-12-15. 
Förslag till strategisk genomförandeplan för Säffle centrum, 2020-12-02. 
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-20. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna Strategisk 
genomförandeplan för Säffle centrum men att de prioriterade platserna ”Prio1 och 
Prio2” på sidan 8 i planen läggs samman utan prioritetsordning. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt detsamma. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna Strategisk 
genomförandeplan för Säffle centrum men att de prioriterade platserna ”Prio1 och 
Prio2” på sidan 8 i planen läggs samman utan prioritetsordning. 
 
__________________ 
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§ 146 Dnr 2020-000275  

Remiss - Strategisk genomförandeplan Centrum 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har under de senare åren fokuserat på att utveckla Säffle stad 

i allmänhet, och centrum i synnerhet. Utvecklingen under de senaste åtta 

åren inneburit arbete med medborgardialog för centrum, gestaltningsprogram 

för centrum, kulturmiljöprogram, en fördjupning av översiktsplanen för 

Säffle stad, Säffle City 2.0, byggnation av bostäder i centrala lägen samt ett 

antal olika idéskisser för utveckling av olika platser i centrum.  

Utvecklingen av Säffle centrums offentliga rum har emellertid inte 

genomförts fullt ut i enlighet med de idéskisser, förslag och önskemål som 

framkommit i ovanstående processer. Det har funnits tveksamheter i hur 

interna investeringsprojekt för utvecklingen av centralt belägna platser och 

stråk ska kostnadsföras avseende drifts-, underhålls- och 

kapitaltjänstkostnader. Det har heller inte funnits en tydlig prioritering kring 

vilka projekt som ska genomföras när.  

Under vintern 2020 gavs Näringslivsenheten, Miljö- och byggförvaltningen 

samt Teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk 

genomförandeplan för Säffle centrum. Planen ska syfta till att tydliggöra en 

prioritering kring vilka delområden i centrum som föreslås utvecklas under 

de närmsta tre åren.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-12-02 

Strategisk genomförandeplan för Säffle centrum, 2020-12-02 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag med ett tillägg att även se över resecentrum.  

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 

• Att till kommunstyrelsen föreslå att godkänna förslag till strategisk 

genomförandeplan för Säffle centrum. 
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• Att ge Teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att utföra projektet 

Fickpark Norra Kanalparken samt genomföra reinvesteringar i stadens 

möblering i syfte att skapa underlag för lek, rörelse och kultur 

• Att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att med början hösten 

2022 ta fram ett underlag för om- eller nyprioriteringar av den 

strategiska genomförandeplanen för Säffle centrum för kommande 

treårsperiod 

Miljö och byggnadsnämnden anser att även resecentrum behöver ses över 

och fräschas upp eftersom det är det första som man ser när man kommer till 

Säffle. Speciellt gäller detta området runt och framför själva 

stationsbyggnaden. Skadegörelsen behöver åtgärdas och den yttre miljön 

med rabatter och annat behöver få en rejäl uppfräschning. 

------- 

 

Beslutet expedieras till: 

 - Kommunstyrelsen 

 - Teknik- och fritidsförvaltningen 

 - Näringslivsenheten 

 - Kulturförvaltningen 

 



2020-12-02

Strategisk genomförandeplan
För Säffl  e centrum



Den strategiska genomförandeplanen för centrum har tagits fram av en arbetsgrupp från
Miljö- och byggförvaltningen, Teknik- och fritidsförvaltningen och Näringslivsenheten. 

Underlag till planen har sammanställts av SBK Värmland AB genom landskapsarkitekt Eva-Marie Samuelson, 
SBK Värmland AB.

Daniel Nordholm
Stadsarkitekt
2020-12-02
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Bakgrund och syfte
Säffl es långsträckta stadskärna har sin härkomst från när 
landsvägen gick genom staden. Östra Storgatan var den 
gamla vägens sträckning genom centrum. Längs Östra 
Storgatan kring Stortorget fokuserades också handeln. Med 
köpingens första stadsplan fi ck Östra Storgatan sin förläng-
ning i Västra Storgatan. Storgatorna utgör idag ett tydligt 
stråk i både funktionell och visuell bemärkelse.

Historiskt sett har även Byälven varit en viktig farled och 
betydelsefull för stadens utveckling. Älven delar upp cen-
trum mellan en västlig resp. östlig del, men skapar också en 
öppen zon som ger värdefulla utblickar, vyer och siktlinjer. 

Idag ser såväl huvudvägen genom Säffl e som handelsvanor 
annorlunda ut än under 1900-talets framväxande köping 
och senare stad. Det fi nns en utmaning i före detta butiks- 
och servicelokaler vända mot Storgatan och dess sidogator  
som behöver fyllas med nya funktioner och ett behov av 
att koncentrera kärnan, för att samla vissa delar av stadens 
utbud. Med en mer samlad kärna blir det naturligt att fl er 
samlas på mindre yta, vilket öppnar möjligheter för att ska-
pa möten och attraktiva platser i det offentliga rummet. 

Kommunen har under de senaste åren tagit ett antal initia-
tiv till att ta fram underlag för utveckling av Säffl e centrum. 
Dessa utgörs främst av:
• Medborgardialog gällande centrumutveckling
• Gestaltningsprogram för Säffl e centrum
• FÖP Säffl e stad
• Idéskisser för Ungdomens hus resp. Medis
• Säffl e City 2.0
• Offentliga rummet

DET HISTORISKA GRÖNA STRÅKET

RESTER AV TRÄDKANTADE HUVUDGATOR

EN LÅNGSTRÄCKT STADSKÄRNA
DE TVÅ TORGEN

2014 togs även ett kulturmiljöprogram fram för Säffl e 
stadskärna, vilket utgör ett viktigt planeringsunderlag. Den 
övre bilden är hämtad från kulturmiljöprogrammet och vi-
sar på hur den långsträckta stadskärnan uppstått längs Stor-
gatan, betydelsen av den korsande älven samt det samman-
hängande, gröna stråket från kanal- och slussmiljön upp 
mot Trätäljakullen och Ungdomens hus.

Detta dokument syftar till att samla de huvudsakliga dra-
gen från de underlag som tagits fram, för att underlätta det 
fortsatta arbete som krävs för att aktuella idéer och planer 
ska kunna förverkligas. För ytterligare information kring 
underlagen hänvisas till respektive handling i sin helhet. 

Utöver genomförande av framtagna utvecklingsidéer, är 
drift och underhåll av befi ntliga miljöer en viktig aspekt när 
det kommer till att erhålla ett attraktivt stadsrum. Vikten av 
detta belyses inledningsvis i denna sammanställning.

Denna sammanställning fokuserar på de centrala delar av 
Säffl e - axlarna - som fi nns längs den historiska kärnan, dvs. 
längs älven och Västra resp. Östra Storgatan samt dess när-
het. Här ges också förslag till prioritetsordning för fortsatt 
arbete, enligt följande:
• Prio 1: Kärnan (inringat område på nedre kartan)
• Prio 2: Axeln Storgatan/Kanalstråket
• Prio 3: Områden i anslutning till dessa stråk

PRIO 1

PRIO 2

PRIO 2

PRIO 3
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Skötsel, trygghet och attraktivitet
Det tycks fi nnas ett tydligt samband mellan underhåll av 
en plats eller fastighet och hur den upplevs. Skötselinsatsen 
som läggs ner, alternativt bristen på den, tenderar att sända 
ut signaler kring vilken omsorg som fi nns för platsen. Sköt-
selnivån påverkar inte bara attraktiviteten, utan även den 
upplevda tryggheten. Ett bristande underhåll kan leda till 
att färre folk väljer att vistas eller passera just där, vilket i 
sin tur kan leda till otrygghet med färre personer i rörelse. 
Ett bristande underhåll kan också tendera att påverka den 
respekt eller omsorg som den som vistas eller passerar på 
platsen väljer att visa, lite efter mentaliteten ”varför ska jag 
bry mig om ingen annan gör det”, vilket ger en ökad risk 
för nedskräpning, klotter och skadegörelse. 

För god trygghet och attraktivitet i Säffl e centrum för såväl 
kommunens invånare som turister och tillfälliga besökare 
spelar skötsel och underhåll av både allmän plats och fast-
igheter en betydande roll. Kommunens förvaltningar och 
bolag utgör viktiga aktörer i detta arbete, som ibland kan 
handla om extrainsatser eller investeringar, men som till 
stor del också handlar om det dagliga drift- och underhålls-
arbetet. Det krävs även ett gott samarbete med övriga fast-
ighetsägare och näringsidkare, där alla måste ta sitt ansvar 
och hjälpas åt. 

En annan viktig del i arbetet med centrum är att hantera 
tomma lokaler och skyltfönster vilket det numera fi nns en 
vana att samverka kring. 

Kartan visar på rådande ägoförhållanden inom den aktuella 
delen av centrala Säffl e. Röda ytor/fastigheter ägs av kom-
munen, lilablå ägs av SÄBO. 
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Stadsvandring April 2020
I samband med framtagandet av denna sammanställning, ge-
nomfördes under en förmiddag i april 2020 en stadsvandring 
med en grupp kommunala tjänstemän från samt represen-
tanter från SÄBO. Syftet var att tillsammans besöka och upp-
leva ett antal på förhand utvalda, centrala platser enligt kar-
tan till höger och identifi era förbättringsåtgärder. Resultatet 
redovisas kort enligt nedan, med bildexempel på nästa sida.

1. Kanalstråket
□ Skylt är sned
□ Höstlöv och grenar kvar på däcket
□ Blå papperskorgar byts ut  

2. Runt Kanaltorget
□ Ogräs i fogar
□ Blå papperskorgar byts ut
□ För dialog med kringliggande verksamheter

3. Cirkulationsplats
□ Ogräs i rondell
□ Sliten gräsyta mot parkering/bron

4. Norra Kanalparken
□ Ogräs i fogar
□ Blå papperskorg byts ut
□ Anslagstavla ej rensad på länge
□ Trasig stolpe med frilagda kablar
□ För dialog med kringliggande verksamhet (Sjöfartsver-
ket) kring markupplåtande trädäck för Kanalcafét
□ Utveckla med solstolar?
□ Utveckla med fi ckpark på sikt?

2

3

1

4

5

6
7

8

5. Norra Tullnäbben
□ Nedblåsta kvistar och grenar ligger kvar

6. Gamla turistbyrån
■ Fasadunderhåll eftersatt (åtgärdat)
□ Gamla skyltar och dekaler sitter kvar
□ Ogräs i fogar
□ Tak och fasad på komplementbyggnad eftersatt
■ Sjuka träd i behov av fällning (åtgärdat) 
□ Kvarlämnad (?) rullvagn för varuleveranser 

7. Stortorget
□ Hur kan platsen utvecklas? Diskussion om fl er inslag, 
t.ex. lek, sand, bollspel, wifi  och food court.
□ Stolpe med pilskyltar inaktuell 

8. Perssons gränd
□ Blå papperskorg byts ut
□ (Vinter-)sandlåda olämpligt placerad
□ Fasadtegel vittrar
□ Markiser skadade
□ Brist på hyresgäster i publika lokaler

Slutsats
Majoriteten av iakttagelserna rör skötsel och underhåll. 
Av hänsyn till trygghet, attraktivitet och allmän, vardaglig 
trivsel är det av yttersta vikt att hålla den generella hy-
giennivån på en tillräckligt hög nivå. För att åtgärda de 
identifi erade punkterna från stadsvandringen samt likar-
tade förutsättningar runt om i stadsrummet behövs såväl 
insatser på kort och lång sikt som engångsinsatser och 
utökade resurser i den dagliga driften. 
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Framtida skötsel och underhåll i centrum
Under arbetet med den strategiska centrumplanen har en arbetsgrupp formats med 
representanter från gata, park, SÄBO, kommunledningskontoret, kulturförvaltningen och 
miljö- och byggförvaltningen. Gruppen har representanter från både tjänstepersoner och 
driftsarbetare. 

En målbild har diskterats i nämnd grupp och FÖP:ens intentioner tydliggjorts. Genom 
samordning och en gemensam målbild för centrum kan ett vackrare, prydligare och en 
mer omhändertagen centrummiljö bli verklighet. Det är viktigt att ”det lilla extra” avseen-
de omsorgen om våra gemensamma ytor kan tillskapas. 

En avgränsning av centrala Säffl e avseende skötsel och underhåll har tagits fram (se kart-
bild till höger). Inom detta område ska skötsel och underhåll prioriteras, vilket sammanfal-
ler väl med välanvända och representativa områden för Säffl eborna och våra besökare.

ARBETSSÄTT

Samordning av skötsel- och driftsplaner mellan de olika aktörerna ovan ska ske under vin-
tersäsong, där också utvärdering av föregående års arbete görs. 

De insatser som krävs för att öka attraktiviteten i centrum är 

� städning/skräpplockning

� tömning av papperskorgar

� rätning av stolpar/skyltar

� rensning av ogräs och skötselnivån på grönytor

Därtill är skötsel och underhåll av fastigheter en viktig parameter, och i synnerhet kommu-
nens egna fastighetsbestånd. 

Information om privata fastighetsägares ansvar kommer att sändas ut, preliminärt under 
vintern 2021. 

Kulturförvaltningen, Teknik- och fritidsförvaltningen och SÄBO har träffat en överens-
kommelse kring skötseln omkring Medis.

Säffl ebostäder ska prioritera städning och skötsel av fastigheter inom området.

Teknik- och fritidsförvaltningen har tydliggjort sina åtaganden avseende skötsel av gatu-
mark, parkmark samt ogräsbekämpning generellt. Extra stöd för exempelvis skötsel av 
grönytor och ogräsbekämpning kan momentant fås genom AME. 

Samtliga åtaganden ovan har tagits fram i samverkan med berörd driftspersonal. 

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för årlig uppföljning samt samordning inför 
nästkommande säsong, och kallar berörda från övriga verksamheter. 
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PRIORITERADE PLATSER & 
ÅTGÄRDER
I avsnittet gällande prioriterade platser beskrivs åtgärdsför-
slag för identifi erade platser för utveckling, med förslag till 
områdesvis prioritetsordning enligt följande:

Prio 1
I första hand bör fokus läggas på kärnan, dvs. längs Storga-
tan, mellan Kanaltorget och Stortorget och dess närområde. 
Åtgärder för specifi ka platser föreslås på följande sidor för:

1. Fickpark i Norra Kanalparken
------------------------------------------------------------------

2. Perssons gränd
3. Stortorget
4. Kanaltorget 

Avseende Stortorget, Perssons gränd och Kanaltorget så 
bedöms utrymme fi nnas för mindre förändringar (t ex 
”Trasmattan”) inom de närmaste åren. 

Under prio 1 faller också att utifrån reinvesteringsbehov av 
utrustning (räcken, bänkar, stolpar, cykelställ m m) i stadens 
centrala delar tillföra inslag med låg merkostnad men med 
höga mervärden i form av lek- kultur- och aktivitetsinslag 
som kan tillföra oväntade och spännande element i stads-
rummet. 

STORTORGET

PERSSONS GRÄNDKANALTORGET

NORRA KANALPARKEN

MEDIS

UNGDOMENS HUS

Prio 2
I andra hand bör fokus läggas på axeln Storgatan/Kanal-
stråket. 

• Ungdomens Hus
• Kanalparken - viktigt med helhetsgrepp av parkens 

utveckling, i synnerhet om bostäder planeras (enligt 
FÖP) i den sydvästra delen. Lämpligtvis bör förstudie-
medel avsättas för detta ändamål och idéskissarbete, 
invånardialog och grov kostnadsberäkning genomföras. 

Prio 3
I tredje hand bör fokus läggas på områden i närområdet till 
kärnan samt axlarna. 

• Medis

Prioritering 2 och 3 hänförs till budgetutrymmet inom den 
närmaste 3-5-årsperioden och ska tas upp för ompriorite-
ring årligen.

Inom ramen för denna prioritering bör även andra projekt 
inom exempelvis offentlig konst samordnas. (1%-regeln)
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GENOMFÖRANDE
I investeringsbudget för 2021 och 2022 fi nns 1,5 Mkr 
avsatt för respektive år till Teknik- och fritidsförvaltning-
en. Dessa medel föreslås användas för genomförande av 
projekt 1 och 2 på föregående sida. 

Fickpark Norra Kanalparken (2021/2022)

Idéarbete genomförs under början av 2021. Ev dialog med 
allmänheten under våren 2021. Enklare förprojektering och 
kostnadsberäkning genomförs under sommaren 2022. Be-
hov av etapputbyggnad lyfts upp. Driftsperspektivet samt 
kapitaltjänstkostnader tas med. Eventuell upphandling eller 
avrop utifrån gällande ramavtal genomförs. 

Projektet påbörjas under 3/4 kvartal 2021 och avslutas 
under 2022. 

Investeringsmedel: 1,5 Mkr (2021) 1,5 Mkr (2022)

Ansvarig: Teknik- och fritidsförvaltningen. 

Stadens möblering och utrustning 

Inom ramen för årlig översyn av reinvesteringsbehov och 
prioriteringar tas ett förslag fram, i samråd med Miljö- och 
byggförvaltningen och Kulturförvaltningen, för vilka rein-
vesteringar som kan och bör ges en ytterligare dimension 
för att främja rörelse, lek och kultur i staden.

Investeringsmedel: Inom ramen för driftsbudget.

Ansvarig: Teknik- och fritidsförvaltningen. 

Projektmoment och kostnader - principskiss
A Förstudie x tkr
B Projektering/kost.ber. x tkr
C Genomförande investering x tkr
D (Hyresökning) x tkr tillämplig i vissa projekt
E Drifts- och kapitalkost. x tkr driftkostnader TFF + 

kapitalkost.

Total investeringskostnad y tkr

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att sam-
ordna övriga förvaltningar och bolag för utvärdering, samt 
återrapportera till politiken årligen (inför ev revidering av 
prioriteringar) med en lista med förslag till prioritering-
ar, kostnadsberäkningar, drifts- och kapitalkostnader samt 
etapputbyggnad. En arbetsgrupp bestående av näringslivs-
enheten, Teknik- och fritidsförvaltningen och Miljö- och 
byggförvaltingen ska ta fram underlaget i slutet av 2021. 

ARBETSSÄTT INVESTERINGSMEDEL
Det är viktigt att hela kedjan - från det att medel för för-
studier avsätts i investeringsbudget, till uppdragsstart enligt 
investeringsbudget, hur projektet ska genomföras internt 
inom kommunen och mellan förvaltningar och bolag, och 
hur drift- och kapitaltjänstkostnader ska fördelas - synlig-
görs. 

Tidigare investeringsprojekt har stannat upp på grund av att 
alla projektmoment inte har synliggjorts samt fördelning av 
kostnader klargjorts, innan dess att investeringsmedel har 
avsatts och ansvarig nämnd/förvaltning utsetts.

För större investeringsprojekt bör förstudiemedel avsättas 
minst ett år innan planerat genomförande. 
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KANALTORGET
3D-skisser för utvecklingar av Kanaltorget har tagits fram 
i samband med en ny detaljplan för Kanaltorget som syf-
tade till att skapa förutsättningar för utvidgning av Sibylla, 
uteservering mot torget samt en utökad byggrätt för bibli-
otekshuset.

Idéskisserna syftade till att ge inspiration till en utveckling 
med mer liv och rörelse kring en av de mer påkostade plat-
serna i Säffl e centrum. Inga investeringsmedel har avsatts 
för dessa skisser.

En viktig aspekt för användningen av torget utgör de kring-
liggande verksamheter som har sina lokaler vända mot Ka-
naltorget. I det fortsatta arbetet är dialogen med dessa ak-
törer av stor betydelse. SÄBO ansvarar för att genomföra 
denna dialog med nuvarande hyresgäster. 
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FICKPARK NORRA KANALPAR-
KEN
En idé om att utveckla det gamla taxiområdet i den norra 
delen av Kanalparken, har väckts genom förslag från elev-
er vid Herrgårdsgymnasiets Teknikprogram med inriktning 
mot Samhällsbyggande och miljö. I förslaget lyfts platsens 
potential för att genom utveckling bli en attraktiv, välkom-
nande och uppskattad plats för såväl kommunens invånare 
som besökare att vistas på. Inspiration har bl.a. hämtats från 
Stadsparken i Arvika (se bild nedan samt skisser till höger). 
Huvudidéen är att stärka platsens blågröna kvaliteter genom 
att komplettera platsen med gång- och sittytor, planteringar 
och belysning.

Platsen utgörs idag främst av klippt gräsyta, vilken sluttar 
något mot kanalen. Närmast Kungsgatan fi nns under sä-
song ställningar med hängande sommarblomsplanteringar. 
Mot Tullbron samt Kanalcaféet fi nns ett antal större träd. 
Närmast cirkulationsplatsen mot Kanaltorget fi nns en 
mönsterlagd smågatstensyta med sittplatsen, informations-
skylt samt sommarblomsrabatt.
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STORTORGET
Idéskiss för utveckling av Stortorget togs som tidigare re-
dovisats fram i gestaltningsprogrammet för Säffl e centrum. 
I det fortsatta arbetet har det konstaterats att kommunen är 
nöjd med torgets nuvarande utformning när det kommer 
till ”väggar och golv” i form av ytskikt, murar och trädplan-
tering, men önskar idéer kring hur torget kan nyttjas på nya 
sätt som gärna främjar torget som mötesplats.

1. Sittzon 
Mötas, vänta och umgås.
Plats för tillfälliga 
arrangemang samt 
blomsterprakt och lek.

2. Matzon
Plats för fordon med tillfälli-

3. Torghandelszon
Yta med torgplatser. Hålls 
även öppen för event.

4. Uteserveringszon
Ytor bredvid Holgers 
kan nyttjas för umgänge 

5. Närzon
Passage. Anslutning till 
butik, cykelparkering och 
bänkar. Plats för scenvagn.

2018 tog SBK Värmland fram skissen nedan, med förslag 
till zonindelning vid utveckling av torget. Syftet var att kun-
na erbjuda aktivitet och vistelse baserat på teman utifrån 
platsens förutsättningar, befi ntliga funktioner samt önske-
mål om nya aktiviteter och funktioner. Utifrån denna samt 
inspiration från projektet ”Sommargatan” i Falköping (se 
sidan 14) har idéskissen till höger tagits fram i samband 
med framtagandet av denna sammanställning.

FOOD TRUCK

SALUHALL M.FL.

POP-UP UTSTÄLL-
NING/SCEN

BOULE

TRÄDÄCK I 
NIVÅER

MARKIS/UTE-
SERVERING

FOOD TRUCK

SITTPLATS MED BORD

”STRAND”/SKRIDSKOBANA
TILLFÄLLIG MÖBLERING

TORGHANDEL

PASSAGE OCH 
CYKEL-P
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PERSSONS GRÄND
Idéskiss för utveckling av Perssons gränd togs också fram 
i gestaltningsprogrammet för Säffl e centrum. Förslaget 
(se bild nedan) var baserat på utformning som en lokalga-
ta med vändplan. Perssons gränd är idag istället utformad 
som gågata, med koppling över Storgatan mot torget med 
övergångsställ samt avvikande ytskikt.

På Perssons gränd är emellertid graden av aktivitet på gå-
gatan begränsad. Mot det lugna gaturummet vänder sig en 
handfull verksamhetslokaler. I gaturummet fi nns en tydlig 
struktur med rumsindelande planteringar. Dessa kan nytt-
jas för att med tillskott av funktioner skapa en sekventiell 
förlängning av Stortorget och dess aktiviteter.

HAMMOCK

LEK

SCHACK

KUBB

CYKEL-P
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Övre bild till vänster visar fi ckpark i centrala Falken-
berg. Övriga inspirationsbilder är från Falköping och 
projektet ”Sommargatan” 2019. Kartan visar upplägget 
för 2020 års version av ”Sommargatan”. Bilder från Han-
del i Falköping samt Falköpings kommun.
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Prio 2

UNGDOMENS HUS
Som tidigare nämnts har även idéskisser för utemiljön vid 
Ungdomens hus tagits fram. Förslaget baserades till stor del 
på en dialog och behovsanalys som utförts inom verksam-
heten, tillsammans med ungdomarna.

En översiktlig grovkalkyl baserad på den skissen togs fram 
av teknik- och fritidsförvaltningen 2019 och landade på ca 
1,5 miljoner kr exkl. multisportarena samt skatepark.

Vid genomförande behöver även fortsatt dialog föras med 
länsstyrelsen, då arkeologisk utredning kan bli aktuellt med 
hänsyn till närheten till Olof  Trätäljas gravhög. 

illustrationsplan

0 10 50 100 m

Nytt ev. gångstråk över  
allmän platsmark.

Parkering, för-
råd och sophus.

Skate och BMX.

Nytt gångstråk och häng-öar 
i trä in mellan träden.

Parkkaraktär
Naturkaraktär

Uteplats med grill/utekök och 

Korgstolar som hänger  
från träden.

Multisportarena med träsarg, som 
även fungerar som sittyta, med 

Ny parkering

Gräsmatta och 
trädrad/allé.

Sittmöbler (devis med 
USB-uttag) i parkmiljö

Nytt gångstråk kopplas 
mot Kanalparken 

Urgallring och upp-
stamning av buskage.

Asfaltsmålning samt 
trädäck för häng.
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Prio 3

MEDIS
Skissen för Medis från gestaltningsprogrammet har som 
tidigare nämnts vidareutvecklats med nya idéskisser. Kon-
ceptet är baserat på att Medis ligger lite som i en skål - eller 
som en fågel i en kupad hand. Den övergripande idén för 
utemiljön är att jobba med läget och stärka den rundande 
inramningen uppifrån slänten och ner mot vattnet.
Den nya idéskissen utgår från att jobba med enkla, stilrena 
former vilka passar väl in mot byggnadens arkitektur samt 
mot den befi ntliga utemiljön, med slänten samt parkmiljön 
mot älven. Med Sandgrundsparken i Karlstad som referens 
fi nns idén om att skapa ett ”Minisandgrund” vid Medis. 

En översiktlig grovkalkyl baserad på den nya idéskissen 
togs fram av teknik- och fritidsförvaltningen 2019 och lan-
dade på ca 5,6 miljoner kr.

GESTALTNING

Ny entréyta till Musikskolan

ett stråk genom tillkommande sektio-
ner med varierande höjd mot vatten-
ytan. 

Parkering vrids 90 grader och delas 
upp i sektioner, för att ta upp linjer i 
byggnaden samt minska skalan.

Parkering för husbil. Planteringar samt 
ev. avvikande ytskikt bidrar till inram-
ning. 

Plantering i slänten stärker släntens 
rundade inramning, både från E45 
samt nere från Medis. 

En bassäng i anslutning till bryggan ger 
säkrare bad i älven. 

Utemiljön vid Musikskolan utvecklas 
med möblerbara ytor samt cykelpar-
kering, delvis under tak.

planteringar och klätterlek - se vidare 
nästa uppslag.



BILAGA
På efterföljande sidor redovisas en sasmmanfattning av medborgardialog för Säffl e cen-
trum (2012-2013), idéskisser i gestaltningsprogram kopplade till nämnda medborgardia-
log, FÖP Säffl e stad samt Säffl e City 2.0. 
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Tidigare arbete
I följande avsnitt redovisas utdrag av de olika initiativ och 
planeringsunderlag som tagits under de senaste åren, med 
syfte att utveckla Säffl e centrum.

MEDBORGARDIALOG CENTRUM
2013 genomförde kommunen, med stöd av Region Värm-
land, en medborgardialog gällande centrumutveckling. Syf-
tet var att ta reda på hur invånarna vill att Säffl es centrum 
ska utvecklas. 

Dialogen fokuserade på området längs Byälven samt Västra 
resp. Östra Storgatan och resulterade i hundratals inkom-
na förslag. Dessa kokades ner till nära 200 unika förslag, 
vilka sammanställts i korthet för att få en god överblick 
(Medborgardialog, Sammanställning av bidrag till medborgardialog 
gällande centrumutveckling 2013, Säffl e kommun). Förslagen har 
kategoriserats efter platser. Några av de förslag vilka berör 
de platser som i denna sammanställning identifi erats som 
prioriterade redovisas i pratbubblorna här intill.Kanaltorget

Funktion

Utseende

Perssons Gränd
Funktion

Östra/Västra storgatan
Utseende 

Funktion

utökad chans till uteserveringar. (2)

Stora Torget
Aktivitet

  månaden. (4)
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GESTALTNINGSPROGRAMMET
Ett gestaltningsprogram för Säffl e centrum har tagits fram 
av Sweco. Arbetet pågick 2013-2014 och godkändes av mil-
jö- och byggnadsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden 
i början av 2015. Kommunen har senare fyllt på gestalt-
ningsprogrammet med vissa kompletteringar efter behov, 
senaste verisonen är från 2019 (Säffl e centrum, gestaltningspro-
gram januari 2015, kompletterat april 2019. Säffl e kommun.)

Syftet med ett gestaltningsprogram är att säkerställa god 
kvalitet på utformningen av den offentliga miljön. I pro-
grammet presenteras råd och riktlinjer för hur den centrala 
stadsmiljön i Säffl e ska utvecklas. 

Gestaltningsprogrammet lyfter tre stycken gestaltnings-
principer:

• Bygg vidare på och förstärk Säffl es kulturmiljöprofi l
• Sätt den planerade förändringen i ett sammanhang
• Gestaltning med omsorg och kvalitet

Utifrån dessa principer sätter gestaltningsprogrammet ra-
mar för fortsatt arbete genom ett antal policys för bl.a. 
möblering, skyltning, belysning och uteserveringar. Ge-
staltningsprogrammet lyfter även rekommendationer för 
utformning som ger goda miljöer för många, med hänsyn 
till bl.a. tillgänglighet, social hållbarhet och barnperspektiv.  

Ungdomens Hus

Planerad 
äppellund

Silvénska villan

Som bilaga till gestaltningsprogrammet fi nns ett antal 
idéskisser framtagna, vilka ska ses som en idébas för fort-
satt arbete med utvecklingen av centrum. De platser som 
omfattas av skisser är markerade på kartan. De rödmarke-
rade platserna identifi erades som strategiska platser, både 
av medborgarna (under dialogarbetet) och av projektgrup-
pen för gestaltningsprogrammet. Det är platser som redan 
idag bedömts ha stora kvaliteter eller platser där man tycker 
att det borde satsas mer. Förutom dessa platser har pro-
jektgruppen identifi erat ytterligare några strategiska platser 
med centralt läge, vilka markerats med gult.

Skisserna för de rödmarkerade platserna redovisas på föl-
jande sidor, med undantag för Tullnäbben som redan är 
genomförd samt Strömbron pga tekniska utmaningar. 

En senare framtagen idéskiss för Ungdomens hus redovi-
sas tidigare i denna sammanställning.
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G E S TA LT N I N G S P R O G R A M  S Ä F F L E  C E N T R U M

27

Stortorget

Demonterbara sittplatser 
på exempelvis en svängd 
stenmur

Möjlighet att placera en klocka på 
någon stolpe längs vägen

Mindre grupper 
med sittplatser

Aktivitetsyta med 
t.ex. schackspel

Pergolan rivs för bättre 
utsikt, buskarna behålls

Ny hållplats 
för Flexlinjen

Pergolan rivs och ersätts 
med svart smidesstaket

3 st belysningsstolpar 
från torget ersätter de 

Uppsnyggning längs 
fasaden och mot 
planteringsytan

Cykelpollare

Cykelpollare

Plats för 
torghandel, 
6X2 platser

Plats för torghandel, 
utan tak och väggar
4X2 platser

Uteserveringar med 
likadana staket, 
möjligen även 
med gemensamt 
segelduks- eller 
markistak

Aktivitetsyta med 
t.ex. lekskulpturer

Scen med 
skyddande 
segelduk och 
demonterbara 
sittplatser

Planteringsyta 
under träden

Inspirationsbilder

Lekskulpturer ’Hot Dogs’ i Björn trädgård, Stockholm

Planteringsyta under träd, 
ex Malmö

Utomhusschack

Scen med segeldukstak och sittplatser, ex från Huskvarna

Idéskiss för Stortorget. Idéarbetet har vidareutveck-
lats, vilket redovisas vidare tidigare i denna handling 
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G E S TA LT N I N G S P R O G R A M  S Ä F F L E  C E N T R U M

28

Perssons gränd

Inspirationsbilder

Smal gata med dubbelsidig parkering, ex från Västerås

Smalkroniga rönn, Tönnersjö plantskola, ex på litet träd

Idéskiss för Perssons gränd. Idéarbetet har vidareutveck-
lats, vilket redovisas vidare tidigare i denna handling 
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G E S TA LT N I N G S P R O G R A M  S Ä F F L E  C E N T R U M

30

Stadsparken

Inspirationsbilder

Framtida infart 
mot Kanalvillan

Kanalvillan

Utökad parkering

jordkällare

Böljande planteringsytor, 
formen kopplar till den 
bef. jordkällaren

Trädäck som ger bättre 
kontakt med vattnet

Entrén tydliggörs 
med pergolor

Centralaxeln förstärks med 
komplettering av träd

Vårlökar planteras 
i gräsytan

Gradänger strukturerar upp 
parken/gräsytan och ger 
trevliga sittmöjligheter

Grusyta för aktiviteter 
som t.ex. boule eller 
för användning som 
scen

lekplats

Gradänger, ex från Sandgrundsparken i Karlstad

Ex på pergola från nola 

Ex på stolar från nola där man som besökare kan ta en stol och 
sen välja en egen plats, fungerar som kundvagnar matbutikerna

Idéskiss för Stadsparken (gamla taxiområdet). Idéarbe-
tet har vidareutvecklats, vilket redovisas vidare tidigare 
i denna handling. 
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G E S TA LT N I N G S P R O G R A M  S Ä F F L E  C E N T R U M

31

Gästhamnen

Inspirationsbilder

Aktivitetsyta där man kan 
sätta upp nät, spela krocket, 
boccia, kubb eller något annat

’Miniläktare’/
sittrappa

Grillplatsen tillgängliggörs 
med stenmjölsunderlag

Grillplats med utsikt mot 
vattnet och centrum

Hamncafé Informationsskyltar

’Solsoffa’ och plats för rullstol 
med utsikt in mot centrum

Trädäck runt träden

Lekyta

’Solsoffor’ Picknickbord

Servicebyggnad

Solsoffan Kajen från nola

Ex på aktivitet som passar i anslutning till gästhamnen

Trädäck runt träd Lekutrustning med anknytning 
till vatten, ex från Richter Stiliom

Idéskiss för Gästhamnen.



24

G E S TA LT N I N G S P R O G R A M  S Ä F F L E  C E N T R U M

33

Medis

Inspirationsbilder

Uppställningsplats för husbilar, 
8 st á 2,6 x8,0 m, mellanrum 4 m 
p.g.a. brandsäkerhet

Parkering

Brygga som avslutar axeln 
från Medis huvudentré

Markerad axel

Sittplatser

Snedställda p-platser

Entréyta som skulle kunna markeras med 
avvikande markbeläggning och möbleras 
med bänkar och planteringskärl

Komplettering med 
vårlökar i gräsytorna

Ex på brygga vid Hornsberg i Stockholm

Vårlökar i gräsytorna

Soffor som vänder sig mot vattnet, Lessebo från Byarums bruk

Idéskiss för Medis. Idéarbetet har vidareutvecklats, vil-
ket redovisas vidare tidigare i denna handling. 
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IDÉSKISSER
Som en fortsättning på det idéarbete som gjordes i sam-
band med framtagandet av gestaltningsprogramet, har 
idéskisser tagits fram av SBK Värmland för Ungdomens 
hus samt Medis 2018-2019. Koncept för respektive plats-
utveckling visas nedan. Tidigare i denna sammanställning 
beskrivs idéskisserna ytterligare.

moodboard - stilfull lekfullhet

 Det gamla fotot, taget från vattentornet, med lekfullt 
utformade planteringar längs axeln där kyrkan ligger idag. 
Att med stilfull lekfullhet - anpassning och hänsyn till kring-
liggande bebyggelse och miljö - möta dagens behov är 
målet med utvecklingen av utemiljön vid Ungdomens Hus.
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KONCEPT

• Medis ligger lite som i en skål - eller som 
en fågel i en kupad hand. Den övergripande 
idén för utemiljön är att jobba med läget 
och stärka den rundande inramningen uppi-
från slänten och ner mot vattnet. 

• Jobba med enkla, stilrena former vilka pas-
sar väl in mot byggnadens arkitektur samt 

samt parkmiljön mot älven.
• Sandgrundsparken som referens - skapa ett 

”Minisandgrund” vid Medis.

Skogskyrkogården, Stockholm. Enkla, stilrena former i utemiljön som är väl avvägda mot byggnaderna.

Naerums koloniområde, Danmark. Inte nödvändigtvis 
med klippta häckar, men med planteringar med enkla 

Sandgrundsparken, Karlstad. ©Sweco
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FÖP SÄFFLE STAD

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) har tagits fram för 
Säffl e stad, vilken antogs av kommunfullmäktige i december 
2017 (Fördjupning av översiktsplanen för Säffl e stad, 2017-12-04). 
Planen togs fram som ett led i kommunens översiktsplane-
arbete, där det i översiktsplanen från 2013 gavs rekommen-
dationen att ta fram en fördjupning för staden.

Planens syfte är att arbeta fram en gemensam målbild för 
utvecklingsriktning för Säffl e stad och dess omgivning. Do-
kumentet är ett måldokument och skall, som verktyg i det 
dagliga arbetet, därmed fungera rådgivande i kommunens 
kommande beslut.

SAMARBETE

kopplingar

förtäta

centrera

kärnan

vattenkontakt

Bygg ihop - 
sprid inte ut

• Satsa på centrumutveckling 

• En blandad stad i ett 
levande centrum

• Centralisera kommunala verksam-
heter och förvaltningar

• Plats för nya bostäder i centrala och 
attraktiva lägen 

Attraktiva 
kommunikationer

• Vackra infarter (E45, järnvägen)

• Prioritera gång-, cykel- och kollek-
tivtrafi k 

• Utveckla resecentrum

• Utveckla kopplingar mellan mål-
punkter 

• Utveckla stråken längs Byälven och 
koppla staden mot Vänern (Duse)

En stad med människan 
i centrum

• Livskvalitet för alla

• Barn- och ungdomar är en 
nyckelgrupp

• En trygg stad med liv och rörelse 
över dygnet och årstiderna

• Använd medborgardialog och 
tillfälliga lösningar som verktyg 
vid utveckling

Gestalta staden med 
omsorg och kvalitet

• Bygg stadsrum istället för 
enskilda projekt 

• Synliggör kultur- och aktivitets-
utbud i staden

• Utveckla gröna och blå kvaliteter

• God arkitektur ger mervärden 
till staden

• Bevara och förädla stadens 
kulturmiljöer

Hållbar näringslivs-
expansion

• Markpolitik med etableringspolicy

• Strategiska förvärv av fastigheter

• God planberedskap för etableringar

• Fastighetsstrategi för 
kommunens fastigheter

Principskissen från FÖP Säffl e stad (till höger) visar på 
identifi erade utmaningar och möjligheter för Säffl e. Utifrån 
analysarbetet sattes rekommendationer för initial hantering 
av alla typer av utvecklingsprojekt, vilka redovisas i form av 
de fem listorna här intill. 

I FÖP:en ges även riktlinjer för fortsatt arbete kopplat till 
aktivitet och ansvar samt kostnadsform. Tabellen på nästa 
sida redovisar ett utdrag från riktlinjerna, vilka bedöms vara 
särskilt aktuella i det fortsatta arbetet med denna strategiska 
genomförandeplan.  
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RIKTLINJER AKTIVITETER ANSVAR & KOSTNADSFORM
Bygg ihop - sprid inte ut

Förtäta i centrum Arbeta aktivt för att samla bebyggelse och verksamheter i centrum för närhet, stadsmässighet och syn-
ergieff ekter. Styr medvetet nya etableringar centralt.

Näringslivsenheten, Centrumutvecklare Befi ntlig driftsram

Ha en blandning av verksamheter 
i centrum

Arbeta för att skapa en blandning och mångfald i stadens centrala lägen. Boende och kontor kan kom-
plettera handel och bidra till folkliv och underlag för service.

Miljö- och byggenheten, 
Näringslivsenheten

Befi ntlig driftsram

Värna kulturhistoriska värden Vid om-, ny- och tillbyggnader i staden ska hänsyn tas till befi ntliga kulturhistoriska värden. Vid de-
taljplanering ska lämpliga planbestämmelser utformas för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse. Utgå ifrån Kulturmiljöprogrammet för Säffl  e stadskärna, 2014.

Miljö- och byggenheten, Kulturförvaltning-
en, fastighetsägare (bl.a SÄBO)

Befi ntlig driftsram

Attraktiva kommunikationer

Främja stadsliv och oskyddade trafi kanter Vid planering i centrala lägen prioriteras främjande av stadslivet och de oskyddade trafi kanterna fram-
för bilar och parkering.

Miljö- och byggenheten, Teknik- och 
fritidsförvaltningen, fastighetsägare

Befi ntlig driftsram

God gestaltning av stadens in-, 
ut- och genomfarter

Åtgärda gestaltningsbrister för identifi erade sträckor i lokalgatunätet, samt på E45 genomfart Säffl  e 
enligt ambitioner i Gestaltningsförslag vilket kräver dialog med TrV. Vid ny- och ombyggnationer av 
gatunätet utgå ifrån att skapa gaturum som (utöver säkerhet) erbjuder småskalighet, trygghet och 
grönska. Fastigheter i anslutning till järnvägen ska hålla god skötsel och underhåll.

Fastighetsägare, Miljö- och byggenheten, 
Teknik- och fritidsförvaltningen

Investering, 
befi ntlig driftsram

En stad med människan i centrum

Utveckla Stortorget och Kanaltorget till levande 
mötesplatser

Välja hyresgäster (i byggnaderna kring torgen) som kan stimulera till folkliv. Hitlokalisera lämpliga akti-
viteter (ex. torghandel, musik etc.).

Fastighetsägare, Kulturförvaltningen, 
privata initiativ

Befi ntlig driftsram

Stimulera tillfällig användning av off entliga plat-
ser och byggnader

Vid förändringar av stadens allmänna platser eller vid vakanser i verksamhetslokaler bör Säffl  e kommun 
stimulera till tillfällig användning genom att t ex upplåta plats för föreningar, näringsliv eller andra aktö-
rer, som kan bidra till att öka Säffl  es attraktivitet. Med fördel kombineras med en medborgardialog.

Centrumutvecklare, Näringslivsenheten, 
Fastighetsägare, Miljö- och byggenheten

Befi ntlig driftsram

Gestalta staden med omsorg och kvalitet

Skapa en god gestaltning med fokus 
på småstadskvaliteter

Arbeta efter gestaltningsprogrammets riktlinjer. Miljö- och byggenheten Befi ntlig driftsram

Utgå ifrån helhetsbilden, inte endast enskilda 
projekt

Arbeta efter gestaltningsprogrammets riktlinjer. Teknik och fritidsförvaltningen, 
Miljö och byggenheten

Befi ntlig driftsram

Sträva efter kvalitet, trygghet, trivsel 
och tillgänglighet

Arbeta efter gestaltningsprogrammets riktlinjer. Planera med omsorg för ”stadens mellanrum”. Miljö- och byggenheten Befi ntlig driftsram

Skapa tydligare och fl er mötesplatser Lyft fram befi ntliga och skapa nya mötesplatser genom gestaltning och skyltning, evenemang för att 
skapa liv och rörelse.

Teknik och fritidsförvaltningen, Miljö och 
byggenheten, Centrumutvecklaren

Investering

Utveckla stråk och mötesplatser i centrum Arbeta efter att göra stråkens funktion trivsamma, höja natur- och kulturvärden. Teknik- och fritidsförvaltningen Investering

Hållbar näringslivsexpansion

Säkerställ lämplig markanvändning 
i centrum

Ta fram en fastighetsstrategi för det kommunala fastighetsinnehavet. Utgå ifrån modell för hantering av 
utvecklingsprojekt (s17 i FÖP).

Fastighetsstrateg, Miljö- och byggenheten Investering

Håll balansen mellan centrumutbudet och 
externhandel

Medveten styrning av nyetableringar i ett helhetsperspektiv. Arbeta för att centrum och externa handel-
sområden ska erbjuda kompletterande (inte konkurrerande) utbud av handel och verksamheter.

Näringslivsenheten och Fastighetsstrateg, 
Miljö- och byggenheten

Befi ntlig driftsram
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SÄFFLE CITY 2.0

LEADER-projektet Säffl e City 2.0 pågick under 2,5 år 
mellan 2017 och 2019. Målsättningen med projektet var att 
Säffl es attraktionskraft som helhet ska öka.  Det ska handla 
om att skapa ett attraktivt centrum med stråk för handel, 
restauranger, caféer, service och andra verksamheter i cen-
trum. Att öka efterfrågan på butikslokaler, lönsamheten i 
handeln och få fastigheters värde att öka.

Säffl e City 2.0 ville skapa en hållbar centrumförening som 
från och med 2020 arbetar kontinuerligt med en positiv 
stadsutveckling, fl er evenemang och för ökad handel. 

Centrumföreningen tillsammans med kommunen och fast-
ighetsägarna behövde en gemensam målbild av centrums 
utveckling, en visionsbild över hur ett framtida Säffl e kan 
tänkas se ut och utformas och önskvärda insatser för att nå 
dit. Det behövdes mer dialog, en gemensam handlingsplan 
och gemensamma insatser. 

Konkreta mål: 
• Samla alla viktiga aktörer i samverkan. 
• Skapa en ny och hållbar centrumförening.
• Ta fram en gemensam handlingsplan för ett mer att-

raktivt centrum
• Skapa ett levande centrum genom utveckling av evenemang.

 Genomförda aktiviteter:
• Workshops, möten, intervjuer, enkäter
• Marknadsföringsinsatser (digitalisering)
• Möjlighet för lokala föreningar att söka hos ELSA för 

genomförande av aktiviteter i centrum
• Kompetensutveckling
• Evenemang

Projektets målgrupper:
Primärt medlemmar i ELSA (företag, föreningar, fastig-
hetsägare) och sekundärt invånare och besökare.
*ELSA står för Ett Levande Säffl e Attraherar och är den 
tidigare centrumföreningen.

Vad som gjorts: 
Projektet har bjudit in till sex workshops om Säffl e cen-
trums utveckling och bjöd både allmänheten, fastighetsä-
gare, handlare, föreningslivet och ungdomar till möten och 
samtal och en enkätundersökning. Detta för att inventera 
vad Säffl e centrum har för problem och svagheter men 
också fördelar och möjligheter. Inventeringen blev basen 
till den nya handlingsplanen som togs fram under 2019. 

Projektet har också jobbat internt i kommunen för att få ett 
tydligare strategiskt arbete för centrumutveckling, vilket nu 
bl.a. leder till att denna sammanställning tas fram. 

Projektet utvecklade också ett antal evenemang som redan 
fanns i Säffl e, men som hade stor potential att bidra till 
en utveckling av Säffl es centrum i framtiden. Ett nytillskott 
bland evenemangen är Seffl e City Motor Challenge som 
satte Säffl e på kartan sommaren 2019 och blev samtidigt 
ett stort samverkansprojekt för många aktörer i Säffl e. 

En ny köpmannaförening har bildats och fl er och fl er vill 
engagera sig i centrumfrågor. En interimsstyrelse för en ny 
centrumförening har bildats och snart är den nya förening-
en på plats med nya stadgar, en tydlig handlingsplan och en 
hållbar organisation. Den nya centrumföreningen kommer 
att heta: VI ÄR SÄFFLE!
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Teknik- och fritidsförvaltningen 
Helen Halvardsson 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Remissyttrande strategisk genomförandeplan för Säffle 
centrum 

Sammanfattning 
Under vintern 2020 gavs Näringslivsenheten, Miljö- och byggförvaltningen 
samt teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk 
genomförandeplan för Säffle centrum. Planen ska syfta till att tydliggöra en 
prioritering kring vilka delområden i centrum som föreslås utvecklas under 
de närmsta tre åren.  
 

Ärendet har beretts av ovan nämnda enheter och förvaltningar och förslag till 
strategisk genomförandeplan har skickats på remiss internt inom kommunen 
till berörda nämnder. 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

1. Strategisk genomförandeplan för Säffle centrum godkänns 

2. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 
verksamhet förstärks med 200 tkr/år från och med år 2022, med syfte 
att täcka de ökade kapitalkostnader som investeringen medför. 
Kostnader för drift och underhåll finansieras av befintlig 
driftbudgetram. 

 

Bakgrund 
Under ett antal år har Säffle kommun fokuserat på att utveckla det offentliga 
rummet i Säffle centrum. I arbetet har ett antal underlag arbetats fram som 
främst utgörs av:  
 
• Medborgardialog gällande centrumutveckling 
• Gestaltningsprogram för Säffle centrum 
• FÖP Säffle stad 
• Idéskisser för Ungdomens hus resp. Medis 
• Säffle City 2.0 
• Offentliga rummet 

Utöver dessa har även ett antal idéskisser tagits fram. Den strategiska 
genomförandeplanen syftar till att samla de huvudsakliga dragen 
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från de underlag som tagits fram, för att underlätta det fortsatta arbete som 
krävs för att aktuella idéer och planer ska kunna förverkligas. Den ska också 
tydliggöra en prioritering kring vilka delområden i centrum som föreslås 
utvecklas under de närmsta tre åren.  
 
Planen fokuserar på de centrala delarna av Säffle - axlarna - som finns längs 
den historiska kärnan, dvs. längs älven och Västra resp. Östra Storgatan samt 
dess närhet. Här ges också förslag till prioritetsordning för fortsatt 
arbete. De prioriterade platser och åtgärder som föreslagits av arbetsgruppen 
är: 
Prio 1 
I första hand bör fokus läggas på kärnan. Åtgärder för specifika platser 
föreslås: 
1. Fickpark i norra Kanalparken – prioriterat val av arbetsgruppen 
2. Perssons gränd 
3. Stortorget 
4. Kanaltorget 
 
Prio 2 
 I andra hand bör fokus läggas på Storgatan/Kanalstråket 

 Ungdomens hus 
 Kanalparken 

 
Prio 3 
I tredje hand bör fokus läggas på områden i närområdet till kärnan. 

 Medis 
 
Även drift och underhåll av befintliga miljöer en viktig aspekt när det 
kommer till att erhålla ett attraktivt stadsrum. För god trygghet och 
attraktivitet i Säffle centrum för såväl kommunens invånare och besökare 
spelar skötsel och underhåll av både allmän platsmark och fastigheter en stor 
roll. Det har därför bildats en koncernövergripande drift- och 
underhållsgrupp i syfte att samordna skötsel och underhåll i centrummiljön 
med teknik- och fritidsförvaltningen som sammankallande och samordnare.  
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen, miljö- och 
byggförvaltningen samt KS-näringslivsenhet. 

Beslutsunderlag 
Strategisk genomförandeplan för Säffle centrum, 2020-12-02. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Den strategiska genomförandeplanen ska vara ett verktyg som vägleder i 
prioriteringar av projekt och aktiviteter med att göra Säffle centrum mer 
attraktivt. Den koncernövergripande skötselgruppen kommer att bidra till en 
mer attraktiv och trygg miljö. 
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Konsekvenser 
Ett genomförande av aktiviteter i den strategiska genomförandeplanen för 
Säffle centrum kan bidra till ett mer attraktivt och levande centrum, vilket 
gynnar såväl Säfflebor, besökare och platsens attraktivitet i stort.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
I teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget finns sedan några år 
budgeterade medel till FÖP-åtgärder. De uppgår till 1,5 Mkr 2021 och 1,5 
Mkr 2022. De i genomförandeplanen prioriterade projekten är tänkta att 
finansieras från dessa investeringsmedel. Budgetkalkyl till drift och 
underhåll är inte kalkylerade.  En preliminär kostnad för avskrivning och 
ränta kan däremot presenteras utifrån investeringsbudget och beräknad 
livslängd på prioriterade objekt. 
 

Måluppfyllelse 
Förvaltningen bedömer att ärendet ligger i linje med nämndmålet 
”Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt 
friluftsområden ska upplevas som tillgängliga och attraktiva” som är kopplat 
till fullmäktigemål ”Säffle kommun möjliggör det goda livet”. 
 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 
- 

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämndens föreslår kommunstyrelsen följande: 

 

3. Strategisk genomförandeplan för Säffle centrum godkänns 

4. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 
verksamhet förstärks med 200 tkr/år från och med år 2022, med syfte 
att täcka de ökade kapitalkostnader som investeringen medför. 
Kostnader för drift och underhåll finansieras av befintlig 
driftbudgetram. 
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Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 
 

Niklas Ekberg                    Viktor Weiberg                   
Gatuchef                             Fritidschef 
 
 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 72 Dnr TFNSÅ/2021:153 

Strategisk genomförandeplan centrumutveckling 
Ärendebeskrivning 
Under vintern 2020 gavs Näringslivsenheten, Miljö- och byggförvaltningen samt 
teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk 
genomförandeplan för Säffle centrum. Planen ska syfta till att tydliggöra en 
prioritering kring vilka delområden i centrum som föreslås utvecklas under de 
närmsta tre åren.  
Ärendet har beretts av ovan nämnda enheter och förvaltningar och förslag till 
strategisk genomförandeplan har skickats på remiss internt inom kommunen till 
berörda nämnder 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-05-26 
Remissversion – Strategisk genomförandeplan 
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-08, § 36 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
  

1. Prioriteringsordningen i den strategiska genomförandeplanen för Säffle 
centrum ändras så att prio 2 i planen blir prio 1. 
 

2. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 
verksamhet förstärks med 200 tkr/år från och med år 2022, med syfte att 
täcka de ökade kapitalkostnader som investeringen medför. Kostnader för 
drift och underhåll finansieras av befintlig driftbudgetram. 

______________________________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
  

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 7 Dnr 2019-000302  

Uppdrag - Genomförandeplan för Säffle centrum 
Ärendebeskrivning 
Vid den senaste workshopen om centrumutveckling för politiker från 
kommunstyrelsen och arbetsutskotten i miljö- och byggnadsnämnden och teknik- 
och fritidsnämnden den 28 oktober 2019, genom projektet Säffle City 2.0, kom 
man överens om att ge ansvariga tjänstemän från ovan nämnda förvaltningar i 
uppdrag att skriva fram en strategisk genomförandeplan för centrum.  
I genomförandeplanen ska befintliga planer samordnas och åtgärder prioriteras. 
Planen ska också innehålla arbetssätt och organisation för hur centrumarbetet ska 
utföras internt och i samarbete med externa parter.  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 180. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2019-11-21.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ola Johansson (M) och Stellan Herbertsson (SD): Yrkar enligt arbetsutskottets 
förslag med tillägget att en delrapportering sker till kommunstyrelsen den 18 maj 
2020 och att en slutrapportering av uppdraget görs till kommunstyrelsen den 30 
november 2020.  
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Ola Johansson och Stellan Herbertssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ansvariga tjänstemän vid kommunledningskontoret, miljö- och 
byggnadsnämnden samt teknik- och fritidsnämndens förvaltningar får i 
uppdrag att ta fram en strategisk genomförandeplan för centrum. 

2. En delrapportering av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen den  
18 maj 2020. 

 
3. Slutrapportering av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen den  

30 november 2020. 
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Kommunstyrelsen 
  

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 
__________________ 
2020-01-24 Utdrag till 
Kommunledningskontoret, näringslivsenheten 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 110 Dnr KS/2021:173 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för 
gemensamma drifts- och servicenämnden 
Ärendebeskrivning 
Den gemensamma drifts- och servicenämnden för Värmland har genomfört en 
intern utvärdering av verksamheten efter 10 år och i samband med det konstaterat 
att reglemente, samverkansavtal och arbetsformer behöver revideras. Ett förslag till 
höjning av medlemsavgiften med 10 000 kr per år finns även med. Beslut om de 
nya förslagen behöver tas i samtliga 16 medlemskommuners och Region 
Värmlands fullmäktige i år. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-07-26. 
Skrivelse från Karlstads kommun angående revidering av reglemente och 
samverkansavtal för den gemensamma drifts- och servicenämnden med bilagor 
2021-07-14 
Förslag till reviderat avtal för drifts- och servicenämnden. 
Förslag till reviderat reglemente för drifts- och servicenämnden. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads 
kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i 
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 
kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 
Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal 
för samverkan. 

 
__________________ 
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2021-07-26 

Referens 
KS/2021:173 

 
Kommunkansliet 
Lars Johansson, 053368129 
lars.m.johansson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för den 
gemensamma drifts- och servicenämnden 
Sammanfattning 
Den gemensamma drifts- och servicenämnden för Värmland har genomfört 
en intern utvärdering av verksamheten efter 10 år och i samband med det 
konstaterat att reglemente, samverkansavtal och arbetsformer behöver revi-
deras. Ett förslag till höjning av medlemsavgiften med 10 000 kr per år finns 
även med. Beslut om de nya förslagen behöver tas i samtliga 16 medlems-
kommuners och Region Värmlands fullmäktige i år. 

Bakgrund 
Den gemensamma drifts- och servicenämnden bildades av samtliga 16 värm-
ländska kommuner 1 januari år 2010 (KF 2009-12-14, § 208 Dnr 2009-409). 
Syftet var att fördjupa och utveckla den mellankommunala samverkan 
genom att formalisera den. En gemensam nämnd bildas med Karlstad som 
värdkommun. Samverkan fokuserades till en början inom IT-system. År 
2016 kom även Region Värmland (dåvarande Landstinget) med som medlem 
i den gemensamma nämnden.  
 
Nämnden har genomfört en intern utvärdering av verksamheten efter 10 år 
och i samband med det konstaterat att reglemente, samverkansavtal och 
arbetsformer behöver revideras. 
 
Förutom rent språkliga revideringar, då exempelvis Landstinget blivit Reg-
ionen, har texten ”…tjänster för systemstöd…” lagts till för att säkra att 
nämnden kan ingå avtal för kringtjänster för It-system. Ordet IT-området har 
dessutom bytts ut mot ”digitaliseringsområdet”. Möjligheter för nämndleda-
möter att delta i sammanträden på distans har lagts till i reglementet enligt 
standard i Karlstads kommun. 
 
Karlstads kommun lyfter i sin skrivelse upp behovet av att förändra den 
årliga medlemsavgiften för att ”…det finns skäl att göra nämnden mer 
snabbfotad och ser därför ett behov av att öka parternas medlemsavgift till 
nämnden.” Karlstads kommun bedömer att medlemsavgiften behöver höjas 
med 10 000 kr från 66 500 kr per år till 76 500 kr per plus index. 
 
När det gäller arbetsformer föreslås en breddning av underlagen till nämn-
dens beslut och att beredningen därför ska flytta från IT-chefsnätverket till 
kommundirektöresnätverket. 
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I skrivelsen från Karlstads kommun konstateras att revideringen av nämn-
dens styrdokument har förankrats med kommundirektörs- och regiondirek-
törsnätverket samt i den gemensamma nämnden under våren. 
 
Beslut om de nya förslagen – med likalydande beslutssatser - behöver tas i 
samtliga 16 medlemskommuners och Region Värmlands fullmäktige senast 
sista oktober 2021. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunkansliet i samråd med IT-enheten och 
ekonomienheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-14, § 208 Dnr KS 2009-409 
Skrivelse från Karlstads kommun angående revidering av reglemente och 
samverkansavtal för den gemensamma drifts- och servicenämnden med 
bilagor 2021-07-14 
Förslag till reviderat reglemente för drifts- och servicenämnden 2021-05-19 
Förslag till reviderat reglemente för gemensamma drifts- och service-
nämnden 2021-07-14  

Förvaltningens ståndpunkt 
Drifts- och servicenämnden bildades av de värmländska kommunerna år 
2010 för att möjliggöra olika samverkanssatsningar. De gångna tio åren har 
det främst gällt samverkan inom IT-området. Gemensamma upphandlingar 
av dator och nätutrusning, en gemensam e-tjänstplattform och nu senast ett 
gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem är exempel på samver-
kansområden. 
Drifts- och servicenämnden fyller en viktig funktion vid upphandlingar av 
verksamhetssystem, där volym eller specialkunskap har betydelse för upp-
handlingens genomförande och resultat. Drifts- och servicenämnden möjlig-
gör även ett  bredare samarbete kommunerna/regionen emellan utifrån fram-
tida behov, inriktning och önskemål. 
Kommunledningskontoret konstaterar, att den förslagna breddningen av 
arbetssätt när det gäller beredning av ärenden, genom flytten till kommun-
direktörsnätverket och med avstämningar gentemot Värmlandsrådet, innebär 
ytterligare samordning jämfört med dagens arbetssätt. Förhoppningsvis kan 
det innebära att nämnden kan bli ett än mer aktivt verktyg för kommunal 
samverkan.  
Säffle kommuns ledamot i den gemensamma nämnden innevarande mandat-
period är Ola Johansson (m). Ersättare är Dag Rogne (c ). 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
I förslaget från Karlstads kommun finns med en utökning av den gemen-
samma nämndens budget med 10 000 per medlem och år, vilket motsvarar 
ca 15 procents höjning. Utifrån att det politiskt bedöms vara viktigt med 
stärkta möjligheter till samordning på länsnivå, medför höjningen med 
10 000 kronor en mindre belastning på Säffle kommuns totala budget. 
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Måluppfyllelse 
- 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
- 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i 
Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämn-
den i Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.  

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 
000 kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 
2022. Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt regle-
mente och avtal för samverkan. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Karlstads kommun 
Samtliga värmlandskommuner 
Region Värmland 
Kommunledningskontoret



Drifts - och servicenämnden
Bakgrund

Resultat

Reviderat reglemente och samverkansavtal

http://www.karlstad.se/


Innehåll

• Varför finns nämnden och vad är dess uppgift/uppdrag?

• Vad har vi gemensamt åstadkommit?

• Behov av revideringar av styrdokument för att vara relevant i dess samtid och 
framtid

• Tydligare ärendegång, beredningsgrupp och rätt förutsättningar

• Politisk hantering hos varje part

http://www.karlstad.se/


Drifts- och servicenämndens tillkomst

• Fördjupa samverkan mellan länets kommuner med målet om att uppnå 
samordningsvinster, kostnadsbesparingar (stordriftsfördelar) och bättre kvalitet 

• Utredningar från Statskontoret visar att det är inom IT-området samverkan tycks 
ge mest utväxling för samtliga parter 

• Förändringar i kommunallagen – hitta legala former som möjliggör samverkan
• Gemensamma nämnder

• 2010 – en gemensam nämnd bildas
• Samtliga kommuner i Värmland är ingående parter

• Sedan 2016 ingår även Region Värmland (Landstinget i Värmland) som part
• Karlstads kommun är juridisk person för nämnden
• Samverkan regleras via reglemente och samverkansavtal
• Parterna enades om att nämnden initialt skulle utgöra legal plattform för 

samverkan inom IT-området

http://www.karlstad.se/


Nämndens uppgift/uppdrag

• Vara en legal grund för samverkan

• Åta sig uppdrag som parterna uppdrar åt nämnden
• Respektive part behandlar och självständigt beslutar om denne anser att 

nämnden ska åta sig ett uppdrag
• Nämnden beslutar om de åtar sig uppdraget efter att varje part behandlat 

frågan

• Nämnden är en möjliggörare för samverkan (avtalspart)
• Ingår avtal som föregåtts av offentlig upphandling
• Säkrar att eventuella kringtjänster som behöver adderas har en legal grund
• Har inte till uppdrag att driva fram samverkan
• Ledamöternas initiativrätt

Den part som vill lämna ett uppdrag till nämnden måste själv leda arbetet, utreda frågan 

och precisera uppdraget innan det lämnas till nämnden. 

• Vid samverkan övertar inte nämnden verksamhetsansvaret från ingående parter

http://www.karlstad.se/


Nämndens administration

• Varje part betalar ett årligt bidrag till nämnden 

• Det årliga bidraget avser omkostnader i Karlstads kommun för:
• Nämndadministration (sekreterare, ekonomi och ärendehandläggning)
• Juridiskt stöd
• Koordinatorstöd

• Om nämndens parter enas om att nämnden ska genomföra en gemensam 
förstudie eller projekt behöver nämndens parter finna särskild finansiering för 
detta. Detta kräver beslut hos respektive part.

• Nämnden kan inte själv ikläda sig rollen att genomföra t e x en utredning utan att 
frågan har beslutats och förankras hos ingående parter i nämnden samt att 
parterna är enade om hur utredningen ska finansieras

• Budgetmål - varken ett positivt eller negativt resultat. Utöver parternas årliga 
bidrag avser övriga budgetposter +/- transaktioner mellan parterna. 

http://www.karlstad.se/


Minskade kostnader, bättre kvalitet och 

samordningsvinster

http://www.karlstad.se/


Ex på vad samverkan har inneburit via nämnden

• Datorer – årlig besparing 7-10 mkr 
• Programvara – årlig besparing 1- 2 mkr
• Nätverk – årlig besparing 3 - 4 mkr
• Hyra kopiatorer, skrivare och scanner – årlig besparing 1 -1,2 mkr

• Först i Sverige att etablera en gemensam e-tjänsteplattform
• Lägre kostnad för samtliga parter – gemensam upphandling
• Ökad digital service till värmlänningarna
• Möjliggör för respektive part att göra ytterligare kostnadsbesparingar 

genom att förändra arbetssätt (effektivisering)

• Dokument - och ärendehanteringssystem
• Systemet möjliggör förändrade arbetssätt
• Varje part kan få effektiviseringseffekter och därmed kostnadsbesparingar

Gemensamt avtal, 
gemensam drift 

och support

Gemensamt avtal 
– prispress tack 

vare stora volymer

Gemensamt avtal. 
nyutveckling, 

marknadspådrivande 
och lägre pris

http://www.karlstad.se/


Behov av bredare ansats vad gäller nämndens uppdrag
Från samverkan inom IT till IT som möjliggörare för verksamhetsutveckling

http://www.karlstad.se/


Nämnden           2017

• Fokus på samverkan inom IT
• IT-system för IT-samverkan
• Gemensamma system och infrastruktur
• Gemensamma upphandlingar
• Etablering och utveckling av e-tjänster

Nämnden         2018

• IT-system för verksamhetssamverkan
• Gemensamma system och infrastruktur
• Gemensamma upphandlingar
• Avtalssamverkan
• Digitalisering och 

verksamhetsutveckling
• Kringtjänster till ingångna avtal
• System för gymnasieantagning
• System för bibliotekssamverkan
• Dokument- och ärendehanteringssystem



Förändrade behov – från samverkan inom IT till 

verksamhetssamverkan

• Från IT-samverkan till att hantera frågor som rör det kommunala kärnuppdraget
• Ställer andra krav på hur samverkan behöver hanteras
• Andra arbetsformer för att säkra förankring och beredning hos nämndens parter

• Önskan från nämnden är att tillskriva kommun- och regiondirektörsnätverket en 
tydligare roll gentemot nämnden, i form av ett beredande organ. Karlstads kommun, 
juridisk ansvarig för nämnden, stödjer detta förslag. 

• Återföra diskussioner och samtal hos respektive part och säkra den politiska 
förankringen

• Ny rättspraxis- tolkning av teckal-kritierierna

http://www.karlstad.se/


Reviderat reglemente och samverkansavtal

http://www.karlstad.se/


Behov av justerade styrdokument 

http://www.karlstad.se/


Ett reglemente och samverkansavtal i dess samtid

• Nämndens reglemente och samverkansavtal har inte genomgått några revideringar 
sedan nämnden bildades 2010. För att säkerställa att såväl reglemente och 
samverkansavtal motsvarar parternas behov av en gemensam nämnd samt hänsyn 
tagits till att rättspraxis har tillkommit och utvecklats har en översyn genomförts av 
nämndens reglemente och samverkansavtal. 

• Rådgivning har tagits in externt. Rådgivningen resulterade i att det inte finns några skäl 
att göra några större förändringar i reglemente och samverkansavtal. 

• Vad gäller att rättspraxis utvecklas och tillkommit avseende gemensamma nämnder 
samt tolkning av de s k teckal-kriterierna bedöms inte heller dessa påverka reglementet 
eller samverkansavtalets utformning. Det handlar snarare att göra en värdering av 
dessa vid varje enskilt samverkansinitiativ. 

• Reglementet och samverkansavtalet har främst genomgått redaktionella och språkliga 
justeringar. 

http://www.karlstad.se/


Justeringar

• Landstinget i Värmland har ersatt med Region Värmland.

• Nämndens uppgifter har breddats något genom att det i reglementet och 
samverkansavtalet har lagts till ”…, tjänster för systemstöd…,” samt att IT har bytts ut
mot digitaliseringsområdet. Detta har gjorts för att dels säkra att nämnden kan ikläda 
sig som avtalspart för eventuella kringtjänster till ett verksamhetssystem samt dels 
tydliggöra att nämnden kan agera avtalspart vad gäller verksamhetsutveckling i en 
digital tid. 

• Eftersom nämnden omfattar samtliga kommuner och Region Värmland är det viktigt att 
kunna säkerställa att samtliga parter ges förutsättningar att delta på nämndens möte. 
Mot denna bakgrund införs i reglementet att deltagande kan ske på nämndens möte på 
distans, även efter pandemin. 

http://www.karlstad.se/


Behov av nya arbetsformer - beredningsgrupp och

justerat årligt bidrag

http://www.karlstad.se/


• I syfte att säkra förankring samt en tydligare beredning till nämnden utses 
kommundirektörs-och regiondirektörsnätverket som beredningsgrupp. Tidigare har IT-
chefsnätverket utgjort beredningsgrupp men då frågorna spänner över flera 
verksamhetsområden inom bland annat det kommunala uppdraget behöver 
beredningsgruppen utformas annorlunda.

• Respektive parts årliga bidrag räknas upp årligen med användningen av 
arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän. 2021 uppgår medlemsavgiften för respektive 
part till 66 500 kr. Det innebär att medlemsavgiften för att driva nämndens verksamhet 
uppgår till 1 131 300 kr år 2021. I syfte att säkra framdrift i nämndens arbete behövs 
medel tillföras som motsvarar behov, kompetens samt prisutveckling. Mot denna 
bakgrund föreslås att respektive parts bidrag ökas med 10 000 kr. Det innebär att 
respektive parts årliga avgift fr om den 1 jan 2022 blir 76 500 + den årliga höjningen 
som motsvarar AKI. Höjningen om 10 000 kr är en engångshöjning, om inte parterna 
enas om något annat. 

http://www.karlstad.se/


För hantering hos respektive part i den gemensamma 

nämnden

http://www.karlstad.se/


Ett reglemente och samverkansavtal i dess samtid

• Respektive parts fullmäktige behöver politiskt behandla revideringen av reglementet 
och samverkansavtal.

• Beslut om slutgiltigt reglementet beslutas i Karlstads kommuns fullmäktige.

• Respektive part beslutar om nytt reglementet och samverkansavtal under hösten 2021.

• Beslut behöver inkomma till Karlstads kommun senast den siste oktober 2021 i syfte 
att säkerställa att nytt reglementet och samverkansavtal kan gälla från den 1 januari 
2022 och säkerställa slutgiltig hantering hos Karlstads kommuns kommunfullmäktige i 
december 2021. 

• Kommunledningskontoret vid Karlstads kommun föreslår att samtliga parter fattar 
följande beslut:  

http://www.karlstad.se/


1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads kommun 
godkänns och gäller från den 1 januari 2022.

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i Karlstads 
kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022.

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 kronor till 
76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. Medlemsavgiften räknas upp 
med årligt index enligt reglemente och avtal för samverkan. 

http://www.karlstad.se/


Ämne: KS/2021:391 För hantering hos er- revidering av reglemente och samverkansavtal den 
gemensamma drifts-och servicenämnden 
Från: Ann Otto Nemes <ann.otto.nemes@karlstad.se>
Till: kommunledningskontoret <kommunledningskontoret@karlstad.se>; kommun@arjang.se 
<kommun@arjang.se>; kommun@eda.se <kommun@eda.se>; kommun@hagfors.se 
<kommun@hagfors.se>; kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>; Kommunstyrelsen; 
kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>; kommun@munkfors.se <kommun@munkfors.se>; 
kommun@kil.se <kommun@kil.se>; arvika.kommun@arvika.se <arvika.kommun@arvika.se>; 
kommun@filipstad.se <kommun@filipstad.se>; kommun@forshaga.se 
<kommun@forshaga.se>; kommunstyrelse@grums.se <kommunstyrelse@grums.se>; 
kommunen@kristinehamn.se <kommunen@kristinehamn.se>; storfors.kommun@storfors.se 
<storfors.kommun@storfors.se>; torsby.kommun@torsby.se <torsby.kommun@torsby.se>; 
diariet@regionvarmland.se <diariet@regionvarmland.se>; linda.johansson@sunne.se 
<linda.johansson@sunne.se>; mathias.lindquist@munkfors.se 
<mathias.lindquist@munkfors.se>; Mattias Fröding <mattias.froding@karlstad.se>; Mikael 
Borén <mikael.boren@regionvarmland.se>; Ola Johansson; patrik.fornander@regionvarmland.se 
<patrik.fornander@regionvarmland.se>; peter.soderstrom@arvika.se 
<peter.soderstrom@arvika.se>; rolf.emanuelsson@pol.arjang.se 
<rolf.emanuelsson@pol.arjang.se>; tomasigrums@telia.com <tomasigrums@telia.com>; 
torsten.bergstedt@kristinehamn.se <torsten.bergstedt@kristinehamn.se>; Åsa Hååkman-Felth 
<asa.haakman-felth@filipstad.se>; Linda Larsson <linda.larsson@karlstad.se>; 
lisa.levin@regionvarmland.se <lisa.levin@regionvarmland.se>; 
mats.sandstrom@regionvarmland.se <mats.sandstrom@regionvarmland.se>; 
nicklas.hartwig@munkfors.se  <nicklas.hartwig@munkfors.se>; per.lawen@forshaga.se 
<per.lawen@forshaga.se>; therese.gunnarsson@hammaro.se 
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Till samtliga parter för den gemensamma drifts-och servicenämnden (länets kommuner och Region 
Värmland) – revidering av reglemente och samverkansavtal
 
Utifrån uppdrag från den gemensamma drifts-och servicenämnden har nämndens reglemente och 
samverkansavtal genomgått mindre språkliga och redaktionella ändringar. Mot denna bakgrund sänds 
nytt reglemente och samverkansavtal ut till samtliga parter i nämnden för politisk hantering. Bifogat 
återfinns en tjänsteskrivelse som anger skäl och motiv till justeringar samt en power point som stöd för 
att hantera respektive parts politiska hantering. 
Reviderat reglemente och samverkansavtal bifogas. I Karlstads kommuns tjänsteskrivelse återfinns 
förslag till likalydande beslut hos samtliga parter. Då Karlstads kommun är juridisk person för nämnden 
kommer slutgiltigt beslut av reglementet och samverkansavtalet ske i Karlstads kommuns 
kommunfullmäktige i december 2021. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare får detta underlag för kännedom. Handlingarna skickas till respektive 
parts officiella e-postadress. 
 



Karlstads kommun önskar att respektive part fatta beslut senast den siste oktober 2021. Ange dnr 
KS/2021:391 när protokollsutdrag sänds till kommunledningskontoret@karlstad.se 
 
Revideringen av nämndens styrdokument har förankrats med kommundirektörs-och 
regiondirektörsnätverket. Nämnden har vid nämndens sammanträde i majmånad tagit del och 
informerats om de ändringar som gjorts. 
 
Vi ber om ursäkt för fördröjningen i den administrativa hanteringen men hoppas att samtliga parter kan 
säkerställa den politiska hanteringen så att nytt reglemente och samverkansavtal kan gälla från den 1 
januari 2022. 
 
Vid frågor kontakta Ann Otto Nemes, verkställande tjänsteperson för nämnden. Se kontaktuppgifter 
nedan. 
 
Vänliga hälsningar
Ann Otto Nemes
 
Ann Otto Nemes
Utvecklingsdirektör
Kommunledningskontoret
Karlstads kommun 
ann.otto.nemes@karlstad.se
 
+46 54 540 50 00 växel 
+46 54 540 81 70 direkt
+46 70 020 82 98 mobil

 

När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina 
personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på www.karlstad.se/personuppgifter.

mailto:kommunledningskontoret@karlstad.se
mailto:ann.otto.nemes@karlstad.se


KARLSTADS KOMMUNS 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reglemente för drifts- och servicenämnden 

 
Arvika, Eda, Forshaga, Filipstad, Hagfors, Hammarö, Grums, Kil, 
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjängs och 
Karlstads kommuner, samt landstinget iRegion Värmland, nedan 
benämnda samverkande parter, ingår fr o m 2016-01-01 i den 
gemensamma drifts- och servicenämnden som inrättades 2010-01-01. 
Karlstads kommun är värdkommun. Nämnden tillsätts därmed i 
Karlstads kommun och ingår i dess organisation. 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de 
samverkande parterna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden. 

 

Nämndens uppgifter 

Verksamhetsområde 
1 § Nämnden utgör enligt 3 kap 3a§9 kap. 20 § kommunallagen 

(1991:9002017:725) styrelse för        verksamheten och har ansvar gentemot de 

samverkande parterna för sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående 

i drift, service, support eller sam- ordning av upphandling av egendom, 

innefattande, men ej begränsat till, programvarulicenser, tjänster för 

systemstöd och andra rättigheter, vilka uppdrag lämnats till nämnden av två 

eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt 

beslut. 

 
 

Nämndens verksamheter – särskild förvaltning 
2 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara 

- ansvarig för arbetet att effektivisera verksamheten och tillhörande 

administration; 

- ansvarig för utvecklingen av medborgar- och brukarinflytandet i 

tillämpliga delar; 

- ansvarig för kommunikationsverksamheten. 

 
 

Nämndens verksamheter – ekonomisk förvaltning 
3 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet 

- underhålla och förvalta kommunens lösa egendom. 

1 (4) 

 
 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum: 2015-09-17 
Ersätter: 2016-01-012010-

01-01 
Gäller fr o m: 2016-01-01 2022-

01-01 
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Nämndens ställning 
4 § Nämnden fattar beslut i Karlstads kommun och ingår avtal för Karlstads 

kommuns räkning. Karlstads kommun har därför att hantera och svara för 

civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa p g a avtal 

som nämnden ingått. 

Karlstads kommun har regressrätt mot övriga samverkande parter med 

anledning av eventuella civilrättsliga krav som har riktats mot Karlstads 

kommun enligt första stycket. 

Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes 

motpart vid förvaltningsbesvär. 

Talerätt m m 
5 § Nämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande parternas talan 

i alla ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och 

ärenden rätt att på de samverkande parternas vägnar träffa överenskommelse 

om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal. 

 
 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
6- § Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs 

i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 

Nämnden ska rapportera till kommunfullmäktige i Karlstads kommun hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller 

riktlinjer. Nämnden ska vidare som underlag till kommunens samlade 

årsredovisning lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget 

och utfall till kommunstyrelsen enligt de anvisningar som kommunstyrelsen 

utfärdar. 

Samtliga rapporter ska lämnas till de samverkande parterna vid samma tillfälle. 

 
 

Nämndens arbetsformer 

Sammanträden 
7 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte nämnden bestämmer 

annat. 

 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare får, om särskilda skäl föreligger, 

närvara på nämndens sammanträden på distans. 

Sammansättning 
8 § Nämnden består av 17 ledamöter och 17 ersättare eller, om antalet 

samverkande parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs 

för att motsvara antalet samverkande parter. Varje samverkande part utser en 

ledamot och en ersättare. Bland nämndens ledamöter ska det utses en 

ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. 

Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse nämndens ordförande 

och vice ordförande. Andre vice ordförande är den ledamot som representerar 

landstinget iRegion Värmland. 
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Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring 
9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska ersättaren från den samverkande part som 

valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig 

under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättare, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara och yttra sig 

på sammanträde men äger inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

10 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 

får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 
11 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta i den ordning som nämnden bestämmer. 

Ersättare för ordföranden 
12 § Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande 

kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den 

till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 

ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Kallelse 
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. 

När varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan 

kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Närvarorätt för kommunalråd och landstingsråd 
14 § Kommunalråd och landstingsråd regionråd från samverkande part, som 

inte är ledamot eller ersättare i nämnden, får närvara och delta i 

överläggningar men inte delta i besluten vid sammanträden i nämnden. 

Undantag gäller vid behandling av ärenden som innebär myndighetsutövning 

mot enskild eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas 

av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Kommunalråd och landstingsråd regionråd har även rätt att få sin mening 

antecknad till protokollet. 
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Justering och anslag av protokoll 
15 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Information om att nämndens protokoll är justerat ska anslås på de 

samverkande parternas anslagstavlor. Anslagstiden räknas från dagen efter att 

det sist anslagna tillkännagivandet satts upp. 

Reservation 
16 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 

lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 
17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller 

annan anställd som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice 

ordförande eller av andre vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Revision 
19 § Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande 

parterna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige hos 

var och en av de samverkande parterna. 

Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den part som valt 

personen i fråga som kan besluta om entledigande från uppdraget. 
 

 
 



AVTAL OM SAMVERKAN I  

GEMENSAM 

DRIFT- OCH SERVICENÄMND 

 

Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, Kils, 

Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs 

kommuner, samt     landstinget i Region Värmland, nedan benämnda 

samverkande parter, ingår från och med den l januari 2016 i den gemensamma 

drifts- och servicenämnden som inrättades den 1 januari    2010. 

 

Karlstads kommun är värdkommun för nämnden. Nämnden tillsätts därmed 

i Karlstads  kommun och ingår i dess organisation. 

 

För nämndens arbete gäller reglemente enligt bilaga 1. 

 

1 UPPGIFTER 

 

Nämnden ansvarar gentemot de samverkande parterna för sådana särskilda, 

specificerade uppdrag bestående i drift, service, support eller samordning av 

upphandling av egendom, innefattande, men ej begränsat till, programvarulicenser, 

tjänster för systemstöd och andra rättigheter, vilka uppdrag lämnats till nämnden  

av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt 

beslut. 

 

Beredskap finns hos Karlstads kommun att utföra verksamhet åt nämnden inom -

IT-digitaliseringsområdet. och anknytande områden som t.ex. e-tjänster, eHälsa 

och webbtjänster. Skulle visst uppdrag avse verksamhet av annan art, ska 

nämndens accept av uppdraget för att äga verkan godkännas av samtliga 

samverkande parters fullmäktige första gåängen sådant uppdrag antas. 

 

Utöver i föregående stycke angivna begränsning för uppdrag till nämnden, är de 

samverkande parterna- mot bakgrund av bland annat Karlstads kommuns i detta 

avtal angivna, särskilda ansvar för utförande till följd av nämndens beslut - eniga 

om att nämnden inte bör acceptera uppdrag om ledamot eller tjänstgörande 

ersättare som utsetts av Karlstads kommun motsätter sig det. 

 

2 ADMINISTRATION MM 

 

Kommunledningskontoret i Karlstads kommun ska ha ansvaret för 

beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och 

administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för. 



 

För nämnden ska finnas ett sekretariat, bestående av en sekreterare och en föredragande. 

Kommundirektörerna-och regiondirektören utgör nämndens beredningsgrupp. 

 

3 PERSONAL OCH ÄGANDERÄTT TILL EGENDOM 

 

Den verksamhet som ska bedrivas till följd av nämndens beslut ska företrädesvis 

utföras genom Karlstads kommuns försorg. För verksamhet som sålunda utförs i 

Karlstads kommuns  egen regi, ska Karlstads kommun vara huvudman samt ska 

kommunen äga till verksamheten hänförliga fastigheter, inventarier och annan lös 

egendom med undantag av licenser som tecknats av respektive part samt vara 

arbetsgivare för den personal som ianspråktas för verksamheten. Om verksamheten 

utförs av annan kommun eller av landstinget iRegion Värmland  gäller motsvarande 

bestämmelser om huvudmannaskap och äganderätt istället utföraren. 

 

4 FÖRSÄKRING 

 

Den samverkande part som har äganderätt till egendom som nyttjas för nämndens 

verksamhet ska se till att egendomen försäkras. 

 

5 KOSTNADSFÖRDELNING MM 

 

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 

förtroendevalda i nämnden enligt respektive parts arvodesregler. 

 

I övrigt ska de samverkande parterna lämna ett årligt bidrag till nämndens 

verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande 

kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. Bidraget ska betalas av de 

samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. 

Betalning av bidraget ska ske i januari månad  varje år. Beloppet ska räknas upp 

årligen med användning av arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, SNI-kod M. 

Basår för indexberäkningen är 2009 och jämförelsemånad är oktober. Årsbeloppet 

för respektive år baseras på indexuppräkning för oktober månad föregående år. 

 

Kostnader som är direkt hänförliga till särskilt uppdrag ska belasta de samverkande 

parter som lämnat uppdraget enligt den fördelningsnyckel som dessa parter 

kommer överens om.        Den principiella utgångspunkten för parternas 

fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas mellan de samverkande 

parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten. 

 

Bidrag för särskilda uppdrag ska betalas på det sätt som Karlstad och samverkande 

parter kommer överens om i varje enskilt fall. 

 

Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år. 

 



Nämnden har själv rätt att besluta om förändringar av betalningsperioder. 

 

6 INSYN I FÖRVALTNINGEN 

 

Samtliga samverkande parter har rätt till löpande insyn i förvaltning och 

redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive 

samverkande parts fullmäktige  rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Karlstads 

kommuns egna nämnder. 

 

7 MANDATPERIOD 

 

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då allmänna 

val till kommun- och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet 

ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens 

utgång. Avtalets första tjänstgöringsperiod är från och med den 1 januari 2022 till och 

med den 31 december 2022. [1 januari 2016 till och med den 31 december 2018]. 

 

8 SAMMANSÄTTNING M.M 

 

Nämnden ska bestå av 17 ledamöter och 1I7 ersättare eller, om antalet samverkande 

parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs för att motsvara antalet 

parter. Varje  samverkande part utser en ledamot och en ersättare. Bland nämndens 

ledamöter ska det utses en ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande. 

 

Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse posterna som nämndens 

ordförande  och vice ordförande. Andre vice ordförande är den ledamot som 

representerar landstinget iRegion Värmland. 

 

De samverkande parterna är överens om att nämnden bör sammanträda vid minst fyra    

tillfällen per år. 

 

9 OMFÖRHANDLING 

 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkande part om förutsättningarna 

väsentligen har förändrats. 

 

10 TVISTER 

 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandling mellan berörda samverkande parter. För det fall tvisten inte kan lösas 

därigenom, ska den avgöras av allmän domstol. 

 

 

 



11 AVTALETS GILTIGHET 

 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022 [[1 augusti 

2021] till och med den 31 december 2024], under  förutsättning att de samverkande parterna 

har godkänt avtalet genom beslut. 

 

Respektive parts styrelse, kommunstyrelsen för kommunernas räkning och 

landstingsstyrelsen  Regionstyrelsen  för landstingets Regionens räkning, äger rätt att 

besluta om samtliga ändringar och tillägg till detta avtal. 

 

Skriftlig uppsägning ska ske senast tolv månader före avtalstidens utgång och skickas 

till samtliga samverkande parter. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med fyra år 

varje gång. 

 

Om uppsägning sker utträder den part som sagt upp avtalet. För övriga 

samverkande parter  fortlöper avtalet i oförändrat skick om ingen annan 

överenskommelse träffas. 

 

Efter tidpunkten för utträdet har en utträdande part inte längre rätt att dra nytta av den 

samverkan som sker genom nämnden. En utträdande part ersätts inte för eventuella 

förskottsbetalningar för nämndens verksamhet. Utträdande part är skyldig att ersätta 

Karlstads  kommun för eventuella kostnader till följd av uppdrag eller verksamhet som 

nämnden åtagit sig för partens räkning i tiden före utträdet. Ersättning ska utgå med 

det belopp som gäller utifrån uppdragets eller verksamhetens aktuella 

fördelningsnyckel. Avräkning ska ske för eventuell kostnadsreducering som kan 

uppstå till följd av att den utträdande parten upphör att samverka. 

 

 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i 17 likalydande originalexemplar, varav de samverkande 

parterna har tagit var sitt. 

 

 

 



 

Postadress: Förvaltning/Kontor/Bolag, t ex 651 84 Karlstad  Besöksadress: w  karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00  E-post: forvaltning/kontor/bolag@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213    
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Tjänsteskrivelse  2021-05-19 
Ann Otto Nemes, 054- 540 81 70 
ann.otto.nemes@karlstad.se 
 
 

Fullmäktige hos samtliga parter i 
för den gemensamma drifts - och 
servicenämnden 

 

 

Revidering av reglemente och samverkansavtal 

för gemensam drifts-och servicenämnden 
Dnr   Dpl  
 
Karlstads kommuns kommunledningskontors förslag till beslut hos 

samtliga parter i den gemensamma drifts-och servicenämnden.  

1. Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Karlstads 

kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

2. Förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i 

Karlstads kommun godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

3. Förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 

kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. 

Medlemsavgiften räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal för 

samverkan.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal 

har reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre 

justeringar har gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den 

samtid den agerar i. Mot bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma 

nämnden fatta beslut om nytt reglemente och samverkansavtal för nämnden. Beslut 

ska fattas av respektive parts fullmäktige. Den gemensamma drifts-och 

servicenämnden har fått information om föreslagna justeringar i reglemente och 

avtal för samverkan.  

 

Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. 

Reviderat reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av 

grundbelopp, gäller från den 1 januari 2022. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 maj 2021. 

https://karlstad.se/
mailto:forvaltning/kontor/bolag@karlstad.se
mailto:ann.otto.nemes@karlstad.se
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Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden den 19 maj 2021. 

Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam drifts-och servicenämnden 

den 19 maj 2021.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2009.  

 
Ärende 

2010 inrättades den gemensamma drifts-och servicenämnd. Syftet var att den 

mellankommunala samverkan, mellan länets 16 kommuner, som fanns skulle 

kunna utvecklas och fördjupas och att den behövde då formaliseras i någon form. 

Valet blev att inrätta en gemensam nämnd. Nämnden tillsattes i Karlstads kommun 

och ingår i dess organisation. I enlighet med intention med att den gemensamma 

nämnden bildades fokuserades samverkan initialt inom IT och då primärt på vad 

gäller IT-system för IT-samverkan. Nämndens ledstjärna har sedan den inrättades 

varit att ska skapa förutsättningar för samverkan mellan kommuner samt mellan 

kommuner och Regionen. 

 

Sedan 2016 är även Region Värmland, dåvarande Landstinget i Värmland, en 

ingående part. 

 

Via den gemensamma nämnden har en formaliserad samverkan kunnat genomföras 

vad gäller till exempel gemensam upphandling av klienter (datorer och surfplattor) 

och nätutrustning. Via nämndens försorg är de värmländska kommunerna en av de 

första regionerna i Sverige som samverkar kring en gemensam e-tjänsteplattform. 

Nyligen har implementering av ett gemensamt dokument-och 

ärendehanteringssystem genomförts. I samband med regionbildningsprocessen 

övertog nämnden avtal vad gäller biblioteksamverkan och gemensam 

gymnasieantagning från dåvarande kommunalförbundet Region Värmland i syfte 

att säkra att samverkan kunde fortskrida utan avbrott.  

 

Exempel på ovanstående samverkan har lett till:  

• en lägre kostnad för drift som sker gemensamt  

• ett effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan  

• bidragit till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan  

• gemensamma upphandlingar som resulterat i lägre kostnader     

   även om inte drift sker gemensamt 

 

Behov av nya arbetsformer och beredningsgrupp 

Hösten 2019 genomförde den gemensamma nämnden en strategidag i syfte att 

reflektera över de 10 år som nämnden funnits och föra dialog om nämndens roll, 

uppdrag och arbetsformer. Utifrån de uppdrag som nämnden åtagit sig under de 

senaste 10 åren går det att se att en förskjutning har skett. Initialt möjliggjorde 

nämnden den legala plattformen för IT-system för IT-samverkan men från och med 

år 2017 har fokuset mer riktats mot gemensamma avtal för IT-system för 

verksamhetssamverkan. I och med förändringen som skedde under 2017 och 2018 

är det inte längre enbart IT-chefsnätverket som är drivande och beredande utan 

flera av de strategiska verksamhetsspecifika länsövergripande chefsnätverken 

spelar en större roll vad gäller nämndens verksamhet. Denna utveckling är sig 
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naturlig eftersom den tekniska utvecklingen har accelererat vilket gör att den 

digitala utvecklingen blir alltmer verksamhetsnära.   

 

Vidare har en ny spelplan infunnit sig på den regionala nivån i samband med 

regionbildningsprocessen. Värmlandsrådet är nu etablerat och är det forumet där 

framför allt dialog förs om samverkansområden som är angelägna för länets 

utveckling. Detta innebär att det är viktigt för nämnden att säkra en bra 

överhörning till Värmlandsrådet.  

 

Ovanstående förskjutning ställer även andra krav på nämndens arbetsformer. Mot 

bakgrund av detta enades nämnden om på strategidagen att en tydligare ärendegång 

behövs samt att kommundirektörer och regiondirektör behöver vara beredande 

organ till nämnden. Ett första utkast till ärendegång finns framtagen och i denna 

framgår att kommundirektörerna och regiondirektör utgör beredningsgrupp till 

nämnden.  

 

Att tillskriva kommundirektörerna och regiondirektör rollen som beredande organ 

är viktigt ur aspekten att säkra att ärenden som lyfts till nämnden är förankrade hos 

samtliga samverkande parter.  

 

Revidering av reglemente och avtal för samverkan 

En översyn har gjorts av nämndens reglemente och avtal för samverkan. Detta 

arbete har till viss del genomförts med hjälp av extern juridisk rådgivning. Sedan 

nämnden bildades har en del rättspraxis tillkommit, lagrum reviderats och mot den 

bakgrunden har det varit bra att se över de styrande dokumenten.  

 

Vidare har reglementet och avtal för samverkan setts över utifrån att säkerställa att 

ny tillkomna samverkansbehov omfattas, det vill säga verksamhetshetsutveckling i 

en digital tid. Kommunledningskontoret kan konstatera att nuvarande reglemente 

och avtal för samverkan behöver genomgå mindre justeringar. Främst i form av 

mindre språkliga och redaktionella justeringar. 

 

En sådan given ändring är att Landstinget i Värmland har ersatt med Region 

Värmland. Detta som en konsekvens av regionbildningsprocessen. 

 

Vad gäller nämndens uppgifter som anges i såväl reglemente och avtal för 

samverkan har följande lagts till ”…, tjänster för systemstöd…,” detta i syfte att 

säkra att nämnden även kan ingå avtal som krävs för att systemstödet ska kunna ge 

nytta och rätt utväxling, så kallade kringtjänster för att uppnå måluppfyllelse med 

till exempel ett gemensamt digitaliseringsinitiativ. Ett sådant exempel är 

bibliotekssamverkan. I syfte att kunna erbjuda möjligheten att låna böcker oavsett 

var man bor i Värmland förutsätter detta dels ett gemensamt systemstöd, dels 

gemensam upphandling av transporter.  

 

För att bättra harmonisera nämndens uppgifter i en digital tid har ordet IT-området 

bytts ut mot digitaliseringsområdet i nämndens uppräkning av uppgifter.  
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Trots att såväl rättspraxis som lagrum har tillkommit och utvecklats sedan 

nämnden inrättades föranleder inte detta behov av mer genomgripande revideringar 

av reglemente och avtal för samverkan. Varje enskilt uppdrag som nämnden åtar 

sig måste värderas utifrån sina förutsättningar och därefter görs vägval och 

ställningstagande. Vägval och ställningstagande som baseras på gemensam nytta 

och juridiska aspekter. Ställningstagande som inte kan regleras via ett reglemente 

eller avtal för samverkan utan värderas av de samverkande parterna i varje enskilt 

fall.  

 

Under pågående pandemi har Karlstads kommuns fullmäktige fattat beslut att 

samtliga nämnder kan genomföra sina möten på distans. Att möjliggöra deltagande 

på distans även efter pandemin för den gemensamma drifts-och servicenämnden 

känns angeläget. Därför har det skrivits in i reglementet att ledamot eller ersättare 

kan vid särskilda skäl delta på nämndens sammanträde på distans.  

 

Av 6 kap. 24 § kommunallagen (KL) följer att nämndens ledamöter får delta i 

sammanträden på distans. Deltagande ska då ske på det sätt som stagas i 5 kap. 16 

§ KL, nämligen att deltagandet ska ske genom bild- och ljudöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 

lika villkor. Kommunledningskontoret bedömer att tekniken som använts för 

deltagande på möten under distans med anledning av Covid-19-pandemin är 

tillförlitlig och möter de krav som lagen uppställer.  

 

Vad gäller ”särskilda skäl” ska följande nämnas. När möjligheten att närvara på 

distans infördes togs ett cirkulär fram av Sveriges Kommuner och Regioner i vilket 

de förslog att skrivelsen om ”särskilda skäl” skulle finnas med. Detta är en 

markering till utvisande av att distansnärvaro är ett komplement till sammanträden 

med fysisk närvaro. Föra att ”särskilda skäl” ska anses föreligga fordras emellertid 

inte att något plötsligt inträffat. Det kan handla om att en ledamot på grund av 

långa avstånd, funktionsnedsättning eller problem med barntillsyn har svårigheter 

att inställa sig till mötet. Sådana skäl ska enligt kommunledningskontoret medför 

att ledamot som så önskar ska få delta på distans.    

 

Ledamot som önskar delta på distans bör anmäla detta till ordföranden senast tre  

dagar före sammanträdet. Detta anser dock kommunledningskontoret inte behöver 

komma till uttryck i reglementet utan att nämnden själv tar fram riktlinjer. 

 

Nämndens finansiering 

För att nämnden ska kunna ha en fungerande administration, genomföra 

samordning av avtal och ikläda sig ett processledande ansvar, i de fall behov finns, 

betalar varje part en medlemsavgift till nämnden. Vid nämndens bildande var 

medlemsavgiften 55 000 kr/år och part. Årsbeloppet för respektive part räknas 

årligen upp via arbetskostnadsindex. 2021 uppgår medlemsavgiften för respektive 

part till 66 500 kr. Det innebär att medlemsavgiften för att driva nämndens 

verksamhet uppgår till 1 131 300 kr år 2021. Medlemsavgiften ska täcka 

personalkostnader för en koordinator av nämnden, ekonomikompetens och 

nämndadministration samt dataskyddsombud. Nämnden har kunnat genomföra sin 
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verksamhet utifrån givna budgetramar men i syfte att säkra att nämnden kan ta in 

externt konsultationsstöd vid behov eller tillföra ytterligare personella resurser för 

att öka framdriften i samverkansfråga finns inte utrymme utan då krävs det att 

beslut sker hos respektive part för att tillföra nämnden medel för ett sådant 

uppdrag. Kommunledningskontoret ser att det finns skäl att göra nämnden mer 

snabbfotad och ser därför ett behov av att öka parternas medlemsavgift till 

nämnden. Föreslaget är att vid ingången av 2022 att respektive parts medlemsavgift 

höjs med 10 000 kr och att i samband med att ny budget antas för nämnden för 

2022 så är medlemsavgiften 76 500 kr per part samt den årligen indexuppräkningen 

som anges i avtal för samverkan. Höjningen av grundbeloppet för medlemsavgiften 

om 10 000 kr är bestående tills parternas enas om något annat.  

 

Denna höjning, av den årliga medlemsavgiften, avser att säkra en bra funktionalitet 

av nämndens arbete. Medlemsavgiften täcker inte utredningskostnader hos en 

enskild part som vill utreda en fråga innan den lämnas till nämnden. Sådana 

utredningskostnader får de deltagande parterna stå själva för. Som tidigare 

kommer, att om det med anledning av ett specifikt uppdrag därutöver uppstår 

arbete eller kostnader för nämnden ska motsvarande resurser tillföras nämnden från 

de parter som samverkar i uppdraget.   

 

Till denna tjänsteskrivelse bifogas kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Inrättande av gemensam drifts-och servicenämnd daterad den 5 oktober 2009. 

Tjänsteskrivelsen ger en bra bakgrund och förståelse för nämndens tillkomst samt 

uppgifter.  

 

Under processen gång, vad gäller, för framtagande av reviderat reglemente, avtal 

för samverkan samt förändrad medlemsavgift har dialog förts med 

kommundirektörs-och regiondirektörsnätverket.  

 

 

 

Ulf Nyqvist Ann Otto Nemes 

kommundirektör utvecklingsdirektör 

 

 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga parter i den gemensamma drifts-och servicenämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 111 Dnr KS/2021:180 

Framtida etableringsfunktion i Värmland 
Ärendebeskrivning 
Regionen Värmlands enhet för Värmlandsrådet har översänt en skrivelse 2021-08-
12 angående bildande av en länsgemensam funktion för arbete kring etableringar av 
företag och andra organisationer. Etableringsfunktionen är tänkt att ta vid i och med 
att det hittillsvarande arbetet och finansiering avslutats vid halvårsskiftet i år. Enligt 
förslaget, som Värmlandsrådet ställt sig bakom, upprättas etableringsfunktionen 
inom Region Värmlands regionala utvecklingsverksamhet. Etableringsfunktionen 
föreslås bli finansierad till 50 procent av Regionen och till 50 procent av länets 
kommuner genom en debitering av 10 kronor per invånare. 
Kommunledningskontoret föreslår att Säffle kommun ställer sig positiv till 
behovsanalys och grundidén med fortsatt gemensamt etableringsarbete. 
Kommunledningskontoret föreslår att finansieringen sker genom omdisponering 
inom Region Värmlands budget och inte som i förslaget från Värmlandsrådet 
genom debitering till samtliga parter utifrån antal invånare. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-23. 
Missiv om framtida etableringsfunktion i Värmland med bilagor, Region Värmland, 
2021-08-12. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Säffle kommun ställer sig bakom att Region Värmland, tillsammans med 
länets kommuner, tar fram förslag till samverkansavtal, organisation och 
arbetsformer för en gemensam etableringsfunktion i Värmland.  

2. Förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer ska baseras på 
genomförd utredning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen, förutom 
den från Värmlandsrådet föreslagna finansieringen.  

3. 3.Säffle kommun avstyrker förslaget att etableringsfunktionen finansieras 
genom en årlig kostnad för samtliga parter med en indikativ nivå på 10 SEK 
per invånare.  

4. Säffle kommun förslår att etableringsfunktionen finansieras inom Region 
Värmlands ordinarie verksamhet. 
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5. Samverkansavtalet ska beslutas av respektive ingående part. 
 
__________________ 
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Handläggare Datum Diarienummer 

Ingrid Strengsdal 2021-08-12 RUN/210319 

 

 

Missiv om tjänsteskrivelse om Framtida 

etableringsfunktion i Värmland 

 
Vid Värmlandsrådets möte den 17–18 juni 2021 hanterades bland annat 

frågan om Framtida etableringsfunktion i Värmland. Värmlandsrådet gjorde 

ett sk ställningstagande enligt följande: 

"Värmlandsrådet ställer sig bakom förslag till inriktning av framtida 

gemensam etableringsfunktion i Värmland som är i drift från den 1 

januari 2022 samt uppdrar till Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta 

fram underlag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer för 

framtida etableringsfunktion (i enlighet med förslag i framtagen 

tjänsteskrivelse)." 

En följd av ställningstagandet är att det behövs ett inriktningsbeslut (enligt 

förslaget i tjänsteskrivelsen) i varje kommun/region under tredje kvartalet 

2021. Beslut om samverkansavtal behöver fattas i varje kommun/region 

innan årets slut. 

Den aktuella tjänsteskrivelsen, som innehåller den information som behövs 

för att fatta inriktningsbeslut, har distribuerats till samtliga ledamöter och 

övriga deltagare i Värmlandsrådet i juni 2021.  

För att underlätta samordningen av processen och för att förenkla för Region 

Värmland, som har huvudansvaret i denna del, vill vi be samtliga kommuner 

att, efter inriktningsbeslut är fattade, skicka in era protokollsutdrag till 

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

Till detta missiv bifogas även den framtagna tjänsteskrivelsen. 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig. Jag nås 

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

Tack 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


KOMMUN 
Tjänsteskrivelse  2021-06-18 
Frida Poulsen, 054-540 48 08 
Frida.poulsen@karlstad.se 
 
 
 

Etableringsfunktion i Värmland - Inriktningsbeslut 
Dnr KS/2021:xxx     Dpl 00                     (Region Värmlands diarienummer RUN/210319) 
 
Förslag till beslut 

1. XXXXXX kommun/Region Värmland ställer sig bakom att Region Värmland, 
tillsammans med länets kommuner, tar fram förslag till samverkansavtal, organisation 
och arbetsformer för en gemensam etableringsfunktion i Värmland.  

2. Förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer ska baseras på genomförd 
utredning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen.  

3. Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för samtliga parter med 
en indikativ nivå på 10 SEK per invånare.   

4. Samverkansavtalet ska beslutas av respektive ingående part.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under ett antal år har det gemensamma etableringsarbetet i Värmland drivits från Business 
Värmland, som ett projekt under Karlstads Innovation Park. Finansieringen kommer från 
Regionalfonden (ERUF) via Tillväxtverket med medfinansiering av Region Värmland. 
Projektet avslutas vid halvårsskiftet 2021. Med anledning av att det pågående 
etableringsarbetet avslutas måste vi i Värmland ta ställning till om vi vill skapa en ny 
gemensam etableringsfunktion. En förutsättning för fortsatt samarbetet med Business Sweden 
är att det finns en regional etableringsfunktion. Business Sweden marknadsför Sverige till 
utländska företagsetableringar och arbetar med regioner, inte med enskilda kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den xx xx. 
Rapport Etableringsfunktion i Värmland den xx xx. 
 
Ärende 
 
Bakgrund och syfte  
Värmland behöver företagsetableringar för att säkerställa tillväxt och arbetstillfällen. Under 
ett antal år har det gemensamma arbetet i Värmland drivits från Business Värmland, som ett 
projekt under Karlstads Innovation Park. Finansieringen kommer från Regionalfonden 
(ERUF) via Tillväxtverket med medfinansiering av Region Värmland. Projektet avslutas vid 
halvårsskiftet 2021. Behov av att arbetet med att attrahera nya företagsetableringar är 
regionövergripande vilket är en av de främsta anledningarna att ha en gemensam 
etableringsfunktion. Ett annat är samarbetet med Business Sweden. Business Sweden 
marknadsför Sverige till utländska företagsetableringar och arbetar med regioner, inte med 
enskilda kommuner. 
 
 



Med bakgrund av att projektet Business Värmland skulle komma att avslutas fick 
Kommundirektörerna i Värmland (KDN) i uppdrag från Värmlandsrådet att se över hur en ny 
etableringsfunktion skulle kunna utformas. Utredningen pågick under hösten 2020 och 
redovisades till Värmlandsrådet under våren 2021. Arbetet har skett i nära samarbete med 
Näringslivsansvariga i Värmland (NAV) och KDN samt representanter från Region Värmland 
(regiondirektör och biträdande regiondirektör). Rapporten landade i ett förslag om att skapa 
en gemensam etableringsfunktion i Värmland, genom avtalssamverkan Med hemvist inom 
Region Värmlands organisation och med gemensam finansiering.  
 
En länsgemensam etableringsfunktion förväntas samordna ett proaktivt investerings- och 
etableringsarbete. Verksamheten ska ses som regional företrädare kring investeringsfrämjande 
åtgärder och ha ett nära samarbete med Business Sweden.  
 
Organisation, styrning och hemvist 
En gemensam etableringsfunktion kan organiseras på olika sätt; Bolag, kommunalförbund och 
avtalssamverkan. I rapporten framgår att ett kommunalförbund innebär en alltför stor 
överbyggnad för endast en uppgift och bedömningen är därför att det inte är en lämplig 
organisationsform. Att tillsammans äga ett bolag som ska sköta organisationens drift kan 
skapa otydligheter vad gäller styrning, delaktighet och skapa avstånd till parternas ordinarie 
näringslivsarbete. Därför föreslås i rapporten att det gemensamma etableringsarbetet ska 
organiseras genom avtalssamverkan. Avtalet ska bland annat säkerställa;  

- att alla kommuner och regionen deltar på lika villkor. 
- att alla blir delaktiga i styrningen av organisationen.  
- att alla avtalsparter delta i styrningen genom en styrgrupp. 

 
För att skapa transparens och delaktighet för etableringsfunktionens arbete ska 
etableringsfunktionens styrgrupp bestå av länets kommunstyrelseordföranden samt 
regionstyrelsens ordförande. Konsensusbeslut i styrgruppen är en förutsättning. Styrgruppen 
beslutar om principiella och övergripande ärenden som exempelvis budget och 
verksamhetsplan. Arbetet inom den gemensamma etableringsfunktionen behöver organiseras 
så att det bedrivs av en grupp personer. Ur ett långsiktigt perspektiv är det allt för sårbart att 
det etableringsfrämjande arbete endast utgörs av en eller ett par medarbetare. Utöver anställd 
personal kommer etableringsfunktionen också arbeta med konsulter i varierande utsträckning.  
 
När etableringsfunktionen bedrivs genom avtalssamverkan krävs en utpekad hemvist för 
organisationen. De tjänstepersoner som ska arbeta i organisationen får en 
anställningsmyndighet och en arbetsplats hos någon av avtalsparterna, Region Värmland 
föreslås vara värdorganisation. Ambitionen är att placera etableringsfunktionen inom ramen 
för Region Värmlands regionala utvecklingsverksamhet. 
 
Etableringsfunktionens relation till samverkansgrupper 
I Värmland finns ett antal olika nätverk och samarbeten som arbetar med förbättringsarbete, 
omvärldsbevakning, kompetensförsörjning e.tc. Dessutom finns, från och med 
regionbildningen den 1 januari 2019, vår gemensamma samverkansplattform, 
Värmlandsrådet. För att skapa tydlighet bör samverkansavtalet som ska reglera 
etableringsfunktionen innehålla information om etableringsfunktionens roll i förhållande till 
andra etablerade samverkansfunktioner. 
  



Bärande principer 
I rapporten lyfts ett antal frågeställningar och för det fortsatta arbetet har nedanstående 
principer utformats. Principerna bedöms kunna ge en god vägledning för utformning av 
förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer för en gemensam 
etableringsfunktion i Värmland.  
 

- En gemensam etableringsfunktion för Värmland skapas och organiseras genom 
avtalssamverkan. 

- Region Värmland ska vara hemvist för etableringsfunktionen.  
- Alla kommuner och regionen deltar på lika villkor (beslutsfattande genom 

konsensusbeslut). 
- Alla blir delaktiga i styrningen av organisationen (styrgruppen ska bestå av samtliga 

kommunstyrelseordföranden samt regionstyrelsens ordförande). 
- Länets kommundirektörer, regiondirektör, biträdande regiondirektör samt regional 

utvecklingsdirektör har till styrgruppen en beredande och samordnande roll.  
- Ledningsgruppen för det operativa samarbetet ska utgöras av länets 

näringslivsansvariga inklusive regionens motsvarighet. 
- Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för samtliga parter med 

en indikativ nivå på 10 SEK per invånare. Beloppet beslutas om i samband med beslut 
om samverkansavtal.  

- Kostnaderna för etableringsfunktionens första år (2022) finansieras av parternas 
gemensamma resurser. 

- Deltagandet i det gemensamma arbetet ska vara långsiktigt  
 
Tidsplan 
Ambitionen är att etableringsfunktionen ska vara i drift från och med den 1 januari 2022 och 
ta vid det arbetet som Business Värmland drivit fram till halvårsskiftet 2021. För det krävs att 
parterna fattar inriktningsbeslut om att ta fram samverkansavtal under tredje kvartalet 2021. 
Samverkansavtalet kommer arbetas fram och förankras under tredje och fjärde kvartalet 2021 
för beslut hos respektive part sista kvartalet 2021.  
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Etableringsfunktion Värmland  

Bakgrund  
  
Värmland behöver företagsetableringar för att säkerställa tillväxt och 
arbetstillfällen. Under ett antal år har det gemensamma arbetet i Värmland 
drivits från Business Värmland, som ett projekt under Karlstads Innovation 
Park. Finansieringen kommer från Regionalfonden (ERUF) via Tillväxtverket 
med medfinansiering av Region Värmland. Projektet avslutas vid 
halvårsskiftet 2021.   
Det finns ett behov av att arbetet med att attrahera nya företagsetableringar 
är regionövergripande. Att samla resurser och kompetens är ett skäl. Ett 
annat är samarbetet med Business Sweden. Business Sweden marknadsför 
Sverige till utländska företagsetableringar men arbetar företrädesvis med 
regioner och inte med enskilda kommuner.   
  
Uppdrag  
  
Kommundirektörsnätverket har gett de två kommundirektörer som har ett 
särskilt ansvar för näringslivsnätverket i uppdrag att ta fram ett förslag på 
hur vi ska arbeta gemensamt i Värmland för att kunna skapa förutsättningar 
för ett proaktivt etableringsarbete för hela Värmland.   
I detta uppdrag har därför deltagit två deltagare från kommundirektörs-
nätverket (representerat av Annika Lomarker, Grums och Martin Willén, 
Kristinehamn), Näringslivsnätverket (representerade 
av Märet Engström, Karlstad, Yvonne Nilsson, Årjäng och 
Maria Thiery Wase, Filipstad) samt Region Värmland (representerat av 
Stina Sjölin, Benjamin Amukena Nyqvist).  
  
Arbetsmetod  
  
För att få faktakunskap och lära av andra så har vi gjort en benchmark av 
andra regioners etableringsfunktioner. Detta har gjorts genom att intervjua 
etableringsfunktionerna men också ta del av det skriftliga material som 
finns i organisationerna men också i utvärderingar som gjorts. Vi har 
tittat på fakta om innehåll och organisering och finansiering, se bilaga. 
  
De etableringsfunktioner vi valt att titta på är Business Region Örebro 
(BRO), Business Region Skaraborg, Invest in Norrbotten, Invest in 
Dalarna och Business Region Mid Sweden (Jämtland-Härjedalen).  
  
För att bättre förstå hur etableringsfunktionen fungerar och vad det finns för 
nyttor och vad det är som gör att en etableringsfunktion blir framgångsrik så 
har vi intervjuat företrädare för kommuner och regioner. Alla i gruppen har 
intervjuat sina kollegor i de aktuella regionerna och i kommuner som ingår i 
regionen. Syftet med intervjuerna har varit att se hur kommun- och 
regionföreträdare upplever att etableringsfunktionen fungerar, vad har man 
för nytta? Vilka är framgångsfaktorerna? Och hur fungerar det med 
legitimitet och delaktighet?  
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Framgångsfaktorer  
  
Finansiering och långsiktighet  
Arbetet med att attrahera nya företagsetableringar och investeringar i ett län 
behöver vara långsiktigt eftersom effekterna av olika insatser inte kommer 
omedelbart. Därför behöver finansieringen vara stadig och kontinuerlig. 
Projektfinansiering kan vara bra komplement till det långsiktiga arbetet, men 
kan inte vara grunden.  
   
Om alla kommuner, tillsammans med regionen, finansierar verksamheten 
borgar det för ett engagemang. Parterna strävar efter att få ut så mycket 
som möjligt av insatt kapital.  
   
Delaktighet, förankring och legitimitet  
En förutsättning för ett framgångsrikt etableringsfrämjande arbete är 
delaktighet och förankring hos samtliga kommuner och hos regionen. Ett 
gemensamt ägarskap är viktigt för att klara av att lägga konkurrensen 
mellan olika delar av länet åt sidan och fokusera på den konkurrens som 
sker på den nationella och den internationella arenan.  
   
Delaktigheten och förankringen är också viktig på flera nivåer hos parterna. 
Såväl politisk som tjänstepersonsnivån måste vara involverad i arbetets 
prioriteringar och arbete för att säkerställa en stark koppling till det ordinarie 
näringslivsfrämjande och samhällsutvecklande arbetet som respektive part 
bedriver i sin ordinarie organisation.  Att verksamheten är transparent och 
tål att granskas är också centralt för att länets invånare, företag och media 
ska kunna känna förtroende för arbetet.  
   
Styrning  
För att garantera en god förankring hos alla medlemmar/parter av 
organisationen för det etableringsfrämjande arbetet är det viktigt att 
styrningen av organisationens arbete utformas så att den utgår från både 
den politiska nivån och tjänstepersonsnivån. Det är också centralt att 
samtliga medlemmar har samma inflytande och deltagande i den formella 
styrningen. Detta har betydelse både för att garantera förankringen hos 
parterna, men också för parternas förmåga att möta svårigheter som 
kommer komma i det kontinuerliga arbetet.  
   
Roller och organisering  
Kommunerna och regionen har alla sina respektive individuella 
förutsättningar att driva ett etableringsfrämjande arbete. Då målet med en 
länsövergripande organisering av arbetet är att lyckas väl i den nationella 
och den internationella konkurrensen är det viktigt att så många som möjligt, 
helst alla kommuner och regionen är parter och har ett gemensamt 
ägarskap i arbetet. Men eftersom förutsättningarna skiljer sig mellan 
parterna är det är betydelsefullt att de stora kommunerna och regionen, 
med sina möjligheter var gäller resurser och kompetens, är aktiva och 
generösa i samarbetet med övriga medlemmar.  
   
Arbetet behöver organiseras så att det bedrivs av en grupp av personer. Att 
forma ett etableringsfrämjande arbete med endast en eller ett par 
medarbetare blir allt för sårbart, sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det är 
viktigt att parterna förmår att ge de medarbetare som arbetar i 
organisationen tydlighet i det mandat som skapas. En sådan tydlighet 
underlättar för samspelet med parternas respektive ordinarie 
organisationer.   
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Nytta  
Ingen kommun blir starkare i sitt etableringsarbete än styrkan hos det 
samlade etableringsarbetet i hela regionen. Effekterna av arbetet, och 
verksamhetens förmåga beror mycket på parternas gemensamma kunskap 
och förståelse av mekanismerna i företagsetableringar och vilka faktorer 
som faktiskt har betydelse. Därför är det viktigt med ett kontinuerligt arbete 
med att stärka kunskapen om detta bland medlemmarna, inte minst i de 
styrande delarna.  
   
Att känna att man har nytta av samarbetet är viktigt för alla ingående parter 
även om det inte alltid är i direkta etableringar i varje kommun. Även 
sekundära positiva effekter av etableringar som sker måste belysas.  
   
Genom att samarbeta är det möjligt för parterna att få ”mer för pengarna” än 
om respektive part arbetar isolerat med frågorna. Det kan vara viktigt att 
kontinuerligt synliggöra och påminna om denna nytta hos parterna.  
   
Viktigt i det etableringsfrämjande arbete är att, utöver arbetet med konkreta 
etableringar, även arbeta värdeskapande i förhållande till näringslivsfrågor 
bredare i länet (kunskap, analys, statistik, nätverk etc).  
   
Arbetssätt, uppdrag och avgränsning  
I syfte att lyckas i den nationella och den internationella konkurrensen är det 
viktigt att det sker ett arbete med att prioritera. Vad/vilka branscher/områden 
är områden som olika delar av länet är nationellt eller internationellt starka 
inom och hur kan dessa lyftas på ett framgångsrikt sätt?   
   
Det är centralt att analysen av länets möjligheter och utformningen av 
arbetet sker via ett utifrån-och-in-perspektiv. Den som överväger att 
etablera eller investera i länet utgår från detta perspektiv.  
   
Proaktivitet och nytänkande är eftersträvansvärt – att inte upprepa det som 
gjorts tidigare utan istället våga pröva nya vägar kan vara ett sätt att synas i 
konkurrensen med övriga län.  
  
Etableringsfunktion Värmland – Syfte  
  
Syftet med en gemensam etableringsfunktion i Värmland är flera:  

• Sörja för att helt nya företagsetableringar och nya investeringar i 
befintligt näringsliv ständigt pågår. Viktigt är att också att skapa 
en grogrund för att behålla och utveckla befintligt näringsliv.   

• Vara en organisation för gemensam marknadskommunikation i 
syfte att stärka Värmlands varumärke i konkurrensen om 
företagsetableringar och tillväxt.  

• Gemensamt arbete med att stärka varandras förmåga och 
kompetens att ta emot företagsetableringar och möta de behov 
som företag har och som spelar roll för val av plats för en 
nyetablering.   

• Sörja för att Värmland till större del blir en del av internationella 
värdekedjor samt att skapa en sammanhållen bild av de 
värdeerbjudanden som den ekonomiska regionen kan erbjuda.   

• Skapa stolthet och känsla av ett gott företagsklimat i Värmland.  
• Skapa ett gemensamt betraktelsesätt att all positiv utveckling i 

en kommun i Värmland är bra för hela Värmland.  
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• Vara en organisation som har en stark förankring i länet och har 
förmåga att hantera utmaningar och tänka nytt.  

  
Etableringsfunktion Värmland – Mål  
  
En mångfald av företagsetableringar skapas genom ett proaktivt och 
långsiktigt samarbete mellan Värmlands kommuner och Region Värmland.    
Genom en etableringsfunktion i Värmland skapar vi tillväxt och 
arbetstillfällen i regionen.   
  
Förslag på organisering och finansiering  
  
Det finns olika lösningar för hur en etableringsregion kan organiseras. Det vi 
har sett i vår benchmarking är tre alternativ; Bolag, kommunalförbund och 
avtalssamverkan. Alternativet med kommunalförbund anser vi vara en alltför 
stor överbyggnad för en uppgift och är därför inte lämpligt. Att tillsammans 
äga ett bolag som ska drifta organisationen kan skapa otydligheter vad 
gäller styrning och allas delaktighet och ett avstånd till parternas ordinarie 
näringslivsarbete.  
 
Genom vår benchmarking har vi fått uppfattningen att avtalssamverkan 
säkerställer att alla kommuner och regionenen deltar på lika villkor och att 
alla därmed blir delaktiga i styrningen av organisationen. Vår arbetsgrupp 
förordar därför ett samarbete genom avtalssamverkan. Genom 
avtalssamverkan kan företrädare för alla avtalsparter delta i styrningen 
genom en styrgrupp. Vi anser att lämpliga deltagare i styrgruppen 
är kommunalråd/regionråd. Det mer löpande samarbetet mellan kommuner 
– region – organisation bör kunna hanteras genom en arbetsgrupp med 
näringslivsföreträdare från alla kommuner och regionen. 
Kommundirektörer/regiondirektör bör på något sätt involveras i arbetet, 
detta skulle kunna ske genom att en företrädare för organisationen 
regelbundet deltar på de träffar som redan genomförs mellan dessa 
tjänstepersoner.  
  
När organisationen ska drivas genom avtalssamverkan så behöver den en 
värdorganisation. De tjänstepersoner som ska arbeta i organisationen får en 
anställningsmyndighet och en arbetsplats hos någon av avtalsparterna. 
Värdorganisation skulle därmed kunna vara Region Värmland men också 
någon av kommunerna. Detta är en fråga som behöver diskuteras på 
politisk nivå, men från vår arbetsgrupp så anser vi att Region Värmland 
skulle vara en lämplig värdorganisation.  
  
Långsiktigheten genom en grundfinansiering är oerhört viktig för ett 
framgångsrikt arbete. En etableringsregion Värmland som organisation 
måste ha tryggheten i att ett visst kapital för tjänster och övriga kostnader är 
säkerställt för en lång tid och inte under en projektperiod. Även för 
rekrytering av kompetens är långsiktigheten viktig. Kommunerna och 
Region Värmland bör därför i avtalssamverkan komma överens om en 
lämplig grundfinansiering. Det vi har sett från andra regioner är att man 
kommer överens om ett belopp per invånare vilket ger att kommunerna står 
för hälften av finansieringen och Region Värmland av hälften. 
Organisationen kan givetvis söka projektmedel för specifika ändamål men 
projektmedel får inte vara istället för en stabil grundfinansiering.  
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Bilaga 
 

Investeringsfrämjande organisationer fakta  
Business Region Örebro  
Organisation och 
uppdrag   

Samverkansprojekt - permanent verksamhet  
Styrgrupp kommunstyrelsens  
Ordförande Ledningsgrupp näringslivschefer 
verksamhetsledare och koordinatorer från Business Region 
Örebro. 4 anställda  

Mandat  Samverkansplattform, Örebro kommun driver verksamheten.  
Regelbundna möten med ledningsgruppen  
Tillhandahåller information om tillgänglig mark etcetera Lyfter 
investeringsmöjligheter, Logistik hubb  
Jobbar med investeringar, etableringar, ”technical visits” och 
expansionsinvesteringar samt varumärke  

Finansiering  Region Örebro län finansierar verksamheten till hälften och är 
huvudman. Resterande finansiering kommer från de 
samverkande kommunerna med 10 kr/invånare. Örebro 
kommun och Region Örebro län går även in med in kind-
resurser i form av tid.   

Region Skaraborg   
Organisation och 
uppdrag   

Projekt men övergår i ett en permanent 
tillsvidareorganisation. Organisationen har en anställd men 

rekryterar och målet är att vara tre.   

Styrgrupp kommunstyrelsernas Ordförande, Där finns även 
representanter från olika utvecklingsprojekt.  
Ledningsgrupp näringslivschefer verksamhetsledare, 
veckovisa möten med case.  
Uppdrag Jobbar med investeringar, 
etableringar, technical visits och expansionsinvesteringar samt 
varumärke  

Mandat  Regelbundna möten med ledningsgruppen  
Tar fram skräddarsydda erbjudanden kopplat till Invests och 
etableringar  
På efterfrågan från näringslivet skall man jobba mer med att 
attrahera kompetens.  
Tillhandahåller information om tillgänglig mark och lokaler   
Logistik, Möbeltillverkning, Fordonsindustri, Spelutveckling  

Finansiering   Huvudman Skaraborgs kommunalförbund. Drivs av de 15 
kommunerna inom förbundet. De växlar upp egna medel mot 
statliga 1:1 medel.  

Invest in Norrbotten  
Organisation och 
uppdrag   

Aktiebolag   
Styrelse näringsliv och en politiker  
Styrgrupp vid Eruf projekt   
5 anställda  

Mandat  Tar fram skräddarsydda erbjudanden kopplat till invest och 
etableringar Uppdrag Jobbar med investeringar, 
etableringar, technical visits och expansionsinvesteringar samt 
varumärke  
Tillhandahåller information om tillgänglig mark, lokaler och 
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investeringserbjudanden.  
S3 ligger till grund för utpekade branscher. Turismnäring, 
Energilagring, Kolfiber, landbaserad fiskodling, 
testanläggningar (fordon, rymd och data), Datacenter, 
gruvnäring  

Finansiering  Bolagiserat ägs 75% av region 25% av kommunerna   
Basfinansiering kommer från de 11 kommunerna baserat på 
befolkningsstorlek och från regionen. Tillskott med 
projektmedel både regionala och Eruf  

Invest in Dalarna   
Organisation och 
uppdrag   

Projekt Region Dalarna projektägare  
Uppdrag Jobbar med investeringar, 
etableringar, technical visits och expansionsinvesteringar samt 
varumärke  
Styrgrupp   

Mandat  Tar fram skräddarsydda erbjudanden kopplat till invest och 
etableringar  
Tillhandahåller information om tillgänglig mark, lokaler och 
investeringserbjudanden.  
Nära samarbete med Dalarnas 15 kommuner, branschkluster 
och regionala näringslivsfrämjare  
Stålindustri, Gruvdrift, Spelutvecklande, Elnätverk, Avancerad 
tillverkning, Bioekonomi, Datacenter, Turism  

Finansiering  Finansieras av regionen och regionalfonden ”Hållbart 
investeringsfrämjande genom strategisk samverkan”  

Business Region Mid Sweden   
Organisation och 
uppdrag   

Projekt Region Jämtland – Härjedalen projektägare vilket 
anses positivt då de är “neutrala”  
Uppdrag Ta fram beslutsunderlag för investeringar, 
etableringar och expansion   
Styrgrupp består av näringslivschefer nu men de kommer att 
ta in representanter från näringslivet.  

Mandat  Främja investeringar, nyetableringar, marknadsföra och 
utveckla Jämtland som etableringsort för nya företag och 
verksamheter.   
Näringslivskartläggning, lokaler och mark, finansiering och 
stöd, tillståndsärenden, inflyttarservice och nätverkande.  
Handel (Gräns?), Besöksnäring, IT sektor, Fordonstester, 
Gröna näringar, (Prisläget och tillgång till mark och lokaler) S3 
styr val av branscher men har tagit fram egna strategier.  

Finansiering  Projekt ”Business Region Mid Sweden” finansierat av 
Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen samt kommunerna 
i länet.   
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 Kommunfullmäktige 

 

Framtida etableringsfunktion i Värmland 
Sammanfattning 
Regionen Värmlands enhet för Värmlandsrådet har översänt en skrivelse 
2021-08-12 angående bildande av en länsgemensam funktion för arbete 
kring etableringar av företag och andra organisationer. Etableringsfunktionen 
är tänkt att ta vid i och med att det hittillsvarande arbetet och finansiering 
avslutats vid halvårsskiftet i år. Enligt förslaget, som Värmlandsrådet ställt 
sig bakom, upprättas etableringsfunktionen inom Region Värmlands regio-
nala utvecklingsverksamhet. Etableringsfunktionen föreslås bli finansierad 
till 50 procent av Regionen och till 50 procent av länets kommuner genom 
en debitering av 10 kronor per invånare. 
Kommunledningskontoret föreslår att Säffle kommun ställer sig positiv till 
behovsanalys och grundidén med fortsatt gemensamt etableringsarbete. 
Kommunledningskontoret föreslår att finansieringen sker genom omdispone-
ring inom Region Värmlands budget och inte som i förslaget från Värm-
landsrådet genom debitering till samtliga parter utifrån antal invånare. 

Bakgrund 
Regionen Värmlands enhet för Värmlandsrådet har översänt en skrivelse 
2021-08-12 angående bildande av en länsgemensam funktion för arbete 
kring etableringar av företag och andra organisationer. Enligt förslaget, som 
Värmlandsrådet ställt sig bakom, upprättas etableringsfunktionen inom Reg-
ion Värmlands regionala utvecklingsverksamhet. Etableringsfunktionen före-
slås bli finansierad till 50 procent av Regionen och till 50 procent av länets 
kommuner genom en debitering av 10 kronor per invånare. 
Under ett antal år har det gemensamma etableringsarbetet i Värmland drivits 
från Business Värmland, som ett projekt under Karlstads Innovation Park. 
Finansieringen har kommit från Regionalfonden (ERUF) via Tillväxtverket 
med medfinansiering av Region Värmland. Projektet har avslutats vid halv-
årsskiftet 2021. Regionen och kommunerna i Värmland behöver därmed ta 
ställning till om det ska skapas en ny gemensam etableringsfunktion. En för-
utsättning för fortsatt samarbetet med Business Sweden är att det finns en 
regional etableringsfunktion. Business Sweden marknadsför Sverige till ut-
ländska företagsetableringar och arbetar med regioner och inte med enskilda 
kommuner. 
 
Med bakgrund av att projektet Business Värmland skulle komma att avslutas 
fick Kommundirektörerna i Värmland i uppdrag från Värmlandsrådet att se 
över hur en ny etableringsfunktion skulle kunna utformas. Utredningen 
pågick under hösten 2020 och redovisades till Värmlandsrådet under våren 
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2021. Arbetet har skett i nära samarbete med Näringslivsansvariga i Värm-
land och Kommundirektörsnätverket samt representanter från Region Värm-
land (regiondirektör och biträdande regiondirektör). Rapporten landade i ett 
förslag om att skapa en gemensam etableringsfunktion i Värmland med hem-
vist inom Region Värmlands organisation och med gemensam finansiering. 
Samarbetet förslås ske genom avtalssamverkan. 
 
En länsgemensam etableringsfunktion förväntas samordna ett proaktivt inve-
sterings- och etableringsarbete. Verksamheten ska ses som regional företrä-
dare kring investeringsfrämjande åtgärder och ha ett nära samarbete med 
Business Sweden.  
 
Organisation, styrning och hemvist 
En gemensam etableringsfunktion kan organiseras på olika sätt; Bolag, kom-
munalförbund och avtalssamverkan. Av rapporten framgår att ett kommunal-
förbund innebär en alltför stor överbyggnad när det endast gäller en uppgift 
och bedömningen är därför att det inte är en lämplig organisationsform. Med 
ett gemensamt ägt bolag som ska sköta organisationens drift kan det bli otyd-
ligheter vad gäller styrning, delaktighet och skapa avstånd till parternas ordi-
narie näringslivsarbete.  
 
Därför föreslås i rapporten att det gemensamma etableringsarbetet ska orga-
niseras genom avtalssamverkan. Avtalet ska bland annat säkerställa: 

- att alla kommuner och regionen deltar på lika villkor. 
- att alla blir delaktiga i styrningen av organisationen.  
- att alla avtalsparter delta i styrningen genom en styrgrupp. 

 
För att skapa transparens och delaktighet för etableringsfunktionens arbete 
föreslås att etableringsfunktionens styrgrupp ska bestå av länets kommunsty-
relseordföranden samt regionstyrelsens ordförande. Konsensusbeslut i styr-
gruppen ska vara en förutsättning. Styrgruppen uppgift är tänkt att gälla prin-
cipiella och övergripande ärenden som exempelvis budget och verksamhets-
plan. I rapporten betonas att den gemensamma etableringsfunktionen behö-
ver organiseras så att arbetet bedrivs av en grupp personer. Ur ett långsiktigt 
perspektiv är det allt för sårbart att det etableringsfrämjande arbetet endast 
utgörs av en eller ett par medarbetare. Utöver anställd personal kommer eta-
bleringsfunktionen också arbeta med konsulter i varierande utsträckning.  
 
När etableringsfunktionen bedrivs genom avtalssamverkan krävs en utpekad 
hemvist för organisationen. Region Värmland föreslås vara värdorganisation 
och anställningsmyndighet. Ambitionen är att placera etableringsfunktionen 
inom ramen för Region Värmlands regionala utvecklingsverksamhet. 
 
Etableringsfunktionens relation till samverkansgrupper 
I Värmland finns ett antal olika nätverk och samarbeten som arbetar med för-
bättringsarbete, omvärldsbevakning, kompetensförsörjning e.tc. Dessutom 
finns, från och med regionbildningen den 1 januari 2019, länets gemen-
samma samverkansplattform: Värmlandsrådet. För att skapa tydlighet bör 
samverkansavtalet som ska reglera etableringsfunktionen innehålla informa-
tion om etableringsfunktionens roll i förhållande till andra etablerade sam-
verkansfunktioner. 
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Bärande principer 
I rapporten lyfts ett antal frågeställningar och för det fortsatta arbetet har ett 
antal principer utformats. Principerna bedöms kunna ge en god vägledning 
för utformning av förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer 
för en gemensam etableringsfunktion i Värmland.  
 

- En gemensam etableringsfunktion för Värmland skapas och organise-
ras genom avtalssamverkan. 

- Region Värmland ska vara hemvist för etableringsfunktionen.  
- Alla kommuner och regionen deltar på lika villkor (beslutsfattande 

genom konsensusbeslut). 
- Alla blir delaktiga i styrningen av organisationen (styrgruppen ska 

bestå av samtliga kommunstyrelseordföranden samt regionstyrelsens 
ordförande). 

- Länets kommundirektörer, regiondirektör, biträdande regiondirektör 
samt regional utvecklingsdirektör har till styrgruppen en beredande 
och samordnande roll.  

- Ledningsgruppen för det operativa samarbetet ska utgöras av länets 
näringslivsansvariga inklusive regionens motsvarighet. 

- Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för 
samtliga parter med en indikativ nivå på 10 SEK per invånare. Belop-
pet beslutas om i samband med beslut om samverkansavtal.  

- Kostnaderna för etableringsfunktionens första år (2022) finansieras 
av parternas gemensamma resurser. 

- Deltagandet i det gemensamma arbetet ska vara långsiktigt  
 
Tidsplan 
Enligt förslaget är ambitionen är etableringsfunktionen ska vara i drift från 
och med den 1 januari 2022 och ta vid det arbetet som Business Värmland 
drivit fram till halvårsskiftet 2021. I underlaget från Värmlandsrådet framgår 
att det krävs inriktningsbeslut från parterna, om att ta fram samverkansavtal, 
under tredje kvartalet 2021. Samverkansavtalet kommer i sin tur att arbetas 
fram och förankras under tredje och fjärde kvartalet 2021 för beslut hos 
respektive part sista kvartalet 2021.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontorets näringslivsenhet. 

Beslutsunderlag 
Missiv om framtida etableringsfunktion i Värmland med bilagor, Region 
Värmland 2021-08-12 

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffle kommun har på samma vis som många andra mindre kommuner ett 
antal utmaningar. Arbetslöshets-, arbetsmarknadsfrågorna tillhör de allra 
viktigaste utmaningarna för kommunen. Här är näringslivsarbetet med att 
stödja befintligt företagande samt att välkomna och locka nya entreprenörer 
till kommunen en absolut avgörande roll. Kommunens stadigt ökande place-
ring Svenskt Näringslivs rankingar visar att det lokala näringslivsarbetet är 
framgångsrikt när det gäller att ta hand om och stödja företagen inom kom-
munens gränser. Något som däremot är svårt för en liten kommun är att bear-
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beta företag, genom de kanaler och på de nivåer, som en länsgemensam eta-
bleringsfunktion kan göra. 
Kommunledningskontoret har genom kommundirektörs- och näringslivs-
chefsnätverken haft insyn i arbetet med att ta fram förslaget. Kommunled-
ningskontoret ställer sig också positiv till grundtanke och bärande idéer i för-
slaget. Två punkter bör dock lyftas till vidare diskussion och bearbetning 
innan det slutgiltiga förslaget till samverkansavtal fastställs för utskick till 
respektive fullmäktigeförsamling under hösten.  
För det första anser kommunledningskontoret att etableringsfunktionen bör 
ses som en naturlig del i Region Värmlands nuvarande uppdrag inom det 
regionala utvecklingsarbetet. Därmed så anser kommunledningskontoret att 
uppdraget redan är skatteväxlat vid regionbildningen och att det inte ska ske 
någon extra fördelning av kostnader. Utifrån rapporten och underlaget från 
Regionen får det istället ske en omprioritering av resurser och arbetsuppgif-
ter inom utvecklingsavdelningen. 
För det andra så ser kommunledningskontoret att önskan om bred förankring 
och delaktig hos samtliga ingående parter medför en något ”tung” styrning 
med stora styr- respektive ledningsgrupper. Förankringen i länet är mycket 
viktig, men kanske kan styrningen spetsas något på någon nivå. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget från Värmlandsrådet innebär en kostnad för Säffle kommun på 
knappt 160 tkr per år (ca 10 SEK per invånare). Kommunledningskontoret 
förslår här en alternativ finansiering inom Region Värmlands ordinarie upp-
drag, vilket skulle innebära att ingen ytterligare kostnad hamnar på kommu-
nerna. 

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 
1. Säffle kommun ställer sig bakom att Region Värmland, tillsammans med 
länets kommuner, tar fram förslag till samverkansavtal, organisation och 
arbetsformer för en gemensam etableringsfunktion i Värmland.  
2. Förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer ska baseras på 
genomförd utredning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen, förutom den 
från Värmlandsrådet föreslagna finansieringen.  
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3.Säffle kommun avstyrker förslaget att etableringsfunktionen finansieras 
genom en årlig kostnad för samtliga parter med en indikativ nivå på 10 SEK 
per invånare.  
4. Säffle kommun förslår att etableringsfunktionen finansieras inom Region 
Värmlands ordinarie verksamhet. 
5. Samverkansavtalet ska beslutas av respektive ingående part 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Pia Proper 
Näringslivschef 

Beslutet ska skickas till 
Region Värmlands, Värmlandsrådsenheten 
Kommunledningskontoret
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§ 112 Dnr KS/2021:185 

Förslag till sammanträdesplanering för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2022 
Ärendebeskrivning 
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över och 
göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är att 
planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och politiker samt 
vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess.  
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt 
kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering för 2022. 
För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv ärendeprocess 
föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga sina sammanträden 
på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-30. 
Förslag till sammanträdesplanering för 2022. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen fastställer och kommunfullmäktige föreslås fastställa sin 
respektive sammanträdesplanering för år 2022. 
Nämnderna förlägger sina sammanträdesdagar tisdagar, onsdagar eller torsdagar 
enligt nedanstående datum: 

- Vecka 3 (18-20 januari) 
- Vecka 7 (15-17 februari) 
- Vecka 11 (15-17 mars) 
- Vecka 16 (19-21 april) 
- Vecka 20 (17-19 maj) 
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- Vecka 33 (16-18 augusti) 
- Vecka 38 (20-22 september) 
- Vecka 42 (18-20 oktober) 
- Vecka 47 (22-24 november) 

I juni och december månad väljer nämnderna fritt. 
Arbetsutskottet beslutar för egen del att fastställa sin sammanträdesplanering för år 
2022 enligt föreslagen planering. 
_________________ 
 
 
 
 
 
 



Januari 2022 Februari 2022 Mars 2022 April 2022 Maj 2022 Juni 2022
L  1 Nyårsdagen T  1 T  1 F  1 S  1 Första maj O  1

S  2 O  2 O  2 L  2 M  2 Ordfber 18  T  2

M  3 1  T  3 T  3 S  3 T  3 F  3

T  4 F  4 F  4 M  4 Gruppmöte Ks 14  O  4 L  4 Pingstafton

O  5 Trettondedagsafton L  5 L  5 T  5 T  5 S  5 Pingstdagen

T  6 Trettondedag jul S  6 S  6 O  6 F  6 M  6 Sveriges nationaldag 23 
F  7 M  7 Ksau 6  M  7 Au/Kf 10  T  7 Maj gruppmöte L  7 T  7

L  8 T  8 T  8 F  8 S  8 O  8

S  9 O  9 O  9 L  9 M  9 Ksau 19  T  9 Ks budget

M 10 Gruppmöte Ks 2  T 10 T 10 S 10 T 10 F 10

T 11 F 11 F 11 M 11 Ks årsredovisning 15  O 11 L 11

O 12 L 12 L 12 T 12 T 12 S 12

T 13 Maj grmöte S 13 S 13 O 13 F 13 M 13 24 
F 14 M 14 Gruppmöte Ks 7  M 14 Gruppmöte Ks 11  T 14 L 14 T 14

L 15 T 15 Nä T 15 Nä F 15 Långfredagen S 15 O 15

S 16 O 16 Nä O 16 Nä L 16 Påskafton M 16 Gruppmöte Ks 20  T 16

M 17 Ks 3  T 17 Nä/Bokslutsdialog/Maj grmöte T 17 Nä/Maj gruppmöte S 17 Påskdagen T 17 Nä F 17

T 18 Nä F 18 F 18 M 18 Annandag påsk 16  O 18 Nä L 18

O 19 Nä L 19 L 19 T 19 Nä T 19 Nä/Maj gruppmöte S 19

T 20 Nä S 20 S 20 O 20 Nä F 20 M 20 Budget kf 25 
F 21 M 21 Ks/Au prelramar 8  M 21 Ordfber/Ks 12  T 21 Nä/Budgetdialog L 21 T 21

L 22 T 22 T 22 F 22 S 22 O 22 Ordfber

S 23 O 23 O 23 L 23 M 23 Ordfber/Ksau budget/Ks 21  T 23

M 24 4  T 24 T 24 S 24 T 24 F 24 Midsommarafton

T 25 F 25 F 25 M 25 Kf årsredovisning 17  O 25 L 25 Midsommardagen

O 26 L 26 L 26 T 26 T 26 Kristi himmelsfärdsdag S 26

T 27 S 27 S 27 O 27 F 27 M 27 26 
F 28 M 28 Ordfber/Ks prelramar 9  M 28 Ksau/årsredovisning 13  T 28 L 28 T 28

L 29 T 29 F 29 S 29 O 29

S 30 O 30 L 30 Valborgsmässoafton M 30 22  T 30

M 31 Ordf ber/Kf 5  T 31 T 31



Juli 2022 Augusti 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 December 2022
F  1 M  1 31  T  1 L  1 T  1 T  1

L  2 T  2 F  2 S  2 O  2 F  2

S  3 O  3 L  3 M  3 Ordfber/Kf (sista) 40  T  3 L  3

M  4 27  T  4 S  4 T  4 F  4 Alla helgons afton S  4

T  5 F  5 M  5 Ksau/Kf 36  O  5 L  5 Alla helgons dag M  5 Ordfber 49 
O  6 L  6 T  6 T  6 S  6 T  6

T  7 S  7 O  7 F  7 M  7 Ordfber/Kf delår 45  O  7

F  8 M  8 Ksau 32  T  8 L  8 T  8 T  8

L  9 T  9 F  9 S  9 O  9 F  9

S 10 O 10 L 10 M 10 Ksau delår 41  T 10 L 10

M 11 28  T 11 S 11 T 11 F 11 S 11

T 12 F 12 M 12 Gruppmöte Ks 37  O 12 L 12 M 12 Ksau/Kf 50 
O 13 L 13 T 13 T 13 S 13 T 13

T 14 S 14 O 14 F 14 M 14 Ksau 46  O 14

F 15 M 15 Gruppmöte Ks 33  T 15 Maj gruppmöte L 15 T 15 T 15

L 16 T 16 Nä F 16 S 16 O 16 F 16

S 17 O 17 Nä L 17 M 17 Kf nyvalda 42  T 17 L 17

M 18 29  T 18 Nä/Maj gruppmöte S 18 T 18 F 18 S 18

T 19 F 19 M 19 Ks 38  O 19 L 19 M 19 51 
O 20 L 20 T 20 Nä T 20 S 20 T 20

T 21 S 21 O 21 Nä F 21 M 21 Gruppmöte Ks 47  O 21

F 22 M 22 Ks 34  T 22 Nä L 22 T 22 Nä T 22

L 23 T 23 F 23 S 23 O 23 Nä F 23

S 24 O 24 L 24 M 24 Ks delår 43  T 24 Nä/Maj gruppmöte L 24 Julafton

M 25 30  T 25 S 25 T 25 F 25 S 25 Juldagen

T 26 F 26 M 26 39  O 26 L 26 M 26 Annandag jul 52 
O 27 L 27 T 27 T 27 S 27 T 27

T 28 S 28 O 28 F 28 M 28 Ks/Kf enbart val o budget 48  O 28

F 29 M 29 Ordfber 35  T 29 L 29 T 29 T 29

L 30 T 30 F 30 S 30 O 30 F 30

S 31 O 31 M 31 44  L 31 Nyårsafton
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Förslag till sammanträdesplanering för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2022 
Sammanfattning 
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över 
och göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är 
att planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och 
politiker samt vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess.  
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
samt kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering 
för 2022. För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv 
ärendeprocess föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga 
sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontorets kansli- och ekonomienhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplanering för 2022. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att förra årets förslag var väl anpassat till 
budget- och bokslutsprocessen. Förslaget eftersträvar samma röda tråd som 
föregående år, med en tydlig tvåveckorsperiod mellan arbetsutskott och 
kommunstyrelse, samt mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Måndagar är fortsatt den officiella sammanträdesdagen förutom när röda 
helgdagar påverkar planeringen. Kommunledningskontoret anser att detta 
inte bör ändras. 
Likt innevarande år får nämnderna välja sina dagar fritt i juni och december 
månad. 

Konsekvenser 
De kommunala verksamheterna ska bedrivas rättsäkert, effektivt och med 
god kvalitet. Att ha en tydlig och neutral sammanträdesplanering som i första 
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hand tar kommunens olika processer i beaktande är en åtgärd som främjar 
detta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa sin respektive sammanträdesplanering för år 2022 enligt 
föreslagen planering. 

2. Nämnderna förlägger sina sammanträdesdagar tisdagar, onsdagar 
eller torsdagar enligt nedanstående datum: 
- Vecka 3 (18-20 januari) 
- Vecka 7 (15-17 februari) 
- Vecka 11 (15-17 mars) 
- Vecka 16 (19-21 april) 
- Vecka 20 (17-19 maj) 
- Vecka 33 (16-18 augusti) 
- Vecka 38 (20-22 september) 
- Vecka 42 (18-20 oktober) 
- Vecka 47 (22-24 november) 

I juni och december månad väljer nämnderna fritt. 
 

 
Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 
  

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder
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§ 113 Dnr KS/2021:76 

Svar på granskningsrapport om kompetensförsörjning 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Säffle kommun gav KPMG, som är ett externt revisionsbolag, i 
uppdrag att granska samtliga nämnders arbete med kompetensförsörjning. Detta 
eftersom kompetensförsörjning bedöms vara en av de kritiska faktorerna för att 
säkerställa kommunens funktion framåt. KPMG genomförde revisionen och 
upprättade därefter en rapport med bedömningar och rekommendationer. 
Revisionsrapportens sammanfattande bedömning är att varken kommunstyrelsen 
eller nämnder har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling av personalen. Bedömningen baseras på att det inte finns 
någon dokumentation av kommunens kompetensförsörjningsarbete. I avsaknad av 
detta finns, enligt KPMG, inte tillräckliga underlag för att göra analyser och besluta 
om åtgärder som behöver vidtas för att långsiktigt möta de 
kompetensförsörjningsbehov som väntas.  
KPMG fastslår vidare att varken kommunstyrelsen eller nämnderna har följt upp 
effekterna av de rekryteringsfrämjande eller kompetensutvecklande åtgärder som 
genomförts. Kommunen har därigenom inte följt upp att de åtgärder som styrelse 
och nämnder har beslutat om får avsedd effekt för kommunens personalförsörjning.  
I revisionsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen att:  
 Upprätta en kompetensförsörjningsplan för kommunstyrelsens 

verksamheter.  
 Upprätta en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan utifrån de 

förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna.  
 Redovisa kommunens personalomsättning på ett relevant sätt.  
 Systematiskt samla data om rekryteringsbehovet för kommunens samtliga 

verksamheter för att underlätta inriktning och fokus på 
marknadsföringsinsatser.  

 Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i 
verksamheterna.  

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande åtgärder.  
 Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande åtgärder.  

 
I revisionsrapporten rekommenderas nämnderna att:  
 Upprätta en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan.  
 Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i 

verksamheterna.  
 Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande åtgärder.  
 Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande åtgärder. 
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HR-enheten har tagit del av rapporten och kommundirektörens ledningsgrupp har 
diskuterat föreslagna åtgärder som kommer bli följande: 
HR kommer att distribuera en mall till förvaltningarna som kan användas för att 
tillmötesgå de rekommendationer som framförts av revisorerna. Målsättningen är 
att mallen blir klar under 2021, därefter kan fullständiga planer som möter 
revisionens rekommendationer upprättas.  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-09-02. 
Revisionsrapport: Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa 
kompetensförsörjningen, Säffle kommun. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att anta rekommendationerna i 
den bifogade revisionsrapporten och de åtgärder som planeras av HR-enheten. 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Säffle kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar 
för att säkerställa kompetensförsörjningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelse och nämnder har 
ett ändamålsenligt arbetssätt avseende rekrytering av personal med efterfrågad 
kompetens samt kompetensutveckling av befintlig personal.  
Vår sammanfattande bedömning är att varken kommunstyrelsen eller nämnder har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
av personalen. Vår bedömning baseras på att det inte finns någon dokumentation av 
kommunens kompetensförsörjningsarbete. I avsaknad av detta finns inte tillräckliga 
underlag för att göra analyser och besluta om åtgärder som behöver vidtas för att 
långsiktigt möta de kompetensförsörjningsbehov som väntas.  
Därtill saknar vi att varken kommunstyrelsen eller nämnderna har följt upp effekterna 
av de rekryteringsfrämjande eller kompetensutvecklande åtgärder som genomförts. 
Kommunen har därigenom inte följt upp att de åtgärder som styrelse och nämnder har 
beslutat om får avsedd effekt för kommunens personalförsörjning.  
  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Upprätta en kompetensförsörjningsplan för kommunstyrelsens verksamheter. 

 Upprätta en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan utifrån de 
förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna. 

 Systematiskt samla data om rekryteringsbehovet för kommunens samtliga 
verksamheter för att underlätta inriktning och fokus på marknadsföringsinsatser. 

 Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i 
verksamheterna.  

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande åtgärder. 

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande åtgärder. 
 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnderna att: 

 Upprätta en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan. 

 Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i 
verksamheterna.  

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande åtgärder. 

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande åtgärder.  
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2 Inledning/bakgrund 

Pensionsavgångarna väntas bli stora de kommande åren med ett stort 
rekryteringsbehov som följd. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraft i arbetslivet – 
vilket medför större rörlighet. Det ställer krav på en god kompetensförsörjning som 
säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål.  
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens, miljö- och byggnadsnämndens, 
kulturnämndens, socialnämndens och teknik- och fritidsnämndens arbete med 
kompetensförsörjning bör granskas. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelse och nämnder har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende rekrytering av personal med efterfrågad 
kompetens samt kompetensutveckling av befintlig personal.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

 Analyserar och säkerställer respektive nämnd/styrelse verksamheternas 
kompetensbehov?  

 Vilka bedömningar och analyser har gjorts beträffande kompetens/ 
personalbehovet på kort och lång sikt? Finns en beslutad lägsta nivå avseende 
utbildning för de olika verksamheterna?  

 Vilka åtgärder har vidtagits utifrån de analyser och slutsatser som dragits?  

 Hur ser roll- och ansvarsfördelning i respektive nämnd/styrelse ut beträffande 
kompetensförsörjningsfrågorna?  

 Säkerställer respektive nämnd/styrelse kompetensutveckling av befintlig 
personal?  

 Säkerställer respektive nämnd/styrelse att kompetens överförs från de 
medarbetare som slutar till medarbetare som kvarstår?  

 Finns det strategier/arbetsmodeller för hur man ska arbeta för att säkerställa en 
god personalförsörjning?  

 Finns system för att årligen fånga upp behov av rekrytering i organisationen?  
 
Granskningen omfattar kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens, miljö- och 
byggnadsnämndens, kulturnämndens, socialnämndens och teknik- och 
fritidsnämndens arbete med kompetensförsörjning under år 2019. 
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2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Interna styrdokument såsom verksamhetsplan, riktlinjer och rutiner 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med 
förvaltningschefer, en enhetschef och HR-chef. 
Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktagranska rapporten. 
Granskningen har genomförts av Jenny Thörn, kommunal revisor under ledning av 
Annelie Svensson, kommunal revisor och kundansvarig för revisionen i Säffle kommun. 
  



 

 4 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Säffle kommun 

 Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen 
 
 2021-02-16 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Ansvar och roller avseende arbetet med 
kompetensförsörjningen 

I kommunstyrelsens reglemente1 avsnitt 4.6 framgår att kommunstyrelsens ska ha 
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. Det som nämns ligga inom ansvaret är bland annat gällande tecknande 
av kollektivavtal, förhandlingar utifrån medbestämmandeavtal samt avgöra i frågor om 
tolkning och tillämning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har 
även genom skrivelse i reglemente ett personaladministrativt ansvar. 
I nämndernas respektive reglementen2 framgår för samtliga nämnder att de är 
anställningsmyndighet för personal inom förvaltningen med undantag för 
förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde 
med undantag av frågor som enligt kommunstyrelsens reglemente är deras att ansvara 
för, enligt beskrivning ovan. 
I intervjuer uppger förvaltningschefer att de anser sig ha ansvar för 
kompetensförsörjningsfrågorna i sina verksamheter. Ansvaret är dock inte så 
formaliserat men kompetensfrågor och personalförsörjning är ett återkommande ämne 
på förvaltningarnas ledningsgrupper. Det sker en dialog med enhetschefer och 
avdelningschefer i verksamheterna som lyfts i ledningsgrupper. Det upplevs finnas 
goda möjligheter att lyfta angelägna frågor på agendan i kommundirektörens 
ledningsgrupp där generella behov inom kompetensförsörjning kan diskuteras. 
HR-avdelningen har inte något uttalat ansvar för kompetensförsörjningen på 
övergripande nivå i kommunen men har ansvar i angränsande frågor kring 
arbetsgivarvarumärke och aktiviteter för att attrahera kompetens till kommunen. 

3.1.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att nämnderna har ett formellt ansvar för den personal som arbetar i 
nämndens verksamheter. Därigenom har de även ett formellt ansvar för 
kompetensförsörjningen avseende den personal som arbetar i verksamheten. 
Vår bedömning är att det finns klargjort var det politiska ansvaret ligger avseende 
kompetensförsörjningen. Vi kan också konstatera att ansvaret för 
kompetensförsörjningen är tydliggjort i förvaltningarna. Vi anser att kommunstyrelsen 
genom uppdrag till HR-avdelningen ytterligare skulle kunna fördela ansvaret för 
kompetensförsörjningen i kommunen.  
 

 
1 Beslutat av kommunfullmäktige § 47, 2020-04-27 
2 Beslutade av kommunfullmäktige (BUN 2019-03-26, MBN 2019-04-30, SN 2019-06-03, TFN 2019-06.18 
KN 2012-09-28, reviderat 2015-10-26, § 170) 
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3.2 Analyser och åtgärder avseende kompetensförsörjningen 

I kommunens årsredovisning 2019 framgår att kommunfullmäktige har beslutat om 
interna perspektivmål där ett av målen är att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det framgår av redovisningen att målet under 2019 är delvis uppfyllt. I 
arbetet med att Säffle kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare har 
nämnder och bolag under 2019 haft som målsättning att: 

• Rätt kompetenser finns inom verksamheten 
(pedagogisk behörighet med mera) 

• All personal ska trivas med sitt arbete 

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

• Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka  

• Minska sjukfrånvaron genom förebyggande insatser, exempelvis 
friskvårdssatsningar 

 
En medarbetar- och ledarpolicy finns som har beslutats av kommunfullmäktige3. I den 
beskrivs kommunens vision och hur medarbetare och chefer ska bidra till att skapa 
värde för kommuninvånarna genom det välfärdsuppdrag som kommunen har. Det finns 
korta beskrivningar av vad som förväntas av ledare och medarbetare samt vilka 
förutsättningar kommunen som arbetsgivare vill erbjuda för att medarbetare ska stärka 
sin kompetens och utvecklas i verksamheten.  
I intervjuer beskrivs att HR-avdelningen bedriver ett strategiskt och aktivt arbete med 
arbetsgivarvarumärke för kommunen. Detta sker genom sociala medier, hemsida och 
genom aktiviteter som mässor mm där tänkta framtida kandidater kan finnas, 
exempelvis universitet och skolor.  
Ett flertal av nämnderna beskriver att de är öppna för att ta emot praktikanter och ser 
det som ett sätt att bygga relationer och visa sig som arbetsgivare i en förhoppning att 
dessa individer senare väljer att söka sig till Säffle kommun.  
Det finns i nuläget inga dokumenterade kompetensförsörjningsplaner utifrån 
kommunstyrelsens ansvar eller nämndernas ansvar. Det uppges i intervjuer att det 
finns behov av en kartläggning av mer långsiktiga behov då analysen i nuläget sker 
mer från år till år. Det framgår att ett flertal enheter är så pass små att cheferna kan ha 
koll på kommande avgångar och kompetensbehov utan att detta är dokumenterat.  Det 
beskrivs vidare i intervjuer att det sker en analys av behov när det uppstår problem att 
rekrytera en viss kompetens.  
Barn- och utbildningsförvaltningen anger att de har kompetensbehov som en del i sitt 
systematiska kvalitetsarbete där kompetenser identifieras som de behöver rekrytera 
utifrån behov hos elever som behöver tillgodoses. Inom kulturnämndens 
ansvarsområde har verksamheten inom Ungdomens hus utvecklats mot nya behov av 

 
3 Beslutad i kommunfullmäktige 2019-12-16. 
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kompetens där beteendevetare och ungdomscoacher behöver finnas i verksamheten 
utifrån de behov som finns hos ungdomarna. 
Inom miljö- och byggnadsförvaltningen framkommer det vid intervjuer att 
kompetensförsörjning diskuteras i gemensamma länsövergripande nätverk där 
gemensamma behov kan lyftas där kommunerna får ange vilka kompetenser de har 
behov av som kan lösas genom en samordning.  
Teknik- och fritidsförvaltningen har sedan 10 år samordnats i en gemensam nämnd 
med Åmåls kommun. I intervju framkommer att ett av huvudskälen till en gemensam 
nämnd var att klara kompetensförsörjningen för kommunerna. Inom nämndens 
verksamhet finns områden som kan vara svårrekryterade för mindre kommuner och 
upplevs av kandidater vara mer attraktivt när tjänsterna har ett bredare uppdrag i de 
två kommunerna. Nämnden bedriver samhällsviktig verksamhet och i intervjuer uppges 
att det för dessa verksamhetsområden finns ett mer strukturerat arbete för att 
analysera kompetensbehov då det är en avgörande faktor för driften av den 
samhällsviktiga verksamheten. Det framkommer dock att arbetet inte är dokumenterat i 
så hög grad.  
I övrigt beskrivs att verksamhetsutveckling som sker i ett större perspektiv ofta är 
kopplat till att utveckla arbetsmiljön, arbetssätt eller attraktiviteten för kommunen som 
arbetsgivare. Mycket av det arbete som sker uppges vara för att attrahera och behålla 
personal och personalomsättningen uppges vara låg i hela kommunen. I 
årsredovisning 2019 och delårsrapport 2020 finns avsnitt om väsentliga 
personalförhållanden där bland annat kommunens personalomsättning redovisas 
tillsammans med avslutsorsak för de medarbetare som avslutat sin anställning i 
kommunen. Det finns även uppgifter om åldersstruktur vilket kan ge en bild över 
kommande pensionsavgångar. Av årsredovisningen 2019 kan utläsas att 
”medarbetargruppen under 30 år är underrepresenterad vilket ger ett större behov av 
strategisk kompetensförsörjning för att få en jämnare fördelning i åldersgrupperna. Dels 
tillför olika ålderskategorier i en arbetsgrupp olika inspel och nyanser dels blir 
pensionsavgångarna inte lika märkbara/sårbara om avgångarna är mer utspridda i tid”. 
Vissa förvaltningschefer upplever att de har ett stort ansvar att på egen hand klara av 
den kompetensförsörjning som de har behov av. Det kan vid sidan om övriga uppdrag 
vara tidskrävande och svårt att få till på ett strategiskt sätt.  
Vid nämndernas sammanträden har förvaltningschef en informationspunkt. I intervjuer 
anges att personalfrågor är ofta förekommande i denna information vare sig det 
handlar om personalförändringar, sjukfrånvaro eller utbildningsbehov.  
 
Krav på utbildningsnivå  

I intervjuer beskrivs ett flertal yrkesgrupper där krav på behörighet eller utbildningsnivå 
finns i kommunen. Vissa är lagstadgade krav där legitimation krävs, exempelvis 
sjuksköterskor eller där formell kompetens krävs för att utföra vissa uppgifter, 
exempelvis socialsekreterare, lärare eller ingenjörsroller inom 
samhällsbyggnadsområdet.  
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Inom kulturnämndens verksamhet upplevs att kvaliteten förbättras om det finns 
utbildade bibliotekarier i verksamheten. Det är i perioder en svårrekryterad kompetens 
till mindre orter och man har gjort vissa anpassningar för att lösa kompetensbehoven. 
Vidare framgår att utbildade lärare till kulturskolan kan vara svårt då tjänster ofta 
behöver kombineras mellan flera kommuner för att uppnå heltid i omfattning. Det sker i 
nuläget ingen formell samverkan kring delade tjänster utan löses av kandidaten själv 
som ansöker om tjänster hos flera kommuner så att de får den tjänstgöringsgrad som 
önskas.  
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter mäts andelen behöriga lärare i de 
olika skolformerna som en del i kvalitetsuppföljningen. Måltal för andelen behöriga 
framgår av nämndens verksamhetsplan för 2020. Nämndens måluppfyllelse 2019 för 
andelen behöriga uppnåddes för samtliga skolformer utom förskola och fritidshem. 
Nämnden har tidigare haft ett beslut om att endast anställa behöriga förskollärare vilket 
innebar att barnskötare endast kunde erhålla visstidsanställning. Det gjorde att 
kontinuiteten i verksamheten blev drabbad. Ett ökat behov av barnskötare framöver har 
lett till att barnskötare återigen kan få tillsvidareanställningar i kommunen vilket leder till 
att andelen behöriga blir lägre i mätning av målen. Det har startats en 
barnskötarutbildning både inom vuxenutbildning och inom gymnasiet för att möta dessa 
behov.  
Inom teknik- och fritidsnämnden finns kunskapskrav för vissa ingenjörsroller samt 
utifrån lagkrav inom myndighetsutövning och för andra roller behövs i vissa fall en 
certifiering av något slag.  
Socialnämnden beslutade för ett antal år sedan att höja kraven inom verksamheten 
med ambitionen att medarbetare som erbjöds tillsvidareanställning lägst skulle vara 
undersköterskor. Detta som ett sätt att höja statusen i vårdyrket. Det visade sig dock 
att avskaffandet av vårdbiträden gjorde att glappet blev stort och det uppkom 
svårigheter att tillsätta tjänster då vårdbiträden endast kunde visstidsanställas. 
Nämnden har därför fattat beslut om att den lägsta kompetensnivån inom 
socialnämndens verksamheter för att få en tillsvidareanställning är vårdbiträde. Vikarier 
och visstidsanställda finns dock som inte når kompetenskraven. Det uppges vidare i 
intervjuer att sjukskötersketjänster är en utmaning att ha tillsatta på samtliga tjänster 
men att kommunen hittills klarat sina behov utan att hyra in personal.  
Ett annat exempel som lyfts är utbildade undersköterskor där HR-avdelningen 
tillsammans med förvaltningen har gjort en kartläggning över nuvarande kompetens 
och behov av utbildningsinsatser. Utifrån det har samarbete med vuxenutbildning 
skapats för att kunna erbjuda vidareutbildning för befintlig personal som en lösning på 
behoven.  
I andra nämnder har kompetensbehov där det varit svårt att rekrytera lösts genom 
samverkan med andra kommuner eller där kommunen anlitat externa konsulter. I miljö- 
och byggnadsnämndens verksamheter har det varit aktuellt för att lösa behov av bland 
annat mätingenjör, stadsarkitekt samt inspektörer inom miljö och livsmedel. Detta då 
det enligt norm behöver finnas ett visst antal tjänstepersoner för att det ska finnas 
beredskap inom kommunen. Tillsammans i samverkan kan man gemensamt lösa de 
behov av kompetenser som finns.  
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Rekrytering 

Nämnderna genomför till stor del rekryteringar på egen hand utifrån sitt ansvar som 
anställande myndighet. HR-avdelningen är inblandade i viss rekrytering och har tagit 
fram en rekryteringsprocess som stöd i förvaltningarnas arbete. Det sker ingen 
sammanställning av rekryteringsbehov på övergripande nivå. Vid pensionsavgångar 
sker en analys över om tjänster ska ersättas eller om tjänsten ska utvecklas åt något 
håll för att se om en annan typ av kompetens behövs.  
Inom barn- och utbildningsnämnden har man på egen hand inrättat en vikariebank för 
att kunna lösa vikariebehov på ett effektivt sätt. Centrala funktioner sköter rekrytering 
av vikarier till vikariebanken så att  rektorer vid varje enhet inte behöver lägga tid på 
detta. Tidigare blev det konkurrens om de vikarier som fanns att tillgå, nu fördelas 
vikarierna från banken utifrån behov som uppstår i verksamheterna.   
 
Överföring av kompetens 

Det beskrivs i intervjuer finnas en strategi för att ta vara på kompetens och erfarenhet 
genom att genomföra rekryteringar och tillsättningar så de nya kan gå bredvid den som 
ska sluta. Det finns även till viss del rutiner för avslutssamtal men är ett ansvar hos 
varje enskild chef. Vid avsked eller uppsägningar från arbetsgivaren har HR-chef ett 
ansvar att genomföra avslutande samtal och i intervjuer beskrivs vikten av att vara 
professionell och göra det på ett bra sätt.  
 

3.2.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att det inte finns några dokumenterade kompetensförsörjningsplaner 
för kommunstyrelsen eller nämnderna. Kompetensförsörjning upplevs vara en viktig 
fråga för förvaltningarna som i nuläget främst sker genom dialog mellan chefer och i 
ledningsgrupper. Kartläggning av behov på längre sikt dokumenteras inte och det finns 
därigenom inget underlag att göra analyser för vilka kan leda till åtgärder.  
Det finns till viss del åtgärder vidtagna när behov har identifierats, även om dessa 
behov inte är dokumenterade. Bland annat har beslut fattats både i socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden för att anpassa krav på utbildningsnivå för att möta 
verksamhetens behov. Därtill har utbildningar startats för att utbilda fler barnskötare, 
vårdbiträden och undersköterskor. För att lösa uppkomna kompetensbehov vid 
svårigheter att rekrytera har åtgärder vidtagits genom samverkan, vidareutbildning av 
befintlig personal eller anlitande av externa konsulter.  
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, teknik- och 
fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har krav och beslut om lägstanivåer 
kring utbildning för specifika funktioner. Dessa krav kan utgå från lagar, regler, normer 
eller utifrån strategiska beslut i respektive nämnd.  
Vår bedömning är att det inom kommunstyrelsen till viss del finns arbetsmodeller och 
strategier för personalförsörjning genom det strategiska arbetet att marknadsföra 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Därtill pågår ett internt arbete utifrån 
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medarbetar- och ledarpolicy med ursprung ur kommunens vision och värderingar vilket 
kan utgöra en god grund för att kommunens verksamheter ska attrahera kompetens. I 
delårsrapport och årsredovisning redovisas väsentliga personalförhållanden där viss 
statistik presenteras som har en påverkan på personalförsörjningen, bland annat 
personalomsättning, åldersstruktur på nuvarande anställda med kommande 
pensionsavgångar samt sjukfrånvaro.  
Vi anser däremot att arbetsmodeller och strategier kan utvecklas gällande långsiktiga 
kompetensförsörjningsplaner på kommunövergripande nivå. Dessa analyser bör utgå 
från väsentlig statistik som påverkar tillgång och behov av kompetens, exempelvis 
demografi, nuvarande kompetensstruktur och identifierade behov av kompetens på 
lång sikt i verksamheterna. Utan denna analys och dokumenterade strategier försvåras 
förutsättningarna till ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete som kan följas upp och 
utvecklas.  
Vår bedömning är att det inte finns former för att fånga upp årliga rekryteringsbehov då 
ansvaret och genomförandet av rekryteringar sker inom respektive nämnd och 
förvaltning. Det finns till viss del rutiner för att ta vara på kompetens hos personal som 
slutar genom att tillsätta nya medarbetare som får gå vid sidan om tidigare anställd 
som ska sluta.  

3.3 Kompetensutveckling av befintlig personal 

Kompetensutvecklingsbehov fångas till stor del upp i medarbetarsamtal. I kommunens 
gemensamma underlag för genomförande av medarbetarsamtal finns avsnitt där 
chefer och medarbetare gemensamt ska gå igenom behov av kompetensutveckling 
och fortbildning. Det innebär att det vid behov ska finnas dokumenterat i underlaget 
årligen, förutsatt att behov finns för medarbetaren.  
Det sker en löpande fortbildning utifrån verksamhetsbehov inom respektive nämnds 
ansvarsområden.  
Exempelvis nämns att socialnämndens verksamheter skyndsamt genomförde 
utbildningar i basala hygienrutiner och smittskydd som Folkhälsomyndigheten 
tillhandahåller som webbutbildning och filmer. En bred kompetensutvecklingsinsats för 
personalen när Corona-pandemin bröt ut våren 2020. Detta anges ha gett effekt 
genom att kommunens särskilda boenden inte haft någon spridning av viruset vid tiden 
för intervjun i granskningen. Därtill har ett flertal andra kompetensutvecklingsinsatser 
genomförts, bland annat inom hot och våld, kontaktmannaskap, förflyttningskunskap 
där ett körkort har införts som arbetats fram av arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  
Socialförvaltningen har tidigare arbetat med en årlig kompetensutvecklingsplan men 
det uppges att den inte har uppdaterats på senaste tiden. I intervjuer beskrivs en 
ambition att återuppta arbetet och se till att de insatser som genomförs dokumenteras. 
Det sker ett stort antal insatser för att nämndens medarbetare ska ha kunskap inom 
viktiga områden för att utöva sina arbetsuppgifter.  
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en fortbildningsplan som tas fram med en 
planering för 1,5 år framåt. I den anges målgrupp, tidsåtgång och planering i tid när 
insatsen ska genomföras. Genom planen anges att det kan säkerställas att insatserna 
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praktiskt går att genomföra och inte krocka med andra planerade aktiviteter samt att 
förvaltningschef över tid har en överblick över vilka som fått fortbildning och hur 
kommande aktiviteter ska planeras.  
Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter anger att de genom att vara delaktiga i 
nätverk och samordningsgrupper får del av viktig information och ny kunskap som 
behövs utifrån förändrade lagkrav eller regelverk. Det framgår i verksamhetsplan för 
miljö- och byggnadsnämnden att verksamheten är kunskapsintensiv och kräver 
kontinuerlig uppdatering och kunskapsinhämtning utifrån förändrade lagkrav. Det finns 
även en beskrivning att nämndens frågor troligen kommer att bli än mer komplexa. 
Inom kulturnämndens verksamheter anges att bibliotekspersonal tar del av löpande 
utbildningar som erbjuds via länsbiblioteken. Medarbetare inom kulturskolan har en 
viss del av sin arbetstid för utveckling av sin specialistkompetens, detta för att kunna 
utvecklas och lära vidare till eleverna.  
Teknik- och fritidsförvaltningen anger att kompetensutvecklingsbehov främst fångas i 
samband med medarbetarsamtal. Efter dessa sker en dialog i ledningsgruppen för att 
se om utbildningar kan samordnas för en grupp av medarbetare. Exempelvis för 
körkortsbehörigheter och certifieringar för ”heta arbeten”.  
För kommunens chefer finns det från HR-avdelningen ett antal utbildningar som 
erbjuds inom arbetsmiljöområdet, ledarskap, löneprocessen, rehabilitering mm. Det 
finns också ledarskapsutbildning där en extern part genomför dessa för nya chefer.  
Det finns ledarforum som arrangeras två gånger per år där alla chefer träffas och får 
information, inspiration och utbildning inom områden som ledningsgruppen identifierat 
behov av.  

3.3.1 Bedömning  

Vi kan konstatera att kommunstyrelsens HR-avdelning utifrån sitt uppdrag som 
chefsstöd erbjuder kommungemensamma utbildningar riktade till chefer. Övrig 
kompetensutveckling är förvaltningarnas eget ansvar. Enligt uppgifter i intervjuer 
erbjuds ett antal insatser för kompetensutveckling där behov identifierats. Utan att 
kompetensförsörjningsbehoven är dokumenterade är det svårt för oss att uttala oss 
huruvida kommunens kompetensutveckling är säkerställd fullt ut. Insatser måste därtill 
ställas i relation till verksamhetens förutsättningar att genomföra dessa utifrån ekonomi 
och planering i verksamheten.  
Enskilda medarbetares kompetensutvecklingsbehov fångas i medarbetarsamtal när det 
finns behov. Vi anser att det är positivt för enskilda individers utveckling och att de 
behov som identifierats i medarbetarsamtal kan användas för att planera och 
samordna insatser som flera har behov av. De exempel som lyfts från barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden där man sammanställer 
kompetensutvecklingen i fortbildnings- eller kompetensutvecklingsplaner ser vi som 
goda exempel som övriga verksamheter kan efterfölja. Detta ger en dokumenterad 
översikt över de insatser som det finns behov av samt de som har genomförts.  
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Vi har i granskningen inte tagit del av någon uppföljning av de insatser som genomförts 
vilket vi anser kan utvecklas för att säkerställa att kommunen får en effekt av sina 
kompetensutvecklingsinsatser.  
 

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och nämnderna inte har ett ändamålsenligt arbetssätt för sin kompetensförsörjning eller 
kompetensutveckling. Vår bedömning baseras på att det i nuläget inte finns någon 
dokumentation av kommunens kompetensförsörjningsarbete. I avsaknad av detta finns 
inte tillräckliga underlag för att göra analyser och vidta åtgärder för att långsiktigt möta 
de kompetensförsörjningsbehov som väntas.  
Vår bedömning är att det finns klargjort var det politiska ansvaret ligger avseende 
kompetensförsörjningen och även att ansvaret är tydliggjort i förvaltningarna. Det finns 
till viss del åtgärder vidtagna när behov har identifierats, även om dessa behov inte är 
dokumenterade. Bland annat har beslut fattats både i socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för att anpassa krav på utbildningsnivå för att möta 
verksamhetens behov. 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, teknik- och 
fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden har krav och beslut om lägstanivåer 
kring utbildning för specifika funktioner. Dessa krav kan utgå från lagar, regler, normer 
eller utifrån strategiska beslut i respektive nämnd.  
Vår bedömning är att det inom kommunstyrelsen till viss del finns arbetsmodeller och 
strategier för personalförsörjning genom det strategiska arbetet att marknadsföra 
kommunen som attraktiv arbetsgivare samt internt arbete utifrån medarbetar- och 
ledarpolicyn.  
Vår bedömning är att det inte finns former för att fånga upp årliga rekryteringsbehov då 
ansvaret och genomförandet av rekryteringar sker inom respektive nämnd och 
förvaltning. Det finns till viss del rutiner för att ta vara på kompetens hos personal som 
slutar. 
Vi kan konstatera att kommunstyrelsens HR-avdelning utifrån sitt uppdrag som 
chefsstöd erbjuder kommungemensamma utbildningar riktade till chefer. Övrig 
kompetensutveckling är förvaltningarnas eget ansvar och vi har fått exempel på ett 
antal insatser för kompetensutveckling där behov identifierats. 
Därtill saknar vi att varken kommunstyrelsen eller nämnderna har följt upp effekterna 
av de rekryteringsfrämjande eller kompetensutvecklande åtgärder som genomförts. 
Kommunen har därigenom inte följt upp att de åtgärder som styrelse och nämnder har 
beslutat om får avsedd effekt för kommunens personalförsörjning. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
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 Upprätta en kompetensförsörjningsplan för kommunstyrelsens verksamheter. 

 Upprätta en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan utifrån de 
förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna. 

 Systematiskt samla data om rekryteringsbehovet för kommunens samtliga 
verksamheter för att underlätta inriktning och fokus på marknadsföringsinsatser. 

 Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i 
verksamheterna.  

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande åtgärder. 

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande åtgärder. 
 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnderna att: 

 Upprätta en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan. 

 Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i 
verksamheterna.  

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande åtgärder. 

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande åtgärder. 
 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Jenny Thörn  Annelie Svensson 
Kommunal revisor  Kommunal revisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
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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 Kommunstyrelsen 

 

Granskningsrapport om kompetensförsörjning 
Sammanfattning 
Revisorerna i Säffle kommun gav KPMG, som är ett externt revisionsbolag, 
i uppdrag att granska samtliga nämnders arbete med kompetensförsörjning. 
Detta eftersom kompetensförsörjning bedöms vara en av de kritiska 
faktorerna för att säkerställa kommunens funktion framåt. KPMG 
genomförde revisionen och upprättade därefter en rapport med bedömningar 
och rekommendationer. 
Revisionsrapportens sammanfattande bedömning är att varken 
kommunstyrelsen eller nämnder har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling av personalen. 
Bedömningen baseras på att det inte finns någon dokumentation av 
kommunens kompetensförsörjningsarbete. I avsaknad av detta finns, enligt 
KPMG, inte tillräckliga underlag för att göra analyser och besluta om 
åtgärder som behöver vidtas för att långsiktigt möta de 
kompetensförsörjningsbehov som väntas.  
KPMG fastslår vidare att varken kommunstyrelsen eller nämnderna har följt 
upp effekterna av de rekryteringsfrämjande eller kompetensutvecklande 
åtgärder som genomförts. Kommunen har därigenom inte följt upp att de 
åtgärder som styrelse och nämnder har beslutat om får avsedd effekt för 
kommunens personalförsörjning.  
I revisionsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen att:  
 Upprätta en kompetensförsörjningsplan för kommunstyrelsens 

verksamheter.  
 Upprätta en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan utifrån 

de förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna.  
 Redovisa kommunens personalomsättning på ett relevant sätt.  
 Systematiskt samla data om rekryteringsbehovet för kommunens 

samtliga verksamheter för att underlätta inriktning och fokus på 
marknadsföringsinsatser.  

 Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i 
verksamheterna.  

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande 
åtgärder.  

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande 
åtgärder.  

 
I revisionsrapporten rekommenderas nämnderna att:  
 Upprätta en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan.  
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 Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i 
verksamheterna.  

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande 
åtgärder.  

 Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande 
åtgärder. 

 
HR-enheten har tagit del av rapporten och kommundirektörens 
ledningsgrupp har diskuterat föreslagna åtgärder som kommer bli följande: 
HR kommer att distribuera en mall till förvaltningarna som kan användas för 
att tillmötesgå de rekommendationer som framförts av revisorerna. 
Målsättningen är att mallen blir klar under 2021, därefter kan fullständiga 
planer som möter revisionens rekommendationer upprättas.  

Bakgrund 
Pensionsavgångarna väntas bli stora de kommande åren med ett stort 
rekryteringsbehov som följd. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraft i 
arbetslivet – vilket medför större rörlighet. Det ställer krav på en god 
kompetensförsörjning som säkerställer att rätt kompetensstruktur finns 
tillgänglig för att nå verksamhetens mål. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin 
riskanalys, att kommunstyrelsens, barn- och utbildnings-, miljö- och 
byggnads-, kultur-, social- och teknik- och fritidsnämndens arbete med 
kompetensförsörjning bör granskas. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020 och genomfördes med hjälp av KMPG, som är ett externt 
revisionsbolag.  

Ärendets beredning 
Revisionen genomfördes under hösten 2020 genom att dokument inhämtades 
och intervjuer genomfördes med samtliga förvaltningar och nämnder. Efter 
detta sammanställdes ett utkast till rapport som samtliga förvaltningar fick 
läsa igenom och ge återkoppling på innan rapporten slutligen färdigställdes. 
Rapporten därefter behandlats av HR och på kommundirektörens 
ledningsgrupp för vidare åtgärder utifrån revisionens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa 
kompetensförsörjningen, Säffle kommun 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att revisionsrapporten i sin helhet var väl 
sammansatt och pekade på ett antal viktiga utvecklingsområden som både 
förvaltningen och koncernen behöver arbeta vidare på.  
Själva arbetet med att attrahera, rekrytera och utveckla olika kompetenser 
görs kontinuerligt inom kommunkoncernen. Däremot pekar 
revisionsrapporten på viktiga delar som saknas för att systematisera och 
förenkla arbetet. Därför behövs ett övergripande dokument där man på ett 
enklare sätt både kan följa upp och planera. Detta dokument kommer HR att 
ta fram och delge övriga förvaltningar så att alla arbetar på ett likartat sätt. 
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Konsekvenser 
Bedöms påverka kommunkoncernen positivt både vad gäller ekonomi och 
humankapital. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommendationerna i den bifogade 
revisionsrapporten och de åtgärder som planeras av HR-enheten. 
 

Pamela Dahlin 
HR-chef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 114 Dnr KS/2021:177 

Policy för telefoni 
Ärendebeskrivning 
Alla som ringer till Säffle kommunkoncern ska få god service och ett trevligt 
bemötande. Det gäller både interna och externa samtal. Vi ska ge en god service 
och ett gott bemötande i alla telefonsamtal och kontakter. Vi ska ha hög 
tillgänglighet och vi ska använda våra telefoner och dess kringutrustning på ett 
ansvarsfullt sätt. Innebörden av detta beskrivs närmare i policyn. 
Policy för telefoni är framtagen för att säkerställa att alla anställda i Säffle 
kommunkoncern har samma grundsyn på hur kommunens telefoner ska användas, 
vilket bemötande och vilken tillgänglighet vi ska ha samt vikten av en ekonomiskt 
ansvarsfull användning av telefonitjänsterna. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-05. 
Policy för telefoni.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för telefoni. 
 
 
__________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Policy för telefoni 
Sammanfattning 
Alla som ringer till Säffle kommunkoncern ska få god service och ett trevligt 
bemötande. Det gäller både interna och externa samtal. Vi ska ge en god 
service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal och kontakter. Vi ska ha 
hög tillgänglighet och vi ska använda våra telefoner och dess kringutrustning 
på ett ansvarsfullt sätt. Innebörden av detta beskrivs närmare i policyn. 

Bakgrund 
Policy för telefoni är framtagen för att säkerställa att alla anställda i Säffle 
kommunkoncern har samma grundsyn på hur kommunens telefoner ska 
användas, vilket bemötande och vilken tillgänglighet vi ska ha samt vikten 
av en ekonomiskt ansvarsfull användning av telefonitjänsterna. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Förslaget till policy har varit på remiss hos Kommundirektörens 
ledningsgrupp vars synpunkter har omhändertagits.   

Förvaltningens ståndpunkt 
Det är viktigt att kommunkoncernen har samsyn kring god service, trevligt 
bemötande och hög tillgänglighet så alla vet vad det innebär och agerar 
utifrån det. Uppfattningen är att policyn beskriver detta på ett enkelt och bra 
sätt.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Förslaget stämmer väl överens med beslutade mål.   

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget stämmer väl överens med antagna styrdokument. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för telefoni. 
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1 Bakgrund 
Det ska vara enkelt att göra rätt. Det ska inte vara några oklarheter om vad 
som gäller i Säffle kommunkoncern. 
I och med en ny telefoniplattform med förnyade telefoniverktyg och 
arbetsmetoder är det nu också aktuellt med en ny telefoni-policy. 

1.1 Syftet med policyn 
Denna policy är framtagen för att säkerställa att alla anställda i Säffle 
kommunkoncern har samma grundsyn på hur kommunens telefoner ska 
användas, vilket bemötande och vilken tillgänglighet vi ska ha samt vikten 
av en ekonomiskt ansvarsfull användning av telefonitjänsterna.  

1.2 Målet med policyn  
Alla som ringer till Säffle kommunkoncern ska få god service och ett trevligt 
bemötande. Detta gäller oavsett om samtalet är internt eller externt. 

 Vi ska ge en god service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal 
och kontakter 

 Vi ska ha hög tillgänglighet 

 Vi ska använda våra telefoner och dess kringutrustning på ett 
ansvarsfullt sätt, både ekonomiskt och för att se till att den 
information som finns i telefonen är väl skyddad 

1.3  Övriga styrdokument, lagar och förordningar 

1.3.1 Medarbetar- och ledarpolicyn 
Vi, alla medarbetare, finns till för våra kommuninvånare. Allt det värde 
Säffle kommunkoncern skapar för våra invånare, våra företag och de som 
besöker vår kommun utgår från det arbete vi gör som ledare och 
medarbetare. Detta är vårt välfärdsuppdrag. 

1.3.2 Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 
Denna policy ger riktlinjer för hur vi i Säffle kommun agerar i vår 
kommunikation med omvärlden och klargör vilket informationsansvar som 
åligger de olika nivåerna inom den kommunala organisationen (nämnder, 
bolag, förvaltningar, enheter, medarbetare) samt ge riktlinjer för hur vi 
agerar i praktiska situationer. 
Policyn omfattar även etiska regler för hantering av information i Säffle 
kommuns organisation där syftet är att tillhandahålla ett regelverk på 
individnivå inom kommunens verksamhet, i kommunens lokaler och med 
kommunens utrustning. 
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2 Policy för telefoni 

2.1 Organisation och ansvar 
Denna policy gäller för samtliga nämnder, förvaltningar och helägda 
aktiebolag inom Säffle kommunkoncern. Policyn förvaltas av 
kommunstyrelsen som äger rätt att i dialog med berörda verksamheter 
utfärda kompletterande tillämpningsanvisningar. 

2.2 Policy 
Med god service och trevligt bemötande menar vi: 

 Du svarar med för- och efternamn samt 
organisations/enhetstillhörighet och vid behov även titel. 

 Oavsett om samtalet är internt eller externt ska ditt förhållningssätt 
vara positivt och professionellt. 

 Du ser till att felringda samtal kommer till rätt medarbetare eller 
funktion. 

 Du tar dig tid att lyssna och sätter dig in i personens frågeställningar 
utan att inleda med invändningar och förklaringar. 

 Du säkerställer ett korrekt svar. Är du osäker är det bättre att du ber 
om att få återkomma med besked. 

 Du återkommer alltid som överenskommet. Även om du inte är helt 
klar med ditt svar så meddelar du det. 

 Du ger en tydlig bild över hur ärendet handläggs och ger ett 
realistiskt besked om när ett besked kan vara klart. 

 Du ger ett nej/avslag på ett respektfullt sätt och förvissar dig om att 
mottagaren har förstått svaret. 

 Du är medveten om att din röst är ett viktigt verktyg i samtalet och 
använder den på ett positivt sätt. 

 Du uttrycker dig enkelt och undviker fackuttryck.   
  
Med hög tillgänglighet menar vi: 

 Du bidrar till att samtal kopplas rätt genom att se till så dina uppgifter 
i telefonilösningen är korrekta. 

 Det ska alltid finnas någon som är tillgänglig på telefon till sådana 
funktioner som får många samtal. Vid behov vidarekopplas samtal 
till annan medarbetare eller funktion. 

 Den som ringer ska få ett besked om när du är tillgänglig igen och 
därför ska du alltid hänvisa din telefon när du inte kan ta emot 
samtal.  

 Du som har röstbrevlåda ska alltid ha ett personligt meddelande 
intalat. Detta för att den påringande ska vara helt säker på att 
meddelande lämnas till rätt person. Du måste kontinuerligt, minst en 
gång om dagen, lyssna av din röstbrevlåda. 
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 Du ska alltid ringa upp den som sökt dig senast nästkommande 
arbetsdag.   

  
Att använda våra telefoner med kringutrustning på ett ansvarsfullt sätt 
innebär: 

 Alla telefoner med kringutrustning som är inköpta av Säffle 
kommunkoncern ägs och hanteras av kommunen och är att betrakta 
som arbetsredskap. 

 Du ansvarar för att din telefon med kringutrustning sköts på rätt sätt. 
Det gäller även data och information som du lagrar i telefonen. 

 Du ansvarar för att lagrad information är skyddad genom att förse din 
telefon med lösenord/pinkod så att obehöriga inte kan komma åt din 
information. 

 Du ansvarar för att nedladdade och egeninstallerade appar inte 
innebär någon säkerhetsrisk. Vid osäkerhet om sådan risk föreligger, 
ska appen inte installeras. I vissa situationer kan mobiltelefonen 
behöva ominstalleras/fabriksåterställas. Det innebär att lokalt lagrad 
information och egeninstallerade appar går förlorad.  

 Privata samtal och SMS får endast utgöra en mindre del av 
användandet. Det ska inte inkräkta på arbetet. 

 Telefonens abonnemang, SIM-kort, får inte flyttas till privat 
mobiltelefon eller användas i annan privat utrustning. 

 Du säkerställer att ditt samtal inte kan höras av någon obehörig om 
det handlar om sekretess- eller andra känsliga uppgifter.   

 Vid förlust av telefon ska alltid IT-enheten kontaktas samt en 
stöldanmälan till polisen göras. 

  
Ansvar 

 Du som är chef ansvarar för att denna policy tillämpas och att 
bemötande och tillgänglighet inom den egna verksamheten följs upp. 

 Varje medarbetare är ansvarig för att följa denna policy. 

 I den mån som förtroendevalda politiker utför myndighetsuppdrag för 
kommunens räkning uppmanas dessa att följa denna policy. 
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3 Kommunicering, uppföljning och revidering av 
styrdokumentet 

3.1 Kommunicering 
Policyn kommuniceras via samverkan med fackliga parter, på intranät samt 
på APT. 

3.2 Uppföljning 
Policyn ska följas upp på APT en gång per år.  

3.3 Revidering och godkännande  
IT-enheten ansvarar för att revidera och följa upp policyn.  

3.4 Giltighetstid  
Policyn gäller under respektive mandatperiod. 
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§ 115 Dnr KS/2021:176 

Säffle kommuns svar på Finansdepartementets remiss SOU 
2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 
Ärendebeskrivning 
Utredningen Samordning för bostadsbyggande (tillsatt av Regeringen 2017-12-13) 
har kommit med ett delbetänkande SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar 
utveckling. Delbetänkandet behandlar det tilläggsdirektiv som Regeringen beslutade 
om 2020-02-13 och som gäller att utredningen ska se över delar av plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, för att genom ändringar i regelverket stärka 
förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara 
transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. 
Finansdepartementet har skickat utredningen på remiss. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-05. 
Säffle kommuns yttrande över Finansdepartementets remiss angående till SOU 
2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 
Finansdepartementets remiss angående SOU 2021:23 Stärkt planering för en 
hållbar utveckling. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar att överlämna kommunledningskontorets 
förslag på remissvar till Finansdepartementet. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överlämna kommunledningskontorets 
yttrande som svar på remissen till Finansdepartementet. 
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Yttrande från Säffle kommun angående 
finansdepartementets remiss SOU 2021:23 Stärkt 
planering för en hållbar utveckling dnr Fi2020/01486 
Säffle kommun önskar yttra sig över Finansdepartementets remiss angående 
SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 

I Regeringens direktiv till utredningen konstateras att klimatfrågan är en av 
samhällets mest angelägna utmaningar för en hållbar utveckling och att 
transporter medför betydande miljö- och klimatpåverkan, inte minst när det 
gäller utsläpp av växthusgaser. Vidare konstateras att utsläppen av växthus-
gaser kan minska genom en transporteffektiv samhällsstruktur med samman-
hållen bebyggelse och förbättrad tillgänglighet för gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik, större andel elfordon och andra fordon med låga utsläpp samt effek-
tivare och mer samordnade godstransporter. 

Utifrån direktiven har utredningen gjort en grundlig genomgång av Plan- och 
bygglagen och föreslagit förändringar som ska underlätta vid omställning till 
mer effektiva och samordnade godstransporter. Ambitionen är stor och god. 
Den problematik som tas upp och behandlas i rapporten är som mest akut i 
större städer. Utredningen ägnar mycket utrymme åt att hantera storstädernas 
miljöproblem genom att finna olika sätt begränsa bilåkandet genom mins-
kade möjligheter till parkering. Ur Säffle kommuns perspektiv saknas i 
rapporten en problematisering och fördjupning kring olika stora kommuners 
skilda problembilder och förutsättningar. På sidan 155 i rapporten står ”Det 
ska dock i sammanhanget sägas att trängsel och behovet av hållbara 
transportsätt är större i storstadsregioner och större tätorter än på 
landsbygden. De negativa effekterna av fler parkeringsplatser och körda 
kilometer med egen bil utanför storstadsregionerna är inte lika stora, medan 
de ekonomiska konsekvenserna av att avslå en dåligt lokaliserad etablering 
för en liten kommun är allvarligare än där bebyggelsetrycket är stort.”  Med 
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något enstaka undantag är det allt som problematiseras kring kommuners 
olika förutsättningar och upplevda problem samt möjligheter att arbeta med 
markanvisningsavtal, exploateringsavtal, detaljplaner och bygglov för att öka 
transporteffektiviteten. Vill ingen bygga på orten så finns heller ingen 
motpart/samverkanspart. Resonemanget hade vunnit på att gå djupare här 
och se på skillnaderna mellan storstadsregionerna, de mellanstora 
regionhuvudstäder samt de små kommunerna (som utgör huvuddelen av 
Sveriges kommuner). Ett dilemma är att de förslagna författningsändringarna 
gäller lika över hela landet. Följden blir att stora delar av resonemanget, 
kring de kommunala verktygen för att öka transporteffektiviteten, blir något 
främmande för kommuner i Säffles storlek och mindre. Säffle kommun har  
9 000 invånare i huvudorten och 6 000 invånare i de mindre tätorterna och på 
landsbygden, vilket innebär att det finns ca 140 kommuner som har ännu 
färre invånare. Hur dessa kommuner på ett framgångsrikt sätt ska kunna dra 
sitt strå till stacken inom det här aktuella området är en utmaning. 
Förmodligen spelar regionala kollektivtrafikplaner (som t.ex. omfattar 
anropsstyrd trafik), samåkning där det är möjligt samt möjligheter till 
alternativa bränslen som el, naturgas och HVO m.fl. större roll i 
omställningsarbetet här.  

Förslaget till ändrad lydelse av PBL 2 kap 3§ punkten 1 med tillägget ”en 
ändamålsenlig och transporteffektiv samhälls- och bebyggelsestruktur” 
behöver nyanseras. Lagtext ska vara kortfattad. Ett förslag är att meningen 
förlängs med ”… utifrån geografiska förutsättningar”. Förarbetena, i det här 
fallet kommande proposition, behöver – oavsett om lagtexten justeras eller 
inte - innehålla det resonemang som saknas här kring kommuners olika för-
utsättningar och möjligheter kring transporteffektivitet och bebyggelsestruk-
tur. Utan resonemang och nyansering i propositionen skulle kommuner, läns-
styrelser och Boverk inte ha det stöd och den vägledning som behövs för att 
kunna anpassa bedömningarna, utifrån de så skiftande förutsättningar som de 
facto gäller i vårt avlånga och geografisk olika land.  

När det gäller förslaget till årlig mobilitetskartläggning är ambitionen även 
här god, men utformningen behöver ses över ytterligare och förfinas. Majori-
teten av landet skolor och idrottsanläggningar har en yta över 400 kvm. Det-
samma gäller gruppboenden och särskilda boenden för äldre. Förslaget inne-
bär att samtliga kommuner ska lämna in en årlig deklaration angående mobi-
litet per fastighet till Boverket. För kommunerna utanför storstadsregionerna 
innebär det litet tillspetsat att en blankett per förskola, skola, gruppboende, 
äldreboende, idrottslokal m.m. varje år ska konstatera att den regionala kol-
lektivtrafikplanen inte klarar av tillgodose behoven av resande utöver skoltid 
för personal och besökare vid dessa verksamheter. Ett annat exempel är jord-
brukssektorn. En stor del av landets jordbruk har byggnader på 400 kvm 
eller mer. Här jobbar kanske 2-10 personer, av naturliga skäl lokaliserade på 
landsbygden, där arbetstiderna och linjesträckningar gör kollektivresandet 
om inte omöjligt så åtminstone rejält krångligt. Att dessa verksamheter 
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skulle deklarera parkering och mobilitet en gång om året ökar förmodligen 
inte viljan till omställning.  

Klimatomställningen är viktig för hela landet och det behöver tas fram idéer, 
verktyg och arbetssätt som tar hänsyn till de skilda förutsättningar som gäller 
för såväl stora som mellanstora och små kommuner. Säffle kommun har inte 
svaren, men är naturligtvis fortsatt villig till att delta i utvecklingen och tan-
keutbytet i dessa frågor.  

 

För Säffle kommun 

Dag Rogne 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 
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 Kommunstyrelsen 

 

Remiss av SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar 
utveckling 
Sammanfattning 
Utredningen Samordning för bostadsbyggande (tillsatt av Regeringen 2017-
12-13) har kommit med ett delbetänkande SOU 2021:23 Stärkt planering för 
en hållbar utveckling. Delbetänkandet behandlar det tilläggsdirektiv som 
Regeringen beslutade om 2020-02-13 och som gäller att utredningen ska se 
över delar av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för att genom ändringar 
i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglig-
het genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja lång-
siktigt hållbara stadsmiljöer. Finansdepartementet har skickat utredningen på 
remiss. 

Bakgrund 
Utredningen Samordning för bostadsbyggande (tillsatt av Regeringen 2017-
12-13) har kommit med ett delbetänkande SOU 2021:23 Stärkt planering för 
en hållbar utveckling. Delbetänkandet behandlar det tilläggsdirektiv som 
Regeringen beslutade om 2020-02-13 och som gäller att utredningen ska se 
över delar av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för att genom ändringar 
i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglig-
het genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja lång-
siktigt hållbara stadsmiljöer. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författ-
ningsförslag. 
Utredningen ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som 
medför att planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked 
enligt PBL kan tydliggöras så att tillkommande och förändrade fysiska struk-
turer bidrar till ökad transporteffektivitet som leder till minskad miljö- och 
klimatpåverkan och ger bättre förutsättningar för att utveckla gång-, cykel- 
och kollektivtrafik samt hållbara godstransporter. Uppdraget innebär också 
att utreda bättre förutsättningar för genomförande av åtgärder i detaljplan 
och bygglovsprövning som främjar tillgänglighet genom hållbara transporter. 
Vidare ingår att utreda om kommunen i högre utsträckning än i dag bör 
kunna avstå från att kräva att en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ord-
nas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering, lastning och lossning av fordon. Utredningen ska undersöka hur 
byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare kan samverka med det 
allmänna genom utvecklade avtalsformer i samband med planering enligt 
PBL, så att åtgärder för ökad transporteffektivitet som bland annat leder till 
att minskad miljö- och klimatpåverkan kan uppnås och som sträcker sig 
längre än genomförandet av en detaljplan. 
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Utredningens förslag 
Utredningen föreslår att formuleraringar om parkering i PBL ändras till for-
muleringar om transporteffektivitet och mobilitet.  
Föreslagna ändringar i PBL innebär att när nya områden byggs ska: 

•  de lokaliseras så att behovet av transporter hålls nere och att gjorda 
investeringar i infrastruktur och service nyttjas så effektivt som möjligt 

•  bostäder och verksamheter vara tillgängliga med gång, cykel och olika 
energieffektiva och miljövänliga transportslag 

•  kommunerna få bestämma om krav på mobilitetsåtgärder i detaljplanen 
•  kommunerna få ökade möjligheter att säkerställa att planerade och 

överenskomna mobilitetsåtgärder genomförs 
•  kommunerna få möjlighet att i exploateringsavtal komma överens med 

byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare om mobilitets-
åtgärder och -tjänster 

 
Utredningen föreslår även att en ny lag inrättas om mobilitetskartläggning. 
Den innebär att fastighetsägare till fastigheter med fler än 30 bostadslägen-
heter och verksamheter som har mer än 400 kvm lokalyta årligen ska göra en 
mobilitetskartläggning och lämna in den till Boverket och till kommunen. 
Utredningen redogör att lagens huvudsyfte är att medvetandegöra frågorna 
hos kommun, fastighetsägare och användare.  
 
Säffle kommun är inte namngiven remissinstans men har som kommun alltid 
möjlighet att yttra sig över förslag som berör kommunsektorn. Finansdepar-
tementet önskar remissvaren sig tillhanda senast 13 september 2021. 
Ett separat ärende till kommunstyrelsen behandlar Klimatkommunernas 
förslag till yttrande över på Finansdepartementets remiss. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med miljö- och 
byggförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Säffle kommuns yttrande över Finansdepartementets remiss angående till 
SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling 
Finansdepartementets remiss angående SOU 2021:23 Stärkt planering för en 
hållbar utveckling 

Förvaltningens ståndpunkt 
I Regeringens direktiv till utredningen konstateras att klimatfrågan är en av 
samhällets mest angelägna utmaningar för en hållbar utveckling och att 
transporter medför betydande miljö- och klimatpåverkan, inte minst när det 
gäller utsläpp av växthusgaser. Vidare konstateras att utsläppen av växthus-
gaser kan minska genom en transporteffektiv samhällsstruktur med samman-
hållen bebyggelse och förbättrad tillgänglighet för gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik, större andel elfordon och andra fordon med låga utsläpp samt effek-
tivare och mer samordnade godstransporter. 
Utifrån direktiven har utredningen gjort en grundlig genomgång av Plan- och 
bygglagen och föreslagit förändringar som ska underlätta vid omställning till 
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mer effektiva och samordnade godstransporter. Ambitionen är stor och god. 
Den problematik som tas upp och behandlas i rapporten är som mest akut i 
större städer. Utredningen ägnar mycket utrymme åt att hantera storstädernas 
miljöproblem genom att finna olika sätt begränsa bilåkandet genom mins-
kade möjligheter till parkering. Ur Säffle kommuns perspektiv saknas i 
rapporten en problematisering och fördjupning kring olika stora kommuners 
skilda problembilder och förutsättningar. På sidan 155 i rapporten står ”Det 
ska dock i sammanhanget sägas att trängsel och behovet av hållbara trans-
portsätt är större i storstadsregioner och större tätorter än på landsbygden. 
De negativa effekterna av fler parkeringsplatser och körda kilometer med 
egen bil utanför storstadsregionerna är inte lika stora, medan de ekono-
miska konsekvenserna av att avslå en dåligt lokaliserad etablering för en 
liten kommun är allvarligare än där bebyggelsetrycket är stort.”  Med något 
enstaka undantag är det allt som problematiseras kring kommuners olika för-
utsättningar och upplevda problem samt möjligheter att arbeta med mark-
anvisningsavtal, exploateringsavtal, detaljplaner och bygglov för att öka 
transporteffektiviteten. Vill ingen bygga på orten så finns heller ingen mot-
part/samverkanspart. Resonemanget hade vunnit på att gå djupare här och se 
på skillnaderna mellan storstadsregionerna, de mellanstora regionhuvud-
städer samt de små kommunerna (som utgör huvuddelen av Sveriges kom-
muner). Ett dilemma är att de förslagna författningsändringarna gäller lika 
över hela landet. Följden blir att stora delar av resonemanget, kring de kom-
munala verktygen för att öka transporteffektiviteten, blir något främmande 
för kommuner i Säffles storlek och mindre. Säffle kommun har  9 000 invå-
nare i huvudorten och 6 000 invånare i de mindre tätorterna och på landsbyg-
den, vilket innebär att det finns ca 140 kommuner som har ännu färre invå-
nare. Hur dessa kommuner på ett framgångsrikt sätt ska kunna dra sitt strå 
till stacken inom det här aktuella området är en utmaning. Förmodligen spe-
lar regionala kollektivtrafikplaner (som t.ex. omfattar anropsstyrd trafik), 
samåkning där det är möjligt samt möjligheter till alternativa bränslen som 
el, naturgas och HVO m.fl. större roll i omställningsarbetet här.  
Förslaget till ändrad lydelse av PBL 2 kap 3§ punkten 1 med tillägget ”en 
ändamålsenlig och transporteffektiv samhälls- och bebyggelsestruktur” 
behöver nyanseras. Lagtext ska vara kortfattad. Ett förslag är att meningen 
förlängs med ”… utifrån geografiska förutsättningar”. Förarbetena, i det här 
fallet kommande proposition, behöver – oavsett om lagtexten justeras eller 
inte - innehålla det resonemang som saknas här kring kommuners olika för-
utsättningar och möjligheter kring transporteffektivitet och bebyggelsestruk-
tur. Utan resonemang och nyansering i propositionen skulle kommuner, läns-
styrelser och Boverk inte ha det stöd och den vägledning som behövs för att 
kunna anpassa bedömningarna, utifrån de så skiftande förutsättningar som de 
facto gäller i vårt avlånga och geografisk olika land.  
När det gäller förslaget till årlig mobilitetskartläggning är ambitionen även 
här god, men utformningen behöver ses över ytterligare och förfinas. Majori-
teten av landet skolor och idrottsanläggningar har en yta över 400 kvm. Det-
samma gäller gruppboenden och särskilda boenden för äldre. Förslaget inne-
bär att samtliga kommuner ska lämna in en årlig deklaration angående mobi-
litet per fastighet till Boverket. För kommunerna utanför storstadsregionerna 
innebär det litet tillspetsat att en blankett per förskola, skola, gruppboende, 
äldreboende, idrottslokal m.m. varje år ska konstatera att den regionala kol-
lektivtrafikplanen inte klarar av tillgodose behoven av resande utöver skoltid 
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för personal och besökare vid dessa verksamheter. Ett annat exempel är jord-
brukssektorn. En stor del av landets jordbruk har byggnader på 400 kvm 
eller mer. Här jobbar kanske 2-10 personer, av naturliga skäl lokaliserade på 
landsbygden, där arbetstiderna och linjesträckningar gör kollektivresandet 
om inte omöjligt så åtminstone rejält krångligt. Att dessa verksamheter 
skulle deklarera parkering och mobilitet en gång om året ökar förmodligen 
inte viljan till omställning.  
Klimatomställningen är viktig för hela landet och det behöver tas fram idéer, 
verktyg och arbetssätt som tar hänsyn till de skilda förutsättningar som gäller 
för såväl stora som mellanstora och små kommuner. Säffle kommun har inte 
svaren, men är naturligtvis fortsatt villig till att delta i utvecklingen och tan-
keutbytet i dessa frågor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen yttrar sig över Finansdepartementets remiss över del-
betänkandet SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 
Miljö- och bygg 

Daniel Nordholm 
Stadsarkitekt 

Beslutet ska skickas till 
Finansdepartementet 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kommunledningskontoret 
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 116 Dnr KS/2021:189 

Ny kommunikationsenhet vid kommunledningskontoret 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret föreslår att en central kommunikationsenhet, direkt 
underställd kommunstyrelsens förvaltningschef, inrättas i Säffle kommun. Detta i 
syfte att tillvarata positiva effekter av informations- och kommunikationsarbetet 
under covid-19-pandemin samt skapa förutsättningar för att utveckla kommunens 
koncernövergripande, strategiska kommunikation och stärka möjligheterna att 
leverera kvalitetssäkrad, enhetlig och samordnad information i alla tillgängliga 
kanaler. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-31. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en ny kommunikationsenhet enligt förslaget. 
 
 
__________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ny kommunikationsenhet vid kommunledningskontoret 
Sammanfattning 
Kommunledningskontoret föreslår att en central kommunikationsenhet, 
direkt underställd KS förvaltningschef, inrättas i Säffle kommun. Detta i 
syfte att tillvarata positiva effekter av informations- och 
kommunikationsarbetet under covid-19-pandemin samt skapa förutsättningar 
för att utveckla kommunens koncernövergripande, strategiska 
kommunikation och stärka möjligheterna att leverera kvalitetssäkrad, 
enhetlig och samordnad information i alla tillgängliga kanaler. 

Bakgrund 
Den pågående covid-19-pandemin har understrukit betydelsen av att Säffle 
kommun bedriver ett samordnat, strategiskt och koncernövergripande 
informations- och kommunikationsarbete gentemot kommunens invånare för 
att kunna leverera kvalitetssäkrad, enhetlig och koordinerad information i 
alla tillgängliga kanaler, såväl internt till kommunens anställda som externt 
till allmänheten.  
 
Till följd av att kommunikationsfunktionens roll som en central, strategisk 
stabsfunktion i linje med HR, Ekonomi, IT m.fl. har förstärkts och 
tydliggjorts under pandemins förlopp har positiva utfall inom 
kommunikationsarbetet kunnat uppnås, bland annat genom ett stärkt uppdrag 
och mandat i kommunkoncernen vilket möjliggjort att koordinering och 
samverkan mellan de olika kommunikationsresurser som finns spridda i 
koncernen har effektiviserats och förbättrats.  
 
Genom att göra denna lösning permanent och upprätta en central 
kommunikationsenhet direkt underställd KS förvaltningschef, med 
tillhörande enhetschef som ansvarar för koncernövergripande strategisk 
kommunikation, kan kommunen tillvarata de positiva effekter som 
synliggjorts under covid-19-pandemin och skapa förutsättningar för att 
stärka det strategiska kommunikationsarbetet i hela kommunkoncernen.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till ny 
kommunikationsenhet. Förslaget ger Säffle kommun möjlighet att samordna 
och utveckla det strategiska kommunikationsarbetet i koncernen och stärka 
arbetets roll och mandat i organisationen som en central stabsfunktion inom 
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KS förvaltning. Genom ökad strategisk samordning skapas möjligheter för 
Säffle kommun att lyfta det övergripande kommunikationsarbetet i 
kommunens förvaltningar och bolag.  
 
I samband med inrättandet av en ny kommunikationsenhet i Säffle kommun 
föreslås att enhetschefen ges ett uppdrag av kommundirektören att inventera 
de kommunikationsresurser som i nuvarande finns utspridda i koncernen. 
Därefter ska ett utredningsförslag presenteras gällande hur dessa, i första 
hand redan befintliga, resurser kan samordnas och knytas an till den centrala 
kommunikationsenheten i syfte att stärka möjligheterna att bedriva ett 
samordnat och enhetligt kommunikationsarbete inom organisationen. 
Uppdraget genomförs under en sexmånadersperiod genom bland annat 
intervjuer med förvaltningschefer, enhetschefer, VD och övriga viktiga 
resurser.  

Konsekvenser 

Måluppfyllelse 
Genom att utveckla det koncernövergripande kommunikationsarbetet 
förbättrar Säffle kommun möjligheten att bedriva en samordnad, 
kvalitetssäkrad och engagerande kommunikation gentemot invånarna i 
enlighet med kommunstyrelsens mål om att stärka den demokratiska 
processen och öka invånarnas känsla av delaktighet.  

Ekonomi 
Förslaget innebär i nuläget en samordning av redan befintliga, budgeterade 
resurser och är följaktligen kostnadsneutralt.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en ny kommunikationsenhet enligt 
förslaget. 
 
 

Ingmar Rosén 
Kommundirektör 
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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 57–64 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  
 Gudrun Svensson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2021-08-23 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-08-31 tas ned 2021-09-21  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Stadshuset Åmål/Teams kl. 09:00 - 12:05 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Gudrun Svensson (C), vice ordförande 

Gösta Schagerholm (C) 

Lisbeth Wilsson (KD) 
Malin Andersson (S) 

 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

Svante Mlakar (S), § 63 

  
Övriga deltagare Katrin Kappenlund, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 57 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Gudrun Svensson (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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ÖFN § 58 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs med en ändring: Ekonomisk prognos utgår. 

__________  



 

  
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  Sida 
2021-08-23 

 
 5 (10) 

 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

ÖFN § 59 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32:4 *** 

__________  
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ÖFN § 60 Halvårsuppföljning internkontrollplan 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden lägger halvårsuppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund redogör för de kontrollpunkter som ska följas upp per 

halvår. Dessa är: 

- Begäran om uttag i förmynderskapsärenden hanteras inte enligt rutin 

- Huvudman riskerar att lida rättsförlust om klagomål på ställföreträdare inte hanteras 

enligt intern rutin 

- Ärendehantering (handläggningstider)  

Den avvikelse som noterats rör ärendehanteringen. Orsakerna är flera. Situationen med 

pandemin har gjort att fler tackat nej till nya uppdrag med nya kontakter. I takt med att 
antalet komplexa ärenden ökat har det blivit svårare och tagit längre tid att tillsätta lämp-

liga ställföreträdare. Intresset för ideellt arbete tycks också minska generellt. Andra in-

stansers handläggningstider (tingsrätten m.fl.) har förlängts under pandemin vilket 

påverkat handläggningstiderna vid överförmyndarenheten. 

Arbete pågår för att korta handläggningstiderna, bland annat utökad samverkan med 

socialtjänster och vårdcentraler för mer fullständiga underlag och därmed mindre 

tidsåtgång för kompletteringar, samt rekryteringsinsatser för fler ställföreträdare. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljning internkontrollplan första halvåret 2021 från enhetschef Katrin 

Kappenlund 

__________  
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ÖFN § 61 Rapport Länsstyrelsens årliga tillsyn 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar resultatet av tillsynen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund redogör för inkommen rapport från Länsstyrelsens 

årliga tillsyn. 

Sammanfattningsvis bedöms verksamheten vid överförmyndarenheten vara välskött 

med akter som är överskådliga och i god ordning. 

Två anteckningar finns från Länsstyrelsens sida som rör rutin för diarieföring av 
inkommande mejl samt att det i en av de granskade akterna saknades anteckning på 

årsräkningen om att granskningen var verkställd. 

Dessa rutiner vid överförmyndarenheten kommer att justeras. 

__________  
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ÖFN § 62 Rapport samrådsmöte 18 juni 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar från genomfört samrådsmöte. Den 18 juni 
kallades kommunchefer och ekonomichefer till samrådsmöte i enligt med samverkans-

avtalet punkt 9 Insyn och samråd. Representanter för fyra av de fem kommunerna deltog. 

Nuläget i verksamheten presenterades samt kommande utmaningar och behov, såsom 

behov av fler ideella ställföreträdare och ökat behov även av yrkesmässiga ställföreträ-

dare då antalet svåra och komplexa ärenden fortsätter att öka. 

Vid samrådsmötet presenterades budget för innevarande år 2021 samt indexuppräknad 

budget för 2022. Budgetuppräkningen regleras i samverkansavtalets punkt 6. Ekonomi/ 
budget. Med indexuppräkning enligt samverkansavtalet ökar budgeten från 4 444 tkr år 

2021 till 4 550 tkr år 2022. Ökningen rör i huvudsak personalkostnader 

(arbetskraftskostnadsindex 2,80 %). 

Kostnadsfördelningen per kommun som bygger på både invånarantal och antal ärenden 

regleras i samverkansavtalets punkt 7. Kostnadsfördelning  

Vidare presenterades ett äskande för 2022. Det skulle innebära att budgeten för 2022 

uppgår till 5 295 tkr i stället för 4 550 tkr. Största delen av äskandet avser anställning av 
en handläggare. Därutöver finns i äskandet ökade kostnader för licenser kopplat till nytt 

verksamhetssystem. 

Samrådsmötet såg positivt på medverkan från nämnden i kommande budgetdiskussion, 
ett önskemål som har framförts från nämndens sida med hänvisning till samverkansav-

talets punkt 9 Insyn och samråd. 

Datum för nästa samrådsmöte bestämdes till 17 september. Till detta tillfälle inbjuds en 

nämndledamot per kommun. 

Beslutsunderlag 

- Minnesanteckningar samrådsmöte 2021-06-18 

- Svar till nämnden från Dals-Eds och Åmåls kommuner 

__________  
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ÖFN § 63 Dialog inför årlig grundläggande 
granskning 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tackar närvarande revisorer för dagens dialog. 

Sammanfattning av ärendet 

En dialog med revisorer från samverkanskommunerna samt sakkunnig revisor från 

KPMG genomförs vid dagens nämnd. Dialogen är en del i den årliga grundläggande 

granskning som sker enligt kommunallagen. 

Enhetschef Katrin Kappenlund presenterar verksamhetens nuläge och utmaningar. 

Revisionens frågor behandlas. 

Beslutsunderlag 

- Frågeformulär till nämnden 
- Av revisionen begärda handlingar 

__________  
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ÖFN § 64 Information/meddelanden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar nämnden: 

- om ett individärende av särskilt komplicerad art 

- om personalsituationen och rekryteringsprocessen till två handläggartjänster. 

__________ 
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