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Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att göra Säffle 
till en attraktiv kommun att leva och bo i. 

Säffle kommun har enligt årets undersökning Värmlands 
bästa företagsklimat. Säffle hamnar på plats 15 och ökar 
med tio placeringar sedan förra årets undersökning. 
Deras ranking är därmed den bästa som en värmländsk 
kommun uppnått sedan mätningens start år 2001.

I augusti i år låg arbetslösheten bland unga mellan 
18 och 24 år på 13, 5 procent. Det visar nya siffror 
från Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med 
16, 3 procent ett år tidigare. Det är en minskning 
med 2,8 procentenheter. Motsvarande siffror för 
hela befolkningen i Säffle är 9,5 procent av den 
registerbaserade arbetskraften mellan 16 och 64 år 
inskrivna som arbetslösa i augusti 2022. Det är en 
minskning med 1,3 procentenheter jämfört med samma 
period förra året. 

Däremot ser vi att befolkningsutvecklingen under de 
första åtta månaderna under 2022 visar på ett negativt 
utfall och vi hade per den 31 augusti 147 invånare färre 
än vid årsskiftet. 

Fullmäktigemålen bedöms vara delvis uppfylla vid årets 
slut. Resultatet för kommunen är 15 Mnkr efter augusti 
månad. Prognosen för helåret visar på ett negativt 
resultat om 26 Mnkr, vilket jämfört med budgeten på 
15 Mnkr är en negativ budgetavvikelse på 41 Mnkr. 
Socialnämnden har en fortsatt utmaning i att komma 
i ekonomisk balans, ett arbete som påbörjats men som 
varit svårt att fullfölja under tidigare coronapandemi. 
Efter augusti är prognosen vid årets utgång -36 
Mnkr. I samband med senaste skatteprognosen har 
skatteavräkning gjorts för året samt för 2021. Då 
befolkningstrenden de senaste åren visat en mer positiv 
trend än tidigare år innebär detta för Säffles del positiv 
justering av tidigare skatteberäkning motsvarande 
20 Mnkr. 

Prognostiserat balanskravsresultat vid årets utgång 
uppgår till -5,2 Mnkr. Enligt lag måste ett negativt ba-
lanskravsresultat återställas genom positiva resultat 
inom tre år. 

Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 28,5 
Mnkr per 31 augusti. Prognosen för kommunkoncernen 

visar på ett negativt resultat om 25,9 Mnkr vid årets slut, 
när de beräknade kostnaderna för resterande del av året 
räknats med.

Vi står nu inför nya ekonomiska utmaningar i form av 
kostnadsökningar på grund av kriget i Ukraina vilket 
kommer att påverka oss negativt de kommande åren. 
Detta gäller för hela kommunsverige. Vi har dock ett rätt 
så bra utgångsläge men behöver, som alltid, hela tiden 
hitta sätt att bli effektivare på. 

Dag Rogne

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Dag Rogne, C
Kommunstyrelsens ordförande

Innehållsförteckning



5

SOCIALDEMOKRATERNA
9 platser

CENTERPARTIET
13 platser

SVERIGEDEMOKRATERNA
7 platser

LIBERALERNA
1 plats

SJUKVÅRDSPARTIET
I VÄRMLAND

4 platser

MODERATA SAMLINGSPARTIET
5 platser

1. KOMMUNENS ORGANISATION OCH STYRNING

Kommunfullmäktige
Partier och mandat 2019-2022

KOMMUNENS 
ORGANISATION 
OCH STYRNING

Kapitel 1 1 KRISTDEMOKRATERNA
1 plats

VÄNSTERPARTIET
1 plats
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Kommunföretag	i	Säffle	AB
Ordf. Dag Rogne (c)

Säfflebostäder	AB
Ordf. Marcus Bäckström (c)

Forskningen	i	Säffle	AB
Ordf. Birgitta Edvardsson Kyrk (c)

Säffle	kommunikation	AB
Ordf. Erik Evestam (c) 

Säffle	Kedjan	2	AB
Ordf. Birgitta Edvarsson Kyrk (c)

Kommunfullmäktige
Ordf. Lisbet Westerberg (c)

Kommunrevisionen
Ordf. Anette Storm (s)

Kommunstyrelsen
Ordf. Dag Rogne (c)

Barn- och utbildningsnämnden
Ordf. Thomas Jarlhamre (m)

Miljö-	och	byggnadsnämnden
Ordf. Kenneth Andersson (c)

Socialnämnden
Ordf. Anita Karlsson (c)

Kulturnämnden
Ordf. Veronika Bäckström (c)

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 
gemensamma överförmyndarnämnd
Gudrun Svensson (c ) är Säffles ledamot

Teknik-	och	fritidsnämnden	Säffle-Åmål
Ordf. Nina Andersson, Säffle (m)
V ordf. Niklas Karlsson, Åmål (s)

Krisledningsnämnden
Ordf. Dag Rogne (c)

Valnämnden
Ordf. Henrik Olsson (c)

SiV
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13
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Kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i 
valnämnden är valda för perioden 2018-10-15—2022-
10-15. Övriga nämndernas ordföranden är valda för 
perioden 2019-01-01—2022-12-31. Bolagens ordföranden 
får ny mandatperiod vid vårens bolagsstämmor.
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Kapitel 2

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE

2.1 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS

Soliditet 60,8 51,3 49,7 51,43 52,49

Soliditet, inkl hela 
pensions-åtagandet

30,7 26,1 26,6 29,53 30,55

Soliditet 52,8 45,4 45,4 48,08 48,69

Soliditet, inkl hela 
pensions-åtagandet

29,8 25,8 27,3 30,5 31,31

Soliditet per 31 augusti resp år (procent)

Kommunen

Kommunen + bolagen

2018 2019 2020 2021 2022

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med egna medel. Generellt gäller att ju 
högre soliditet en kommun har, desto bättre resultat 
krävs för att hålla den oförändrad. Säffle kommun har 
fortfarande en relativt god soliditet, även om den sjunkit 
en del i samband med simhallsbygget. I augusti 2022 är 
soliditeten 52,49 % vilket är bättre än augusti förra året. 
Kommunens totala låneskuld har minskat från 496 Mnkr 
till 440 Mnkr sedan årsskiftet 2021, vilket till största 
delen beror på lösta lån. Kommunkoncernens soliditet är 
48,69 procent, vilket är ca 0,6 procentenheter bättre än 
samma period förra året. 

När även pensionsåtagandet utanför balansräkning (den 
så kallade ansvarsförbindelsen) räknas med minskar 
soliditeten till 30,55 procent för kommunen och 

31,31 procent för kommunkoncernen. Per 31 augusti 
2022 är kommunens pensionsåtagande 360 Mnkr, vilket 
kan jämföras med 371 Mnkr 31 augusti 2021. 

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande 
kapital kallas skuldsättningsgrad. Kommunens
skuldsättningsgrad ligger på 44,81 procent efter augusti 
vilket är 4 procentenheter mindre än vid årsskiftet. 
Jämfört med samma period förra året har tillgångarna 
minskat med 98 Mnkr och skulderna minskat med 45 
Mnkr. 

Kommunen och bolagen ihop har en högre skuldsättning 
som följd av Säfflebostäder AB:s långfristiga lån för sina 
fasta anläggningar i form av bostäder.

2018 2019 2020 2021 2022

Kommunen 22,0 22,0 22,0 21,52 21,52

Regionen 11,20 11,20 11,20 11,68 11,68

Summa 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20

Skattesats (procent)

Kommunens skattesats har legat på 21,52 kr per intjänade 100 kr under perioden.

Kommunalskatt

Finanspolicy
Finanspolicy fastställer målen, organisationen 
och ansvarsfördelningen för finansverksamheten i 
kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska lämna 
en rapport till kommunfullmäktige om kommunens 
finansverksamhet i samband med tertialrapport, 
delårsbokslut och årsbokslut. I vissa speciella fall kan 
avvikelser från policyn förekomma. Det gäller till exempel 
räntebindnings- och kapitalbindningsnivåer som en följd 
av att förfallodagar kommer närmare i tiden.

Kapacitet

2
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1 januari 30 april 31 augusti

Konto med 
checkkredit

30,8 34,0 -10,0

Övriga kassatillgångar 16,0 10,9 1,2

Summa 46,8 44,9 -8,8

Bolagens del av 
koncernkontot

110,1 107,9 95,8

Totalt för 
koncernkontot

156,9 152,8 87,0

Kommunens kassa 2022 (Mnkr.)

Kommunen hade -8,8 Mnkr i kassan vid augusti månads 
utgång, vilket var 55,6 Mnkr mindre än vid årsskiftet. 
Bolagens del av koncernkontot minskade från 110,1 Mnkr 
vid årsskiftet till 95,8 Mnkr i slutet av augusti. Totalt 
fanns det 87,0 Mnkr på koncernkontot 31 augusti 2022.
Kommunens låneportfölj hade en utgående skuld på 440 
Mnkr per 2022-08-31. 

Löptiden på 5-10 år är medvetet underviktad utifrån 
ränteläget. Räntebindningen ligger samtidigt på 27 
månader i genomsnitt. Den genomsnittliga räntan 
uppgick till 0,87 procent efter augusti. 

Placerade medel 
Kommunens placerade medel hade ett bokfört värde, 
tillika marknadsvärde, 2022-08-31 på 161,1 Mnkr (180,5 
Mnkr december 2021). Sedan 2019 ska de placerade 
medlen bokföras till marknadsvärde enligt LKBR 
(2018:597). I december 2021 togs 11,6 Mnkr ut för att 

2018 2019 2020 2021 2022

Värdepapper m.m 12,3 12,3 8,9 8,9 8,9

Långsiktiga 
placeringar

160,1 154,0 162,6 185,1 162,9

Långfristiga fordringar 119,5 147,3 145,9 144,6 153,2

Summa	finans	
anläggningstillgångar

291,9 313,6 317,5 338,6 325,1

Likvida medel 95,8 119,1 159 177,7 87,7

Summa 387,7 432,7 476,5 516,3 412,8

Finansiella tillgångar per 31 augusti (Mnkr.)

Långfristiga lån 216,3 276,8 221,7 224,3 396,1

Kortfristig del av 
långfristiga lån

6,2 1,6 1,8 150,2 0,2

Kortfristiga lån 77,2 182,2 279,6 109,0 28,3

Finansiella skulder per 31 augusti (Mnkr.)

Kommunen

2018 2019 2020 2021 2022

Kommunen + bolagen

Långfristiga lån 519,7 775,1 752,7 811,1 769,1

Kortfristiga lån inkl. 
kortfr del av långfr lån

211,8 233,6 314,6 216,6 19,4

Pensioner
Huvuddelen av kommunens pensionsåtagande för 
det som intjänats från och med 1998 (avgiftsbestämd 
ålderspension) betalas årligen som individuell del enligt 
PFA 1998. Betalningen görs året efter intjänandeåret 
(för 2021 betalas beloppet i slutet av mars 2022) och 
den intjänade summan inklusive särskild löneskatt 
finns upptagen som kortfristig skuld i balansräkningen. 
I övrigt finns särskilda försäkringar för pensioner 
som avser lönedelar över 7,5 basbelopp. Resterande 
del redovisas som en avsättning i balansräkningen. 
Avsättningen uppgår till 23,8 Mnkr och har ökat med 1,2 
Mnkr från årsskiftet.

Det pensionsåtagande som uppkommit före år 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en 
skuld i kommunens balansräkning. I delårsbokslutet 
2022 uppgår ansvarsförbindelsen till 359,8 Mnkr 
inklusive löneskatt. I årsbokslutet för 2021 var 
motsvarande belopp 364,1 Mnkr inklusive löneskatt. 
Kommun-fullmäktige har tidigare beslutat att 100 Mnkr 

täcka del av pensionsutbetalningarna i enlighet med 
det matchningsbeslut som reviderades av fullmäktige 
under hösten 2016. Jämfört med den normalportfölj 
som finns angiven i Placeringspolicyn är det en övervikt 
av svenska aktier och alternativa placeringar, medan 
utländska aktier och ränteplaceringar ligger något under 
den normalportfölj som Placeringspolicyn hänvisar 
till. Skillnaderna mot normalportföljen ligger inom de 
maxavvikelser som anges i policyn.

Risk

Finansiella tillångar och skulder
Kommunens finansiella anläggningstillgångar uppgår 
till 325,1 Mnkr sista augusti i år och har därmed minskat 
med 32,4 Mnkr sedan årsskiftet. Samtidigt har de likvida 
medlen minskat från 157,7 Mnkr till 87,7 Mnkr samma 
period.

Fordringarna på de kommunala bolagen per 31 augusti 
har ökat från 144 Mnkr år 2021 till 153 Mnkr år 2022. 
Risken vid utlåning till den egna koncernen bedöms som 
liten. 

Kommunens långfristiga lån har ökat från 224,3 Mnkr år 
2021 till 396,1 Mnkr 31 augusti 2022. Samtidigt har de 
kortfristiga lånen minskat från 109 Mnkr till 28,3 Mnkr.
Flera lån har mindre än 12 månader kvar av löptiden och 
klassificeras då om från långfristiga till kortfristiga. 

Ett par lån har amorterats helt vid ordinarie 
förfallodatum utifrån kommunens goda likviditet. 

av medlen från försäljningen av Säffle Elverk AB och 
Säffle Energi AB ska användas till att täcka en del av det 
framtida pensionsåtagandet. Anskaffningsvärdet uppgick 
till 155,3 Mnkr och marknadsvärdet som är lika med det 
bokförda värdet uppgick till 162,9 Mnkr den 31 augusti 
2022. Skillnaden mellan ansvarsförbindelsens storlek 
(359,8 Mnkr) och marknadsvärdet på placeringarna 
(162,9 Mnkr) kallas återlåning. För augusti 2022 uppgår 
det beloppet till 196,9 Mnkr, vilket är något högre 
jämfört med ifjol.

Borgensåtaganden
Kommunen har borgensåtaganden gentemot det egna 
bolaget Säfflebostäder AB, gentemot Smedsgården 
ekonomisk förening och Tennisbollen KB samt mot egna 
hem. I delårsbokslutet finns uppgift om borgensåtagande 
på totalt 341,1 Mnkr. Egna hem har inte meddelat någon 
uppdatering av sina siffror sedan årsredovisningen, 
men utgör endast en liten del, 338 tkr, av helheten. 
Vid samma period 2021 uppgick Säffle kommuns 
borgensåtagande till 345,4 Mnkr.
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2.1.1 PERSONALREDOVISNING

Personalstruktur
Antal tillsvidareanställda har ökat med 23 st jämfört 
med 31 augusti 2021. Antalet anställda kan även räknas 
i form av årsarbetare. Årsarbetare är en helårsarbetare 
som arbetar full tid, i regel 40 tim/vecka. En årsarbetare 
kan således inbegripa flera anställda, t ex två deltids-
anställda som arbetar halvtid. Antalet tillsvidareanställda 
årsarbetare har ökat med 24 st sedan 31 augusti 2021.

En minskning har dock skett i kategorin visstidsanställda 
och visstidsanställda årsarbetare, där det i dagsläget 
finns 136 respektive 126 personer anställda. Det 
motsvarar en minskning med 11 respektive 8 jämfört 
med 31 augusti 2021. Det är positivt med en ökning av 
tillsvidareanställda och en minskning av visstidsanställda 
då kommunen som arbetsgivare måste ha flera 
fastanställda för att säkra en god service samt kontinuitet 
ut mot våra elever/brukare och annan tredje part. 
Mellan 2020 och 2021 såg vi en minskning av 

2020 2021 2022

Tillsvidareanställda 1253 1213 1236

Tillsvidareanställda årsarbetare 1211 1171 1195

Visstidsanställda (månadslön) 
genomsnitt /månad

116 147 136

Visstidsanställda årsarbetare 
(månadslön) genomsnitt/månad

104 134 126

Personalnyckeltal per 31 aug (antal)

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i kommunen ligger fortfarande högt. 
Första halvåret visar att frånvaron ligger på 8,84%, vilket 
är högre än åren innan pandemin. Det är fortfarande 
oklart när vi kommer att kunna förvänta oss att 
pandemins påverkan på sjukfrånvaron försvinner eller 
om vi kommer att få förhålla oss till detta som den ”nya” 
nivån. Restriktionen låg kvar i början av året gällande 
att vara hemma vid minsta symtom, oavsett om du var 
vaccinerade eller inte. 

Det tillfälligt borttagna karensavdraget och möjlighet att 
vara hemma sjuk tre veckor innan det krävs sjukintyg, 
var andra åtgärder som påverkade sjukfrånvaron i början 
av året. Efter att restriktionerna släpptes, såg vi en 
ökning av sjukfrånvaro kopplad till icke-covid relaterade 
sjukdomar så som förkylning, influensa och magsjuka. 
Även flertalet med post-covid inrapporterades. Med detta 
i åtanke ska kommunen vara mycket nöjd med det arbete 

som chefer och medarbetare gör för att möjliggöra snabb 
återgång i arbete efter sjukdom. Vår största utmaning i 
nuläget är korttidsfrånvaro, ffa inom socialförvaltningen. 
Förutom att de påverkar individen så ger denna typ 
av frånvaro stor påverkan på arbetsgruppen och dess 
belastning då denna frånvaro alltid sker med kort varsel.
Denna frånvaro är i många fall knuten till psykisk ohälsa 
och upplevd stress. 

Den framgångsfaktor som finns identifierad är snabb 
och frekvent kontakt med de medarbetare där frånvaron 
är återkommande. Detta i syfte att snabbt identifiera 
ev. arbetsrelaterade besvär och utifrån det kunna vidta 
åtgärder. Där behöver vi som arbetsgivare bli ännu 
bättre på förebyggande arbetsmiljöarbetet då det är 
vårt bästa sätt att förebygga sjukdom och möjliggöra en 
snabb och hållbar återgång i arbete efter frånvaro. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att en stor den av denna 
ohälsa är orsakad av det privata livet och där har vi 

som arbetsgivare liten påverkan. I vår kommun, liksom 
i de flesta andra kommuner är andelen kvinnor med 
sjukfrånvaro högre än andelen män. Den förklaring som 
flertalet undersökningar gett är att kvinnor i betydligt  
högre omfattning än män utför ett dubbelarbete, d.v.s. 
det tar ett större praktiskt och känslomässigt ansvar för 
familjen vilket påverkar deras möjlighet till återhämtning 
och i förlängningen skapar ohälsa. 

När vi tittar på fördelningen av sjukfrånvaro mellan 
åldersgruppen så har gruppen medarbetare 29 år och 
yngre inte längre den högsta frånvaron, utan nu ser vi 

en ökning på gruppen medarbetare 30-49 år. Vad denna 
förändring beror är svårt att se i dagsläget och något 
vi behöver analysera på helår, men en orsak kan vara 
att flertalet kvinnor i den åldern arbetar inom yrken 
där man utsätts för smitta av olika symptom, där det 
fortfarande  finns krav på att vara hemma vid symptom 
och där det inte finns möjlighet till att arbeta hemifrån.
 
Total sjukfrånvarotid i förhållande till samman¬lagd 
ordinarie arbetstid uppgår till 8,84%

2020 2021 2022

Kommunledningskontoret 3,84 1,80 5,63

Kulturförvaltningen 5,15 2,49 6,01

Teknik- och 
fritidsförvaltningen
skattef

7,18 6,49 7,67

Teknik- och 
fritidsförvaltningen
affärsfin

2,45 2,45 3,74

Barn- och 
utbildningsförvaltningen

7,07 6,78 8,21

Socialförvaltningen 10,35 8,66 11,40

Miljö-	och	
byggförvaltningen

7,71 3,20 2,61

Totalt 7,92 6,58 8,84

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning 31 juli (procent)

2020 2021 2022

Kommunledningskontoret 5,95 1,98 6,51

Kulturförvaltningen 3,34 1,19 3,40

Teknik- och 
fritidsförvaltningen
skattef

10,19 8,84 9,20

Teknik- och 
fritidsförvaltningen
affärsfin

6,02 5,07 10,25

Barn- och 
utbildningsförvaltningen

7,60 7,25 11,72

Socialförvaltningen 10,25 8,89 11,72

Miljö-	och	
byggförvaltningen

9,86 1,00 2,93

Totalt 8,84 7,72 9,89

Sjukfrånvaro för kvinnor per förvaltning respektive år ack. 31 juli (procent)

tillsvidareanställd personal, vilket kunde bero på 
ett naturligt personalbortfall pga den pågående 
pandemin. Denna trend verkar nu bruten vilket har en 
mycket positiv påverkan på våra verksamheter. Flest 
avslutade anställningar har skett inom Barn – och 
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Barn – 
och utbildningsförvaltningen har flest antal med 55 st. Av 
dessa är 19 st pension, 35 st slutat på egen begäran och 0 
st uppsagda av kommunen. 

Socialförvaltningen har å sin sida 41 st avslutade 
anställningar fördelat på 9 st pension, 31 st slutat på egen 
begäran samt 0 st uppsagda av kommunen. Tabellen 
innehåller även en kolumn för Överenskommelse enligt 
KOM-KR som är en överenskommelse om avslut av 
tjänst pga av nedsatt arbetsförmåga. Antal medarbetare 
som slutat på egen begäran har ökat från fjolårets 48 st 
till årets 81 st. Denna ökning är något arbetsgivaren skall 
analysera för att se vad om döljer sig bakom dessa siffror.
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2.2 SÄFFLE KOMMUN OCH BOLAGSKONCERNEN

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

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

Kommunkoncernens resultat
Det går inte att summera respektive bolags resultat med 
kommunens och få fram koncernresultatet. 
Samtliga interna mellanhavanden mellan bolagen 
och kommunen elimineras så att endast de för den 
gemensamma koncernen externa intäkterna och 
kostnaderna tas med. 
Resultatet för perioden januari till augusti 2022 för 
kommunen och bolagskoncernen uppgår till 28,5 Mnkr 
jämfört med 91,7 Mnkr samma period förra året.

Finansiell ställning
Soliditeten för kommunkoncernen var 48,69 procent 
den 31 augusti 2022, vilket är en ökning med 2,95 
procentenheter jämfört med senaste årsskifte. De 
långfristiga skulderna har minskat med 19 Mnkr till 792 
Mnkr. Rörelsekapitalet, d.v.s. omsättningstillgångarna 
minskat med de kortfristiga skulderna, är positivt och 
uppgår till 43,3 Mnkr. Vid föregående delår uppgick 
rörelsekapitalet till 60,7 Mnkr. Under året har en del 
av de lån kommunen hade vid årets ingång kunnat 
amorteras av.  

Kommunföretag 
i	Säffle	AB

Säfflebostäder	AB Forskningen	i	Säffle	AB Säffle	Kedjan	2	ABSäffle	kommunikation	AB

Här följer en översiktlig beskrivning av koncernen och dess ingående bolag. 
En fullständig information finns i respektive bolags delårsrapport.

Förutom Säfflebostäder förväntas samtliga bolag klara 
budget vid årets utgång. Säffle kommunikation AB 
och Forskningen i Säffle AB beräknar båda en positiv 
budgetavvikelse, vilket förklaras med både högre intäkter 
och lägre kostnader. För Säffle kommunikation AB beror 
den positiva resultatavvikelsen jämfört med budget 
främst på att KO-intäkterna ökat något i och med fler 
anslutningar till nätet. För Forskningen i Säffle AB beror 
stor del av positiva prognosen på ej utförda planerade 
underhållsåtgärder. Säfflebostäders prognostiserade 
underskott beror på det av kommunfullmäktige fattade 
beslutet om rivning på Vegagatan 2. Beräknad rivning 
och nedskrivning kommer att belasta resultatet med 
ca 8 700 tkr. Positivt är dock att den avyttring av två 
fastigheter som gjordes innan sommaren generade en 
intäkt på 3 600 tkr.

Vid periodens slut hade Säfflebostäder AB 85 vakanta 
lägenheter, motsvarande siffra var förra året 96. Av 
dessa lägenheter är 79 uthyrningsbara direkt. Bolaget 
har under 2022 arbetat mer aktivt än tidigare med 
marknadsföring både lokalt och regionalt genom flera 
olika kanaler som radio, sociala medier och tidningar. 
Totalt har Säfflebostäder lagt 16 142 tkr utförts på 
planerat underhåll, på både ägda och förvaltade 
fastigheter, under årets 8 första månader. Bolaget ser en 
viss oro framöver med långa leveranstider samt brist på 
hantverkare.

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

med utdelning eller koncernbidrag. Samtliga bolag 
prognostiserar att vid årets utgång uppnå det 
avkastningskrav som ställts.    

Mnkr.

Säffle	kommunikation	AB 552 29 800

Forskningen	i	Säffle	AB 2553 1000 1000

Säffle	Kedjan	2	AB 637 0 0

Säfflebostäder	AB 9401 3200 -1300

Kommunföretag	i	Säffle	AB 31

Säffle	kommun 15 311 14 600 -26 438

Summa (efter avrundning) 28 485 18 829 -25 938

Bolag (tkr) Delår resultat 2022 Budget 2022 Prognos resultat helår 2022
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2.3 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE SOM    
INTRÄFFAT UNDER DELÅRSPERIODEN ELLER EFTER
DESS SLUT, MEN INNAN DELÅRSRAPPORTEN UPPRÄTTAS

Både världsekonomin såväl som ekonomin i Sverige har 
under året drabbats av högre inflationstakt än på många 
år. Tillgången på el har under året försvagats vilket 
fört med sig ökade kostnader vid förbrukning, något 
som delvis kan förklaras av det krig som pågår mellan 
Ukraina och Ryssland sedan februari 2022. 

För väsentliga händelser som påverkat resultatet i de 
olika nämnderna hänvisas till driftsredovisningen. 

2.4 UPPLYSNINGAR OM KOMMUNENS FÖRVÄNTADE 
UTVECKLING AVSEENDE EKONOMI OCH VERKSAMHET 
UTIFRÅN MÅLEN OM GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Januari

April

Juli

Oktober

BUDGETPROCESS

UPPFÖLJNING 2022

BOKSLUT 2022

Internprisberedning

Rambudget beslut i KS

Nämnder (och 
koncernbolag) 
utarbetar under 
hösten detalj-budget 
genom Hypergene. 
Verksamhetsplaner 
och detaljbudget i 
Hypergene

Nämnder tar beslut 
om nämndeplaner och 
budget kommande år

Månadsuppföljning

Delårsbokslut per 31/8

Månadsuppföljning

Tertialuppföljning

Månadsuppföljning

Årsredovisning

Rambudget beslut i KF

Underlag till budget 
Januari

April

Juli

Oktober

BUDGETPROCESS

UPPFÖLJNING 2022

BOKSLUT 2022

Internprisberedning

Rambudget beslut i KS

Nämnder (och 

koncernbolag) 
utarbetar under 

hösten	detalj-budget	

genom Hypergene. 

Verksamhetsplaner 

och	detaljbudget	i	
Hypergene

Nämnder tar beslut 
om nämndeplaner och 
budget kommande år

Månadsuppföljning

Delårsbokslut per 31/8

Månadsuppföljning

Tertialuppföljning

Månadsuppföljning

Årsredovisning

Rambudget beslut i KF

Underlag till budget 
och	flerårsplan

Mål och resurser
Säffle kommuns budgetprocess innebär att de 
övergripande förutsättningarna för verksamheten 
diskuteras på våren året före det aktuella 
verksamhetsåret.

I årsredovisnings – respektive budgetdialoger mellan 
nämnder/bolag och kommunstyrelsens arbetsutskott 
diskuteras måluppfyllnad och behov av resurser.

Här görs preliminära bedömningar och avvägningar. 
Kommunstyrelsen tar fram preliminära nettoramar 
utifrån det ekonomiska utrymmet och den dialog som 
varit.

Efter beredning av de preliminära budgetramarna tas 
ett definitivt beslut om kommunens totala budget av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i juni.

I nämndernas/bolagens uppdrag ingår att anpassa de 
egna målen utifrån fullmäktigemålen och de ekonomiska 
ramar som beslutats i juni för nästkommande år.

Utvärdering och uppföljning
Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar uppföljning och utvärdering av beslutade mål 
och riktlinjer: När årsredovisningen upprättas, ska 
en utvärdering göras av om målen har uppnåtts, och 
denna utvärdering ska redovisas i årsredovisningens 

förvaltningsberättelse.

Målen ska också följas upp i samband med tertialrapport 
och delårsrapport i den mån det är möjligt. För att 
underlätta utvärdering och uppföljning av målen har 
kommunen antagit särskilda regler som finns beskrivna i 
Riktlinjer för mål- och resultatstyrning.

Verksamhetens ekonomi följs upp och rapporteras 
till respektive nämnd/styrelse varje månad, varannan 
månad rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen 
som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige 
efter april, augusti (delårsbokslutet) och december 
(årsredovisningen). Verksamhetsmålen följs upp samlat i 
delårsbokslut och årsredovisning.

Årlig tidsplan för arbetet med resultatstyrning
Kommunstyrelsen fastställer varje år detaljerad tidsplan 
för kommunens/koncernens resultat och budgetprocess. 

Mål och uppföljning
Säffle kommuns modell för styrning av verksamheten 
bygger på en övergripande vision för hela Säffle 
som plats. I den modell som kommunfullmäktige i 
december 2017 beslutade om i samband med antagande 
av Riktlinjer för mål- och resultatstyrning bildar 
fullmäktigemålen länken mellan vision och nämnd/
bolagsmål med tillhörande mått.
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Säffle kommuns vision
Vision 2026 
Säffle leder hållbar utveckling – Vi kan, Vi vill, Vi vågar

Fullmäktigemål
Fullmäktigemålen är fyraåriga, strategiska, mål som ska 
ha dels ett externt perspektiv, dels ett internt perspektiv. 
De ska vara minst fem och maximalt åtta till antalet.

Externt perspektiv
Säffle kommun ska ha fullmäktigemål med ett externt 
perspektiv som tar sikte på att förbättra och utveckla 
kommunen som en ort att bo och leva i för kommunens 
olika intressenter. Med intressenter avses t.ex. invånare, 
brukare, besökare, elever, företag och organisationer.

Externa fullmäktigemål för 2022
1.  Säffle kommun är en plats för alla
2.  I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det 

livslånga lärandet
3.  I Säffle kommun kan alla försörja sig
4.  Säffle kommun möjliggör det goda livet

Internt perspektiv 
Kommunen ska också ha mål med internt perspektiv 
som riktar sig till kommunen som organisation - vad ska 
organisationen kännetecknas av?

Interna fullmäktigemål för 2022:
5.  Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar 

utveckling
6.  Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet
7.  Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål och mått
Nämnd/bolagsmålen utarbetas utifrån 
kommunfullmäktiges beslutade fullmäktigemål. Målen 
ska vara ett- eller fleråriga med delmål per år. Dessa 
mål beslutas av respektive nämnd/styrelse senast i 
december varje år. Målen ska ta fasta på de intentioner 
och förväntningar på verksamheten som beskrivs i 
fullmäktigemålen- hur kan nämnden/bolagen bidra 
till att fullmäktigemålen uppfylls? Det är utifrån 
fullmäktigemålen som nämnd/bolagsmålen utarbetas. 
Varje mål ska ha ett eller flera mått som tydliggör 
när målet är nått. För att få en jämförelse med andra 
kommuner ska måtten företrädesvis hämtas från 
mätningar och undersökningar som genomförs i hela 
riket, t ex KKiK, Medborgaundersökningen eller andra 
liknande mätningar. 

Till bedömningen har även en trenduppskattning gjorts 
i syfte att se om det är en förbättring över tid eller inte. 
Sammantaget är prognosen för 2022 att måluppfyllelsen 
är god vid årets slut utifrån de nämnd- och bolagsmål 
som är beslutade att gälla för 2022.
• Det finns fortsatt en stor utmaning för att utveckla en 

god måluppfyllelse över tid.
• Planerade insatser och aktiviteter tar i vissa delar tid 

att få effekt på fullt ut.
• Det finns utvecklingsbehov vad gäller mål- och 

måttformulering och hur och med vilka metoder 
måluppfyllelsen ska mätas.

• Med utmanande fleråriga fullmäktigemål beslutade 
av kommunfullmäktige och med nämnd/bolagsmål 
för verksamheten som utgör bedömningsgrund kan 
inte måluppfyllelsen vara på topp inom samtliga 
områden över tid. I så fall skulle inte målen vara 
utmanande och därmed sakna funktion. 

Nedan redovisad måluppfyllelse är en 
koncernsammanfattning. Mer detaljerad information 
återfinns i nämnd och styrelsebilagorna.

Vision 2026
Säffle leder hållbar utveckling. Vi kan, Vi vill, Vi vågar

Uppföljning av fullmäktigemål och nämnd och 
bolagsmål
Säffle har, som många andra kommuner, 
utmaningar när det gäller bland annat rådande 
pandemi, befolkningsförändringar, arbetstillfällen, 
utbildningsresultat och möjlighet att erbjuda kommunal 
service.

Kommunens styrmodell med vision och fullmäktigemål 
tar fasta på behovet av förbättring och vill visa vägen 
framåt. Fullmäktigemålen är skrivna i ett önskat läge. I 
årsredovisningen visar uppföljningen av målen ett utfall 
vid årsskiftet. Nämnd/bolagsmålen beskriver i många 
fall processer som är delmål för att nå fullmäktigemålen. 
Uppföljningen av fullmäktigemålen kan därmed visa på 
”grönt” för att processerna pågår och delmålen nås, även 
om det önskade läget inte är nått på flera år.

FULLMÄKTIGEMÅL 2
I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det 
livslånga lärandet

Prognos: 40% | Trend: 60%

FULLMÄKTIGEMÅL 6
Säffle kommun har en 
långsiktig ekonomisk 

hållbarhet

Prognos: 67% | Trend: 58%

FULLMÄKTIGEMÅL 1
Säffle kommun är en 

plats för alla

Prognos: 64 % | Trend: 82%

FULLMÄKTIGEMÅL 7
Säffle kommun är en 
attraktiv arbetsgivare

Prognos: 50% | Trend: 43%

FULLMÄKTIGEMÅL 5
Säffle kommun har god 

kvalitet med fokus på 
hållbar utveckling

Prognos: 71% | Trend: 60%

FULLMÄKTIGEMÅL 4
Säffle kommun möjliggör 

det goda livet

Prognos: 50% | Trend: 57%

FULLMÄKTIGEMÅL 3
I Säffle kommun kan 

alla försörja sig

Prognos: 38% | Trend: 62%

0%-24%

25%-74%

75%-100%

Bilden ovan visar att prognosen för måluppfyllelse vid året slut i huvudsak bedöms som delvis uppfyllt.
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Externa fullmäktigemål

FULLMÄKTIGEMÅL 1: SÄFFLE KOMMUN ÄR EN 
PLATS FÖR ALLA
Säffle kommun har ett förhållningssätt där alla 
människor är lika mycket värda och vi ska hitta en god 
balans mellan kommunens service och de individuella 
behoven oavsett vem du är eller var du bor i kommunen.
Det handlar om varje människas valfrihet och rätt att få 
leva sitt liv som de själva önskar och delta i samhället på 
lika villkor. Genom möjligheter till inflytande tar Säffle 
kommun åsikter på allvar och tillåter en öppen process 
inför beslut och aktiviteter.

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
64 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för 
fullmäktigemålen bedöms vara helt uppfyllda vid årets 
slut och bedömd trend är mycket positiv. (82 %)

Beslutade nämnd- och bolagsmål för 2022
1. Kommunstyrelsen: KS ska utveckla den lokala 

demokratin
2. Kommunstyrelsen: Varumärket Säffle kommun 

som organisation och plats ska stärkas
3. Barn och utbildningsnämnden: Barn upplever 

sig trygga i förskolan
4. Barn och utbildningsnämnden: Elever upplever 

sig trygga i skolan
5. Miljö och byggnadsnämnden: God 

bebyggelseutveckling
6. Socialnämnden: Att antal bekräftade avvikelser 

som handlar om socialförvaltningens tillgänglighet 
ska minska med 15 % per år

7. Kulturnämnden: KUN utmanar rådande normer 
genom ett öppet förhållningssätt och skapar 
förutsättningar för ett demokratiskt samhälle

8. Kulturnämnden: KUN uppmuntrar till en aktiv 
kulturverksamhet även utanför tätorten med fokus 
på barn och unga

9. Teknik och fritidsnämnden: TFN ska verka för 
ökad folkhälsa genom allsidig och rörelsefrämjande 
verksamhet

10. Teknik och fritidsnämnden: TFN ska verka för 
en enklare vardag för kommuninvånarna genom 
ökad digitalisering

11. Säfflebostäder AB: SäBo AB ska tillgodose, där det 
är möjligt, alla kommuninvånares behov av bostad

12. Säffle kommunikation AB: Alla hushåll och 
företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder, 
erbjudas möjlighet att ansluta sig till Säffle Fibernät

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Inom koncernen jobbar verksamheterna bland 
annat vidare med att:
KS

• Utveckla kommunikation och dialog vidare på 
sociala medier, samt stödja verksamheterna i deras 
medborgardialoger enligt policy.

• Införande av E-arkiv och plan för arbete utvecklas 
vidare i enlighet med förstudien i samråd med 
Digitaliseingsgruppen.

• En fortsatt utveckling av hur kommunen ska 
tillgängliggöra ekonomisk information gällande 
delårsredovisning och bokslut pågår och utvecklas 
vidare.

• Utveckla interna nätverk för kommunikation och 
information.

• Fortsatt omvärldsbevakning, informationsinhämtning 
i syfte att utveckla varumärkesplattformen vidare.

BUN
• Samtliga pedagoger deltar i Skolverkets modul 

Specialpedagogik i förskolans praktik vilket har 
resulterat i en ökad medvetenhet kring bildstöd och 
struktur samt vikten av att dela barnen i mindre 
grupper.

• Familjecentralen har startat upp vilket har 
förstärkt möjligheterna till samarbete med BVC och 
socialförvaltningen vilket redan har gett resultat 
genom att familjer och barn får stöd i ett tidigt skede.

MBN
• Utveckla ny översiktsplan samt detaljplaner för 

bostads- och verksamhetsändamål.
SN

• Att genom planering skapa högre tillgänglighet 
vilket minskar avvikelser som handlar om 
socialförvaltningens tillgänglighet

KUN
• Arbetet med frågor kring demokrati och 

medinflytande fortsätter i verksamheterna under 
hösten.

• Kulturskolan arbetar aktivt med kulturskapande 
på landsbygdsskolorna, dels genom projekt inom 
Skapande skola och dels genom egna projekt. 
Bokbussen fyller en stor funktion som förmedlare av 
litteratur och kultur på landsbygden och utlåningen 
på landsbygdsskolorna är hög.

TFN
• Ett prioriterat område är nu att omsätta 

lekplatsutredningen i en planerad och prioriterad 
genomförandeplan.

• Fastställa placering samt därefter upphandla en 
anläggning för utegym.

• Omsätta nya riktlinjer för föreningsbidrag.
• Säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar.
• Utkast för grönyteplan är framtagen, nästa steg är att 

sätta ambitions- och kvalitetsnivåer.

SÄBO, KEDJAN, FOAB
• Undersökning av nybyggnation av radhus 

tillsammans med större ROT-projekt i kvarteret 
Soldaten pågår.

• Fortsätta med dialogträffar tillsammans med 
Hyresgästföreningen och träffa hyresgäster som ett 
led i att underlätta dialogen och möta efterfrågan.

SÄKOM
• Antalet anslutningar i nätet för perioden uppgår till 

77st med 160 portar.
• En positiv trend ses bland flerfamiljshusen medan 

villor i tätorten är av tydligt vikande trend.
• Landsbygden har en stabil trend mot föregående år.
• En försäljningskampanj är planerat att genomföras 

under senare delen av verksamhetsåret för att utföras 
under våren 2023.

• I samarbete med fiberföreningarna görs riktade 
insatser för att öka anslutningarna för att nå effektivt 
arbetssätt på redan intresserade fastigheter.

FULLMÄKTIGEMÅL 2: I SÄFFLE KOMMUN FINNS 
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET LIVSLÅNGA 
LÄRANDET
Med goda uppväxtvillkor, bra lärmiljöer, och hjälp till 
rätta vägval för alla prioriterar Säffle kommun kunskaper 
och färdigheter, utbildning av hög kvalitet, för barn, unga 
och vuxna som behöver utbilda sig.

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
40 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för 
fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 
och bedömd trend är positiv. (60 %)

Beslutade nämnd- och bolagsmål 2022
1. Barn och utbildningsnämnden: Det finns 

förutsättningar för barn att nå utbildningens mål 
(förskolan)

2. Barn och utbildningsnämnden: Måluppfyllelsen 
och studieresultaten bibehålls (förskoleklass, grund- 
och grundsärskola, fritidshem, gymnasie- och 
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning)

3. Barn och utbildningsnämnden: Måluppfyllelsen 
och studieresultaten bibehålls (vuxenutbildningen)

4. Miljö och byggnadsnämnden: God skolmiljö
5. Socialnämnden: Antal brukare som utnyttjar våra 

digitala tjänster ska öka
6. Kulturnämnden: KUN bidrar aktivt till såväl det 

formella som det informella lärandet för alla
7. Säfflebostäder AB: Säfflebostäder AB ska 

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

8. Säffle kommunikation AB: Bidra till ökad 

kompetens för digital kommunikation
9. Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB stödjer i samverkan/

avtal med olika samarbetspartners människor och 
deras behov

10. Forskningen i Säffle AB: FoAB stödjer i 
samverkan med olika samarbetspartners människor 
och deras behov

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Inom koncernen jobbar verksamheterna bland 
annat vidare med att:
BUN

• Arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i flera 
olika perspektiv pågår och har kommit olika långt på 
olika skolor. Att implementera nytt synsätt och nya 
arbetsmetoder tar tid.

• Kompetensutvecklingsinsatser om pojkars lärande 
har pågått under 2021/2022.

• Effekten av den förvaltningsövergripande 
kompetensutvecklingsinsatsen märks i resonemang 
och diskussioner i personalgruppen, där lärarens 
och skolans uppdrag diskuteras utifrån pojkars 
lärande och elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.

• Kompetensutvecklingsinsatser som rör elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har pågått 
under året.

• Olika former av kollegialt lärande pågår för 
att säkerställa en likvärdig verksamhet med 
gemensamma visioner, ställningstaganden, hög 
kvalitet och progression i lärandet där barnets och 
elevens bästa är i främsta rummet.

• Arbete pågår för att skapa mellansteg i 
utbildningskedjan mellan förebyggande och 
yrkesvuxnivå. Ytterligare insatser krävs för att 
utveckla SFI-undervisningen i kombination med 
praktik.

MBN
• Tillsyn genomförs kontinuerlig och samtliga skolor 

är inplanerade och det genomförs samtidigt kontroll 
avseende rökfri skola.

SN
• Det pågår ständigt en utveckling inom området 

digital teknik. 2021 skiftade förvaltningen fokus från 
kvantitet till kvalitet genom att istället fokusera på 
användande.

• Av de nio e-tjänster som finns tillgängliga används 
återansökan om ekonomiskt bistånd inom individ och 
familjeomsorgen mest frekvent

KUN
• Ungdomens Hus, Kulturskolan och klassbesök, 

6-årsgrupper och programverksamhet på biblioteket 
har kommit igång efter pandemin.

• Projektverksamheter såsom Skapande skola, 
sexårskören, Rastkultur, bleckblåssamverkan med 
Åmål etc. är åter i full aktivitet.

Säffle	kommun	är	en	plats	för	alla

Fullmäktigemål  1 Status

I	Säffle	kommun	finns	goda	förutsättningar	för	
det livslånga lärandet

Fullmäktigemål  2 Status
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SÄBO, KEDJAN, FOAB
• Säfflebostäder är med i Centrumgruppen för att skapa 

en attraktiv miljö.
• Fortsatt aktiv dialog med hyresgästerna med fokus på 

att planera för underhållsåtgärder mm.
SÄKOM

• Mätning av koncernens digitala mognad pågår i 
projektet DiMios. Bolaget har startat en process 
för att driva på utvecklingen kring IoT-tjänster 
inom koncernen för att nå en effektivare drift av 
verksamheter och fastigheter.

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
38 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för 
fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 
och bedömd trend är positiv. (62 %)

Beslutade nämnd- och bolagsmål 2022
1. Kommunstyrelsen: KS medverkar till ökat 

företagande
2. Barn och utbildningsnämnden: Arbetslösheten 

minskar (arbetsmarknadsenheten)
3. Miljö och byggnadsnämnden: Effektivt 

planarbete
4. Socialnämnden: Socialförvaltningen ska under 

2022 tillgodose minst 30 arbetsmarknadspolitiska 
anställningar (lönesubventionerade via 
Arbetsförmedlingen) för arbetssökande individer 
som uppbär försörjningsstöd och är inskrivna på 
Arbetsmarknadsenheten

5. Socialnämnden: Att minst 170 personer 
regelbundet under året är inskrivna 
vid Arbetsmarknadsenheten med 
kompetenshöjandebeslut från socialsekreterare  
vid ekonomiskt bistånd

6. Socialnämnden: Antalet som är 
med i heltidsinförandet ska öka inom 
Kommunal avtalsområde inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen

7. Kulturnämnden: KUN samverkar med andra 
aktörer för att ge unga ökade möjligheter att påverka 

sin egen livssituation och sin framtid
8. Teknik och fritidsnämnden: TFN ska medverka 

i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser inom 
nämndens verksamhetsområde

9. Säfflebostäder AB: SäBo AB erbjuder bostäder 
och lokaler i flera delar av vår kommun och för olika 
behov och livssituationer

10. Säffle kommunikation AB: Erbjuda delbetalning 
till bolagets avtalade kunder

11. Säffle kommunikation AB: Ha 
konkurrenskraftiga entreprenadavtal för att hålla 
prisbilden låg

12. Forskningen i Säffle AB: Fo AB medverkar 
till lösningar på näringslivets behov av 
verksamhetslokaler

13. Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB medverkar till lösningar 
på näringslivets behov av verksamhetslokaler

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Inom koncernen jobbar verksamheterna bland 
annat vidare med att:
KS

• Stor efterfrågan på verksamhetsmark, både från 
företag utifrån och befintligt näringsliv som vill växa. 
Genom Etableringsgruppen arbetar kommunen 
strategiskt med detaljplanefrågor (mark, infrastruktur 
så som el och vatten). Laxodlingsprojektet etapp 2 
och 3 är pågående i samarbete med Region Värmland. 
Framtagande av detaljplan för industrimark sydvästra 
Säffle 6:18 och Krokstad 3:1 pågår.

• I samarbete med övriga kommuner i Värmland 
jobbar kommunen fram ett material för att locka fler 
etableringar till regionen.

• Utveckla samarbete och skapa nätverk med 
fastighetsägarna i centrum.

BUN
• Utmaningen under hösten är att få de personer som 

nu är vikarier i sommar att fortsätta med reguljära 
studier eller gå vidare i annat arbete när vikariatet 
avslutas.

• Beslutet i kommunen om att ta emot fler praktikanter 
har underlättat men det krävs fler, särskilt till 
kombinationsutbildningarna.

• Handledarutbildningar har genomförts men vi 
ser gärna att fler deltar då det underlättar vid 
mottagandet av praktikanter.

• Bra flöde från försörjningsstödsenheten och fler 
detaljer som vi slipar på i samarbetet. Flera personer 
saknas dock då inte alla per automatik kommer till 
AME enligt uppgjord process.

MBN
• En ny detaljplan har påbörjats.
• Arbetet har påbörjats för att ta fram ett 

samrådsförslag till ny översiktsplan för Säffle 
kommun.

Säffle	kommun	möjliggör	det	goda	livet

Fullmäktigemål 4

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

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
50 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för 
fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 
och bedömd trend är positiv. (57 %)

Beslutade nämnd- och bolagsmål 2022
1. Kommunstyrelsen: KS skapar förutsättningar 

för en god kommunal service till våra invånare och 
besökare

2. Kommunstyrelsen: KS arbetar aktivt med att 
invånarnas upplevelse av en trygg kommun ska öka

3. Miljö och byggnadsnämnden: God och effektiv 
miljö- och hälsoskyddstillsyn (inkl. livsmedel)

4. Socialnämnden: Antalet genomförda samordnade 
individuella planer (SIP) ska öka

5. Socialnämnden: Antal barn i hushåll med 
ekonomiskt bistånd ska minska

6. Kulturnämnden: KUN väcker intresse för ett rikt 
och varierat kulturliv för barn och unga

7. Kulturnämnden: KUN bidrar till utveckling av 
offentliga miljöer

8. Kulturnämnden: KUN ger förutsättningar för 
ökad livskvalitet genom att medverka till ett rikt och 
mångfacetterat kulturutbud i hela kommunen

9. Teknik och fritidsnämnden: Kommunernas 
parker, lekparker, grönområden, skogar samt 
friluftsområden ska upplevas som tillgängliga och 
attraktiva

10. Teknik och fritidsnämnden: Kommunala gator, 
gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god 
framkomlighet för alla

11. Teknik och fritidsnämnden: Förbättra/utveckla 
gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad 
rörelse och cykelanvändning

12. Säfflebostäder AB: Säfflebostäder AB tillgodoser 
att hyresgästens önskemål beaktas i bolagets- 

I	Säffle	kommun	kan	alla	försörja	sig

Fullmäktigemål 3 Status

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

• Personalen vidareutbildar sig kontinuerligt i de 
ämnen som är aktuella bla a via Miljösamverkan 
Värmland och Byggsamsamverkan.

SN
• Socialförvaltningen har hittills under året haft 

tio arbetsmarknadspolitiska anställningar. 
Arbetsförmedlingen får inte fatta nya beslut om 
anvisning till extratjänster från och med den 1 januari 
2022. 

• Arbetsförmedlingen ser nu över möjligheterna att 
istället öka användningen av andra subventionerade 
anställningar och övriga insatser och program. I 
det planeringsarbetet är dialog med kommuner och 
andra berörda aktörer mycket viktigt.

• Antal personer i försörjningsstöd som var inskrivna 
vid AME med kompetenshöjande insats i juli var 222 
personer. 

• Fortsatt samordning sker av ekonomiskt bistånd, 
aktiviteter på arbetsmarknadsenheten och utbildning 
på Lärcenter. Genom den gemensamma styrgruppen 
för området och det dagliga nära samarbetet mellan 
socialsekreterare och AME-coacher, främjas och 
utvecklas en gemensam process och gemensamma 
system som präglas av tillit och har den enskilde i 
fokus.

• Alla nya anställningar erbjuds som heltid. Från 
2021 har förvaltningen anpassat systemet utifrån 
de erfarenheter och synpunkter vi fått från 
medarbetarna via enkäter och samtal.

KUN
• Antalet nätverk i Säffle kommun har effektiviserats 

och reducerats och KUN finns representerade 
och arbetar aktivt i de nätverk som jobbar med 
ungdomsfrågor.

TFN
• Fortsatta utbildningsinsatser inom lokalvård och 

andra områden.
• Öka antalet praktikplatser och utbilda fler 

handledare.
• Samordna feriearbeten tillsammans med 

arbetsmarknadsenheten. 
SÄBO, KEDJAN, FOAB

• Fortsätta erbjuda lägenheter och lokaler i olika 
hyresnivåer och standard och med olika storlekar 
runt om i hela kommunen.

• Utveckla dialogen vidare med AME.
• Omsätta/utveckla utredning om bolagets framtid.
• Hyra ut de mindre kontorsytor som är vakanta.
• Fortsatt aktiv dialog med hyresgästerna för att så 

långt det är möjligt tillmötesgå deras behov. 
• Fortsatt dialog med hyresförmedlare och presumtiva 

hyresgäster
• Utveckla lokaler så att kommunen fortsätter hyra av 

om vi ska ha kvar fastigheten. 

SÄKOM
•  Bolaget ser att införandet av 24 mån delbetalning har 

skapat möjlighet för fler att ansluta sig till fibernätet.

Status
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prioriteringar av lägenhetsbeståndet och dess 
underhållsåtgärder

13. Säffle kommunikation AB: Utveckla robustheten 
i nätet

14. Forskningen i Säffle AB: FoAB utvecklas så 
att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid 
nyetableringar inom hälsa och sjukvård 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Inom koncernen jobbar verksamheterna bland 
annat vidare med att:
KS

• Slutföra produktion av nytt informationsmaterial i 
tryckt form som fungerar som ”indragare” till webben 
och den mer fördjupade informationen.

• Digitaliseringsstrategins olika områden projekteras 
och genomförs.

• Samverkan mellan polis och kommun utvecklas 
vidare, polisens omorganisation bedöms som positiv 
för fortsatt samarbete.

• Ett fortsatt offensivt förebyggande arbete från 
räddningstjänsten för att vända statistiken efter 
pandemin.

MBN
•  Fortsätta utveckla arbetet med tillståndsansökan 

avseende jord-/vatten-/bergvärme/små avlopp samt 
prover av tjänliga badvatten inom kommunen.

SN
•  Fortsätta utveckla samordnande individuella planer 

(SIP) som används för att ge individen bästa möjliga 
vård och omsorg när flera huvudmän är inblandade i 
vården och omsorgen om den enskilde.

• Förvaltningen följer varje månad den statistik över 
ekonomiskt bistånd som skickas till Socialstyrelsen. 
Fokus i arbetet med självförsörjning ligger särskilt på 
hushåll med barn.

KUN
•  Efter att restriktionerna upphört har delar av den 

planerade verksamheten kunnat genomföras.
• Besöken i den öppna verksamheten på Ungdomens 

Hus är mycket populärt.
• Biobesöken av barn och unga har varierar, vissa 

filmgenrer är mer populära kommer att fortsätta 
erbjuda film under resten av året.

• Kulturskolan har fortsatt arbeta med gemenskap 
kring upplevelser av musicerandet för att skapa ett 
livslångt intresse för kultur och eget skapande.

• Medborgarhuset är arenan där allt och alla möts. 
På Medis kan unga barns första kulturmöte utgöra 
startskotten för framtiden och där får publiken möta 
nybörjare, amatörer och professionella aktörer.

• Vi har efter flera års uppehåll kunnat genomföra 
Valborgsfriande och Nationaldagsfirande vilket varit 
uppskattat.

• Årets utställning i Vattentornet, med titel Stormens 

Öga, har varit välbesökt och vi ser nu att Vattentornet 
har nått ut till konstintresserade som en häftig 
utställningslokal för samtidskonst.

• Kanalparken har förutsättningar att vara en attraktiv 
miljö för publika arrangemang och vi ser fram emot 
det förvaltningsövergripande arbetet med att utveckla 
Kanalparksområdet.

• vi ser också att föreningarnas kulturutbud nu 
ökar och vi vet att det finns ett stort behov av live-
upplevelser och stödet till kulturföreningarna är 
fortsatt viktigt.

TFN
•  Ett prioriterat område är nu att omsätta 

lekplatsutredningen i en planerad och prioriterad 
genomförandeplan.

• Arbetet med spår och leder fortgår utifrån 
underhållsplan.

• Utbyggnad av gång- och cykelväg och belysning 
fortsätter

SÄBO, KEDJAN, FOAB
•  Fortsätta skicka ut förfrågan till trogna 

hyresgäster om ytskiktsrenovering. Utveckla 
hållbarhetsperspektivet vidare. (SäBo)

• Fortsatt/ökad dialog med befintliga och presumtiva 
hyresgäster. (FOAB)

SÄKOM
•  Rondering av fiberskåpen i tätorten har skjutits upp 

till förmån för utvecklings och underhållsprojekt.
• Två nodhus är utbytta och det tredje utbytet 

genomförs i oktober.
• Avtal är skrivna med leverantör efter upphandling 

och uppstartsmöte sker under september för 
genomförande. 

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

Säffle	kommun	har	god	kvalitet	med	fokus	på	
hållbar utveckling

Fullmäktigemål 5 Status

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
71 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för 
fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 
och bedömd trend är positiv. (60 %)

Beslutade nämnd- och bolagsmål 2022
1. Kommunstyrelsen: Kommunkoncernen har en 

effektiv och rättssäker förvaltning
2. Barn och utbildningsnämnden: Barn- och 

utbildningsnämnden har god kvalitet med fokus på 
hållbar utveckling

3. Miljö och byggnadsnämnden: God och effektiv 
miljömålstillsyn

4. Miljö och byggnadsnämnden: God service i 
myndighetsutövning

5. Socialnämnden: Punktprevalensmätning av 
följsamhet: Andel med korrekt efterlevnad av 
samtliga hygienrutiner och samtliga klädregler ska 
vara 100 %

6. Kulturnämnden: KUN har effektiva och hållbara 
arbetssätt och rutiner

7. Teknik och fritidsnämnden: För en säkrad 
vattenkvalitet ska vattenverken producera och 
distribuera ett dricksvatten utan anmärkning enligt 
livsmedelsverkets krav

8. Teknik och fritidsnämnden: Avloppsvattnet ska 
renas till en nivå som uppfyller krav enligt erhållna 
tillstånd

9. Teknik och fritidsnämnden: Bibehålla/öka 
nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet

10. Teknik och fritidsnämnden: Bibehålla/öka 
nöjdhet med hämtning av hushållsavfall

11. Teknik och fritidsnämnden: Lokalvården ska 
bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt

12. Säfflebostäder AB: SäBo AB har som 
utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart 
byggande och förvaltning

13. Säffle kommunikation AB: Eftersträva att göra 
så liten inverkan på natur & miljö som möjligt

14. Forskningen i Säffle AB: FoAB utvecklas så 
att Säffle Hälsocenter är det självklara valet vid 
nyetableringar inom hälsa och sjukvård

15. Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB ska hushålla långsiktigt 
och ekonomiskt med våra tillgångar genom en 
effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter/
verksamheter

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Inom koncernen jobbar verksamheterna bland 
annat vidare med att:
KS

• Riskanalys och åtgärdsplan för informationstillgångar 
och personuppgifter.

• Översyn styrdokument för kommunikation (strategi, 
policy, planer).

• Påbörjat förberedelser för omstart av 
ledningssystemet gällande processer kring ledning 
och styrning. När det gäller kommunikation så 
avvaktas arbetet kring kommunikationsarbetet och 
dess processer till senare i höst.

• Nytt ekonomisystem driftsätts och implementeras 
under 2022 för att vara i drift från årsskiftet 
2022/2023.

• När det gäller inköpsportalen har uppdraget utökats 
till att omfatta ett system för både inköp och 
fakturering, d v s ett e-handelssystem. Frågan bereds 
vidare tillsammans med ekonomienheten.

• Säker Digital Kommunikation (SDK-projektet) som 
leds och drivs av Inera (SKR) har blivit försenat. Man 
beräknar att tjänster ska finns tillgängliga under 
senare delen av 2022.

• Behoven av effektivisering genom digitalisering inom 
KS verksamheter behöver komma upp på bordet. 
Ett större engagemang som möjliggör en dialog 
efterfrågas.

BUN
•  Utveckla förstelärarorganisationen vidare då den 

bedöms ha positiv effekt på utbildningens kvalitet.
• Fortsätta följa de riktlinjer och rutiner som finns i 

länet och i kommunen som visar sig ha god effekt 
på likvärdigheten i arbetet då strukturerna är 
vägledande. Riktlinjer och rutiner underlättar även 
utvärderingen av metoder samt medför en förbättrad 
arbetsmiljö för medarbetare då stödet i arbetet blir 
tydligt.

MBN
•  Fortsätta med att hålla korta handläggningstider för 

bygglov och miljötillsyn i syfte att kunder ska känna 
sig nöjda avseende handläggning och service.

SN
•  Utveckla och öka medvetenheten avseende korrekt 

följsamhet av hygienrutiner och klädregler som är 
av yttersta vikt för brukares säkerhet, speciellt i en 
pandemitid.

KN
• Utvecklingsarbetet är ständigt pågående 

och verksamheten ser medinflytande och 
påverkansmöjligheter som framgångsfaktorer.

• Under pandemin har det utvecklats arbetssätt och 
rutiner vilket ger verksamheten en större flexibilitet 
när så krävs.
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TFN
• Pågående åtgärder på Säffle vattenverk i syfte att 

reducera risken för mikrobakteriell påverkan av 
vattnet under produktion förväntas ge god effekt.

• Beslutad initiativökning för omläggningstakten 
av drickvattenledningar avses också i betydande 
grad medföra minskad risk för avvikande kvalité på 
levererat dricksvatten till kund.

• Även för Säffle avloppsreningsverk kommer 
tillskottsvattenmängder att utredas och avhjälpande 
åtgärder att planeras för. Vidare har en utredning av 
processoptimerande åtgärder initierats.

• Beslutad initiativökning för omläggning och 
duplicering av avloppsledningsnäten beräknas också 
i betydande grad medföra gradvis förbättring med 
avseende på minskade tillskottsvattenmängder till 
avloppsreningsverken. Flera åtgärder har redan 
identifierats och åtgärdas under hösten.

• Under hösten kommer en genomlysning göras av 
lokalvården från extern konsult som arbetar med 
utveckling och effektivisering. Insatsen syftar till 
att bidra till en ökad effektivitet av lokalvården som 
därmed också ger en nöjdare kund i slutändan.

SÄBO, KEDJAN, FOAB
• Ständigt jobba för hög kundnytta med fokus på att 

skapa en långsiktig och hållbar förvaltning (SäBo)
• Planering för ombyggnation och bättre nyttjande 

av lokaler och ytor som ett led i hållbar utveckling. 
(Kedjan)

• Konstruktiv diskussion i styrelsen beträffande 
bolagets utveckling sker kontinuerligt.

SÄKOM
• Samförläggning genomförs i Harnäs under hösten 

samt dialog om utbyggnad av nya detaljplaner 
för Ladugårdsparken, Säterivägen, Kronvägen, 
Krokstadshalvön.

FULLMÄKTIGEMÅL 6: SÄFFLE KOMMUN HAR EN 
LÅNGSIKTIG EKONOMISK HÅLLBARHET
Säffle kommun ska med god kvalitet hushålla med 
resurser så att dagens och framtida generationer får 
sina behov tillgodosedda. Lagstiftningen talar om god 
ekonomisk hushållning ur två perspektiv: 

1. I det finansiella perspektivet säkerställs att 
räkenskaperna lämnar ett överskott som gör det möjligt 
att även i framtiden producera service på nuvarande 
nivå. Kommunen fastställer finansiella mål.
2. I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs 
krav på att pengarna används till rätt saker och att de 
utnyttjas på ett effektivt sätt.

Säffle	kommun	har	en	långsiktig	ekonomisk	
hållbarhet

Fullmäktigemål 6 Status

Prognos måluppfyllelse vid årets slut
67 % av nämnd- och bolagsmålen som utgör mått för 
fullmäktigemålen bedöms helt uppfyllda vid årets slut 
och bedömd trend är positiv. (58 %) 

Beslutade nämnd- och bolagsmål 2022
1. Kommunstyrelsen: KS skapar genom sitt 

övergripande ansvar förutsättningar för en god 
ekonomisk hushållning

2. Barn och utbildningsnämnden: Det finns 
en effektiv förvaltningsorganisation som skapar 
förutsättningar att ge barn och elever kunskaper, 
trygghet och studiero

3. Miljö och byggnadsnämnden: God ekonomisk 
hushållning

4. Socialnämnden: Att nettokostnadsavvikelse ej 
överstiger 0 inom individ- och familjeomsorgen, 
funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen

5. Kulturnämnden: KUN har en god ekonomisk 
hushållning utifrån givna ramar

6. Teknik och fritidsnämnden: Uppnå och 
bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet till Svenskt 
vattens börvärde

7. Teknik och fritidsnämnden: År 2022 ska 
mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, 
jämfört med 2015 års nivå

8. Säfflebostäder AB: SäBo AB ska hushålla 
långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar 
genom en effektiv och rationell drift av bolagets 
fastigheter

9. Säffle kommunikation AB: Behålla en god 
soliditet

10. Säffle kommunikation AB: Sänka lånegraden
11. Forskningen i Säffle AB: FoAB ska hushålla 

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

12. Kedjan 2 AB: Kedjan 2 AB ska hushålla långsiktigt 
och ekonomiskt med våra tillgångar genom en 
effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter/
verksamheter 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Inom koncernen jobbar verksamheterna bland 
annat vidare med att:
KN

• Fortsätta kostnadseffektivisera och optimera 
organisationen i syfte att därigenom möjliggöra ett 
fortsatt positivt resultat över tid.

• Fortsätta effektivisera driften av koncernens fastigheter 
i syfte att ytterligare effektivisera en rationell drift.

• Fortsätta utreda vilka fastigheter som bör avyttras.
• Beslutstödet Hypergene integreras mot det nya 

ekonomisystemet Unit4.
• Ett arbete pågår för att se över hur budget och 

prognos ska hanteras i beslutstödet i förhållande till 
det nya ekonomisystemet.

BUN
• Fortsätta utveckla en effektiv förvaltningsorganisation 

genom likvärdighet och förvaltningsgemensamma 
rutiner för skolfrånvaro mm.

• Riktlinjen för grundläggande digital kompetens 
för pedagoger, barn och elever är framtagen och 
implementeringen har påbörjats men kommer att 
fortsätta under hösten 2022.

• Kompetensutvecklingsinsatser utifrån kartläggning 
hos alla pedagoger i grundskola och gymnasiet har 
genomförts. Fortbildningsinsatser på individnivå är 
planerade att genomföras med start hösten 2022.

MBN
• Verksamhetens budget följs kontinuerligt upp på 

nämndsammanträden.
SN

• Sett till parametrarna i KOLADA har förvaltningen 
hög verksamhetskvalitet till en låg kostnad. Dock 
måste förvaltningen analysera tillförlitligheten av 
den presenterade nettokostnadsavvikelsen för 2021 
eftersom aktuella siffror skiljer sig markant jämfört 
med 2020.

KUN
• Verksamhetens budget följs kontinuerlig upp och 

nämnden jobbar aktivt för ett positivt resultat 2022.
TFN

• Med kommande års ramförstärkning 
för ledningsomläggning och genomförd 
resursförstärkning även på berörda planerings 
och projekteringsfunktioner under våren antas 
återkommande måluppfyllnad för samtliga 
ledningstyper uppfyllas.

SÄBO, KEDJAN, FOAB
• Fortsätta utveckla marknadsföringen i syfte att 

ytterligare minska vakansgraden och hyresbortfallet.
• Framtagande av fastighetsutvecklingsplan pågår där 

ekonomisk hållbarhet identifierast.
• Planering pågår för en större ROT projektering i 

kvarteret Soldaten.
• Ytterligare aktivitet i fastighetsutvecklingsplanen är 

två påbörjade rivningar och detta för att skapa en mer 
långsiktig förvaltning av fastighetsbeståndet.

• Fortsatt koncerndiskussion kring bolagens 
utveckling. (Kedjan, Forskningen)

SÄKOM
• Översynsprocess om hantering av lån samt 

anläggningstillgångar har startats upp inom 
bolaget tillsammans med konsulter och koncernens 
ekonomiavdelning.  

Målet är att ha en bra belåningsstrategi samt 
strukturera om anläggningsregister för en bättre 
översyn av tillgångar.

• En revers är omskriven och kommer att börja 
amorteras av. Dialog om att lösa lån som förfaller 
under 2023 förs.



28 29

Kommuner ska enligt kommunallagen- KL ha en 
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i de 
kommunalägda bolagen. Fullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunens 
finansiella mål är långsiktiga. I december 2013 fastställde 
kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Riktlinjerna reviderades i 
budget 2019 för att harmoniera med den nya styrmodell 
som beslutat och får nedanstående lydelse:  

• Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av 
vision, fullmäktigemål, nämndmål, enhetsmål 
och aktiviteter. Fullmäktigemålen som beslutas 
av kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens 
verksamhetskrav för god ekonomisk hushållning. 

• Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det 
resultatmått som används är årets resultat efter 
balanskravsavstämning.

• Kommunens kassa ska ha 30 dagars 
betalningsberedskap. 

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

Kommunfullmäktiges beslut om budget innebar ett 
resultat motsvarande 1,4 procent år 2022, 1,5 procent 
2023 och 2 procent respektive år 2024. Utfallet efter 
augusti visar ett resultat på 15,3 Mnkr vilket motsvarar 
2,1 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
för perioden. Soliditeten vid årets uppgång förväntas 
minska som en följd av det prognostiserade resultatet. 
Kommunens kassa har minskat från 46,8 Mnkr 
vid årsskiftet till -8,8 Mnkr sista augusti. Det 
prognostiserade balanskravsresultatet för året landar på 
-5 Mnkr, vilket innebär att kommunens resultatmål inte 
kommer att kunna nås. Likviditetsmålet med 30 dagars 
betalningsberedskap motsvarar en kassa på 45 Mnkr 
enligt beräkningarna i budget 2022. 
Trots nuvarande läge finns det goda förhoppningar 
att målet kommer att uppnås vid årsskiftet. 
Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör 
kommunstyrelsen bedömningen att kommunen inte 
riktigt når upp till god ekonomisk hushållning ur 
det finansiella perspektivet på kort sikt, däremot är 
bedömningen att samtliga finansiella mål kommer vara 
uppfyllda på lite längre sikt. 

2.4.1 AVSTÄMNING AV FINANSIELLA MÅL FÖR GOD 
EKONOMISK HUSHÅLLNING 

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

Beslutade nämnd- och bolagsmål 2022
1. Kommunstyrelsen: KS skapar förutsättningar för 

att koncernens medarbetare trivs och gör ett bra jobb
2. Barn och utbildningsnämnden: Barn- och 

utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare
3. Miljö och byggnadsnämnden: God arbetsmiljö
4. Socialnämnden: Indikatorn ledarskap i 

medarbetarenkät (MMI) ska öka från 3,5 till minst 
3,7 på förvaltningsnivå

5. Kulturnämnden: Inom KUN finns förutsättningar 
för ett gott ledar- och medarbetarskap vilket medför 
att medarbetarna trivs, utvecklas och gör ett bra 
arbete

6. Teknik och fritidsnämnden: Upplevelsen av gott 
ledarskap i förvaltningen ska öka

7. Teknik och fritidsnämnden: Minska 
sjukfrånvaron inom lokalvården med 3 
procentenheter från 2021 års nivå under perioden 
2022-2024

8. Säfflebostäder AB: Säfflebostäder AB prioriterar 
fortsatta satsningar på friskvård och god arbetsmiljö

9. Säffle kommunikation AB: Frisk och motiverad 
personal 

Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Inom koncernen jobbar verksamheterna bland 
annat vidare med att:
KN

• Fortsatt utveckling av ledarskapet.
• Utvecklad rekryteringsprocess implementeras.
• Utbildning i arbetsrätt för chef.
• Arbete har påbörjats med att ta fram en egen lokal 

arbetsmiljöutbildning i flera nivåer för att på så sätt 
nå fler chefer och skyddsombud både när de är nya i 
rollen och för uppföljning.

• Utveckla utbildningar inom prioriterade områden.
BUN

• Fortsatt utveckling av chef och medarbetarskapet.
• Ta fram en förvaltningsövergripande 

kompetensförsörjning plan.
• Implementera Säffle kommuns medarbetar- och 

ledarpolicy.
MBN

• Fortsätta jobba med friskvårdaktiviteter.
• Uppföljning av arbetsmiljön på arbetsplatsträffar.

SN
• Utöver den gemensamma ledarutbildningen pågår 

arbete med proaktivt ledarskap i flera områden där 
cheferna och medarbetare jobbar med delaktighet, 
arbetstakt, samarbete och ledarskap.

• Inom ”Heltid som norm” pågår arbete för att 
säkerställa hållbar övergång från projekt till färdig 
implementering.

• Inom IFO bedömer man att man nått ett bättre 
resultat gällande arbetstakt det senaste året.

KUN
•  Kontinuerlig utveckling av arbetsgivarrollen och 

medarbetarskapet.
• De gemensamma arbetsdagarna i förvaltningen 

är uppskattade och betyder mycket för vårt 
gemensamma fokus.

• Gemensamma kulturfrukostar där enheterna 
presenterar sin verksamhet skapar en 
gemensamhetskänslan.

TFN
• Enheterna har arbetat med resultatet från år 2020. 

På grund av pandemin senarelades arbetet för några 
enheter där man såg ett värde i att kunna träffas.

• För att enkäten ska bli ett verktyg för utveckling i 
grupperna, är chef och medarbetares engagemang 
avgörande i förbättringsarbetet.

• Uppföljning av hög korttidssjukfrånvaro hos ett 
antal medarbetare har genomförts i samarbete med 
rehabiliteringssamordnare vid Säffle kommun. Detta 
ha skapat en medvetenhet hos berörda medarbetare 
där de ser omfattningen av sin frånvaro.

• Medarbetarna har haft en inspirationsförmiddag i 
juni där föreläsare pratat om vikten av att må bra på 
jobbet utifrån självledarskap och medledarskap. Flera 
delar i föreläsningen kommer det arbetas vidare med 
i mindre grupper under hösten.

• Under våren har samtliga medarbetare fått 
erbjudande hälsokontroll vid företagshälsovården.

SÄBO, KEDJAN, FOAB
• Gemensam friskvårds- och städdag planerad till 

oktober.
• Fortsätta jobba med ökad frisknärvaron för att nå 

96,50 % vid årets slut.
SÄKOM

• Medarbetarsamtal genomförs under oktober/
november.

• Fortsätta jobba för ökad frisknärvaro (sjukfrånvaron 
mäts på helårsnivå).

FULLMÄKTIGEMÅL 7: SÄFFLE KOMMUN ÄR EN 
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
I Säffle kommun jobbar vi aktivt med det goda ledar- och 
medarbetarskapet och skapar därigenom förutsättningar 
för att alla våra medarbetare ska trivas, får utvecklas och 
arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö.

Säffle	kommun	är	en	attraktiv	arbetsgivare

Fullmäktigemål 7 Status
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2.5 EN REDOVISNING AV HUR HELÅRSPROGNOSEN 
FÖRHÅLLER SIG TILL DEN BUDGET SOM FASTSTÄLLTS 
FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN. 

KONTROLL

BUDGETAVVIKELSE
En viktig del i att uppnå god ekonomisk hushållning 
är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. 
För delåret 2022 redovisas en positiv budgetavvikelse 
på 5,6 Mnkr. Skatteintäkterna är 16 Mnkr högre än 
budget-erat efter augusti. Till stor del kan den positiva 

2.6 EN BEDÖMNING AV BALANSKRAVSRESULTATET 
UTIFRÅN HELÅRSPROGNOSEN. 

Kommunallagen stipulerar att kommunernas finanser 
ska vara i balans i budget och bokslut. När balanskravet 
stäms av ska reavinster inte tas med. Reaförluster får tas 
bort om de medverkar till god ekonomisk hushållning 
genom framtida minskade kostnader. I samband med 
balanskravsavstämningen i årsredovisningen ska 
även eventuella reserveringar till eller nyttjanden ur 
resultatutjämningsreserven bestämmas. 
Resul-tatutjämningsreserven är tänkt att användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 
Reservering till reserven kan endast göras vid positiva 
resultat. Användning ur reserven kan endast göras när 
skatteunderlagets årliga värde väntas understiga det 
tioåriga genomsnittet. 

I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras 
utifrån helårsprognosen. Avstämningen blir negativ då 
det prognostiserade resultatet för helåret är -26,4 Mnkr. 
Realisationsvinsterna, som enligt reglerna inte får räknas 
med i balanskravsavstämningen, beräknas bli 5,9 Mnkr 
vid årsskiftet. Justering av resultat måste även göras för 
de orealiserade effekter på värdepapper som LKBR 7 kap 
6§ för med sig, för 2022 motsvarar det en minskning 
av resultatet med 26,1 Mnkr. Det sammanlagda 
balanskravsresultatet prognostiseras därmed till -5,2 
Mnkr. Enligt lag måste ett negativt balanskravsresultat 
återställas genom positiva resultat inom tre år. Budgeten 
för 2023-2025, som togs av Kommunfullmäktige i 
juni 2022, visar på ett sammanlagt resultat för de 
tre åren om 50,8 Mnkr. I resultatet finns budgeterat 
4,5 Mnkr i reavinster per år, vilket ger ett samlat 
balanskravsutrymme för de tre åren på 37,3 Mnkr. 

En grundläggande ekonomisk förutsättning för god 
ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder 
klarar att bedriva sin verksamhet inom budgetramarna. 
I samband med delårsbokslutet ska nämnderna göra en 
bedömning av budgetavvikelserna vid årets slut. Den 
samlade prognosen för kommunen visar på en negativ 
budgetavvikelse som uppgår till 41 Mnkr, vilket skulle 

2018 2019 2020 2021 2022

Budgetavvikelse för 
perioden

5,0 10,2 34,1 64,4 5,6

Varav verksam-hetens 
netto

-7,0 4,7 18,6 16,7 7,3

Varav skatte-intäkter o 
stats-bidrag

1,0 -4,3 16,8 28,2 22,0

Varav	finans-netto 10,9 9,8 -1,3 20,1 -23,7

Budgetavvikelse per 31 augusti (Mnkr.)

budgetavvikelsen förklaras av att den skatteavräkning 
som presenterade i slutet av augusti 2022 innebär 
positiva justeringar av skatteintäkterna för både 2021 
och 2022. Delvis beror detta på att befolkningsantalet 
i kommunen haft en mindre negativ utveckling under 
senaste året än vad som budgeterats. Finansnettots 
budgetavvikelse för perioden uppgår till -23,7 Mnkr. 

innebära ett negativt resultat vid årets slut på 26 Mnkr. 
Socialnämnden bedömer att budgetavvikelsen blir 
minus 36 Mnkr till följd av ökade personalkostnader, 
ökat behov av hemtjänst och fortsatt höga kostnader för 
försörjningsstöd.

2018 2019 2020 2021 2022

Kommunfullmäktige 0,1 0 0 0 0

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -0,3 0,5 0 0 -1

Barn- och utbild-
ningsnämnden

-15,7 -3,9 3 -2 -5

Miljö-	och	bygg-
nadsnämnden

0,5 0 0 1 0

Socialnämnden -10,4 -3,4 -14 -32 -36

Kulturnämnden -0,2 0 0 0 1

Teknik- och fritids-
nämnden skatt

0,3 -1,6 -3 -3 -1

Överförmynd.nämnd -0,1 0 0 0 0

Finansieringen 4,8 -1,7 16 45 2

Summa (avrundat) -21,2 -10,2 1 9 -41

Budgetföljsamhet inom nämnderna. 

PROGNOS FÖR HELÅRETS BUDGETAVVIKELSE (Mnkr.)

2022

Kommunen

Resultat -26,4

Justering reavinster -5,9

Justering reaförluster 
enligt undantag

1,0

+/-	justering	
värdepapper enl LKBR 
7 kap 6 §

26,1

Årets	resultat	efter	
balanskravsjustering

-5,2

Reservering av medel 
till resultat- 
utjämningsfond

Balanskravsresultat -5,2

Balanskravsutredning prognos för helåret 2022 (Mnkr.)

BALANSKRAVET
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Typ av investering År

Avskrivningstider enligt komponentavskrivningsmetoden

Stomme och grund 100

Stomkomplett/innerväggar 50

Värme, Sanitet (VS) 50

El 40

Fasad 50

Fönster 50

Yttertak 40

Ventilation 25

Transport (hiss) 25

Styr- och övervakning 15

Restpost (inre ytskikt, vitvaror, köksinr) 50

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

10

Hushållsmaskiners såsom spisar, tvättmaskiner o.s.v. 10

Porslin, glas och bestick 5

Kontorsmöbler och inredningsartiklar 10

Skolmöbler, gymnastikredskap, medicinska instrument, 
inlärningsapparater

5

Televäxel, mätapparater, offsetutrustning 10

Fastigheter

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

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

Resultatutjämningsreserv
En resultatutjämningsreserv har skapats under året 
2013. Avsättningar har gjorts utifrån resultaten 2010, 
2012, 2013, 2015 och 2016. Åren 2011, 2017, 2018, 
2019 och 2022 var inte balanskravsresultatet tillräckligt 
högt för att möjliggöra någon avsättning. År 2020 
och 2021 användes resultatet till att återställa en del 
av det negativa balanskravsresultat som uppstått 
under åren 2018 och  2019. År 2014 användes 6 856 
tkr av resultatutjämningsreserven vid beräkningen av 
balanskravsavstämningen. 
Redovisning har gjorts enligt de förslag som lämnats av 
Sveriges Kommuner och Regioner. 

Avsättningar
Avsättningar för framtida kostnader görs för pensioner, 

sluttäckning av deponi samt för eventuella viten 
för försenat LSS-boende i enlighet med RKR 10.2 
Avsättningar och ansvarsförbindelser.
Avsättningen för pensioner görs efter underlag från 
pensionsadministratören Skandia.

Avsättningen för Säffle kommuns andel av 
sluttäckningen av deponin vid Östby görs från 
skattekollektivet utifrån en årlig nuvärdesberäkning 
av framtida kostnader. En preliminär uppdatering har 
gjorts per 31 augusti.
Avsättningen för eventuella viten för försenat LSS-
boende görs utifrån beräkningar som kontrollerats med 
IVO. 

Investeringsfonder för avgiftskollektiven
Två investeringsfonder har skapats 2013. En för 
vatten- och avgiftskollektivet Säffle och en för 
vatten- och avgiftskollektivet Åmål. Fonderna har 
skapats genom överflyttning av medel från skuld till 
abonnentkollektivet. Fonderingen bygger på RKR:s 
idéskrift: Redovisning av affärsverksamhet.
Skuld till abonnentkollektiv

Resultatet från de avgiftsfinansierade verksamheterna 
läggs som skuld till abonnentkollektiven vid årsskiftet 
enligt RKR:s idéskrift: Redovisning av affärsverksamhet.

Förvaltade fonder
Förvaltade fonder är egna juridiska personer med 
separata årsredovisningar och ingår därmed inte 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Säffle kommun följer den kommunala redovisningslagen 
och rekommendationerna från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). Delårsrapporten är upprättad 
i enlighet med lag om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR). Kommunen följer god 
redovisningssed och tillämpar de rekommendationer 
som ges it av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen.

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

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

Löner m.m.
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner 
har redovisats enligt kontantmetoden exklusive 
retroaktiva löneökningar. Arbetsgivaravgifter m.m. har 
bokförts i form av procentuella pålägg i samband med 

löneredovisningen. Redovisningen av semesterlöneskuld 
ger en cyklisk effekt och är lägre efter delåret än vid 
årsbokslutet. Detta är normalt då semesterlöneskulden 
alltid sjunker efter sommarsemestern för att sedan 
byggas upp igen under hösten.

Räntor
Räntekostnader och ränteintäkter har periodiserats.

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

Avskrivningsprinciper
Kommunen har i samband med bokslut 2016 
konverterat samtliga investeringar enligt 
kom-ponentavskrivningsmetoden. Samtliga 
fastighetsinvesteringar och tekniska investeringar har 
räknats om med nya avskrivningstider utifrån ingående 
balans 1 januari 2016. 

Gator

Asfalt, 60 % 15

Asfaltgrus 40 % 45

Ombyggnad huvudväg

Ombyggnad Östra Storgatan/Sundsgatan

Sten/plattytor, 71% 45

Asfalt, 13 % 15

Armaturer gatubelysning 14,4 % 20

Stolpe inkl kabel, 1,6 % 50

Stomme, räcke, grus, 70 % 50

Slit/rörliga delar, 30 % 40

Vattenverk

Byggnad

Stomme (reservoar), 22 % 50

Tak, fasad, markarbeten, 8 % 40

Fastighetsinstallationer, 5 % 25

Vattenverksspecifikt

Filter, pumpar m.m. 40 % 20

Reservkraftanläggning 10% 25

Automatik/styrning/driftövervakning, 15 % 15

Byggnad

Konstnärliga byggnader, rörliga broar

Typ av investering År

Tabellen fortsätter på nästa sida
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ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING

Den ekonomiska eller finansiella utvecklingen under året 
visas med hjälp av resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys. Sambandet mellan dem kan beskrivas 
som i nedanstående uppställning:

Resultaträkning
+ Intäkter – Kostnader = Förändring av eget kapital

Balansräkning
Anläggningstillgångar + Omsättningstillgångar = 
Kapitalanvändning
Eget kapital + Avsättningar + Långfristiga skulder + 
Kortfristiga skulder = Kapitalanskaffning

Resultaträkningen visar hur mycket intäkter och 
kostnader som organisation haft och därmed hur 
förändringen av det egna kapitalet uppkommit under 
året.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställning 
och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar 
hur kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- 
och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet 
finansierats (med lång- och kortfristiga skulder samt 
med eget kapital).

Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar 
i värde ska varje år belastas med en avskrivning 
(värdeminskning). Avskrivningsbeloppet ska anpassas 
till lämplig tidplan med hänsyn till tillgångens 
uppskattade ekonomiska livslängd. Kommunens totala 
egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital 

i anläggningar m.m.) och rörelsekapital (fritt kapital för 
framtida drift- och investeringsändamål).

Kommunens totala egna kapital består av 
anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m.m.)
och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och 
investeringsändamål).

Kortfristiga lån och skulder har en löptid eller 
förfallodag inom ett år från bokslutsdagen.

Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna 
som finansierats med eget kapital. Soliditeten anges i 
procent.
Likviditet är det samma som betalningsberedskap på 
kort sikt (förmågan att betala skulder i rätt tid).
När utgifterna för investeringar korrigerats för 
eventuella investeringsbidrag får mån fram 
nettoinvesteringarna.

Nettokostnader är det som blir kvar efter det att 
driftbidrag, avgifter och ersättningar dragits ifrån 
de totala kostnaderna. Kommunens nettokostnader 
finansieras med skattemedel.
Med långfristiga skulder menas skulder med en löptid 
som överstiger ett år.

RIPS 21 är är förkortning för Riktlinjer för 
pensionsskuldsberäkning och är den modell som 
Sveriges Kommuner och Landsting antagit för beräkning 
av pensionsförpliktelser.

RÄKENSKAPER

Delår 2021 Delår 2022 Budget delår 2022 Årsbudget 2022 Prognos avvikelse 
mot årsbudget

Prognos helår 2022

Resultaträkning (tkr)

Kommunen

Verksamhetens intäkter 2  234 356  238 159  233 333  350 000 -22 520  327 480

Verksamhetens kostnader -826 384 -869 427 -893 244 -1 339 866 -16 160 -1 356 026

Nämndernas 
nettokostnad

-592 028 -631 268 -659 911 -989 866 -38 680 -1 028 546

Avskrivningar -28 526 -28 903 -29 917 -44 876 0 -44 875

Pensionsavsättningar -36 605 -36 486 -14 133 -21 200 0 -21 200

Verksamhetens 
nettokostnad

-657 159 -696 657 -703 967 -1 055 941 -38 680 -1 094 621

Skatteintäkter 440 497 452 732 436 722 655 083 21 000 676 083

Statsbidrag 3 267 179 279 212 272 765 409 148 409 148

Mellankommunal 
utjämning

0 473 710 710

Finansiella intäkter 26 437 9 815 7 333 11 000 0 11 000

Finansiella kostnader -2 514 -29 790 -3 600 -5 400 -23 358 -28 758

Resultat efter skatter 
och finansnetto

74 440 15 311 9 733 14 600 -41 038 -26 438

Årets resultat 74 440 15 311 9 733 14 600 -41 038 -26 438

Delår 2021 Delår 2022 Budget delår 2022 Årsbudget 2022 Prognos avvikelse 
mot årsbudget

Prognos helår 2022

Sammanställd redovisning | Resultaträkning (tkr)

Verksamhetens intäkter 1  285 552  288 535  370 353  555 529 -18 599  536 930

Verksamhetens kostnader -923 061 -969 609 -1 068 561 -1 602 841 -15 060 -1 617 901

Verksamhetens 
nettokostnad

-637 509 -681 074 -698 208 -1 047 312 -33 659 -1 080 971

Skatteintäkter 440 497 452 732 436 722 655 083 21 000 676 083

Statsbidrag 2 267 179 279 212 272 765 409 148 0 409 148

Mellankommunal 
utjämning

0 0 473 710 0 710

Finansiella intäkter 26 578 9 295 7 400 11 100 50 11 150

Finansiella kostnader -5 006 -31 678 -6 600 -9 900 -32 158 -42 058

Resultat efter skatter 
och finansnetto

91 739 28 486 12 553 18 829 -44 767 -25 938

Årets resultat 91 739 28 486 12 553 18 829 -44 767 -25 938

i kommunens redovisning och heller inte i den 
sammanställda redovisningen

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

Koncernens redovisningsprinciper
Koncernredovisningen är en samlad redovisning av 
kommunens och de helägda kommunala företagens 
resultaträkningar och balansräkningar. I förekommande 
fall har redovisningen anpassats efter kommunens 
redovisningsmodell. Donationsfonder ingår inte. Den nu 
föreliggande koncernredovisningen baseras således på 

delårsrapporter från Säffle kommun, Kommunföretag 
i Säffle AB, Säfflebostäder AB, Forskningen i Säffle AB, 
Säffle Kommunikation AB samt Säffle Kedjan 2 AB.

Koncernredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Någon elimineringsdifferens har inte uppstått. Bolagens 
delårsrapporter samt koncernredovisning var fastställda 
av respektive styrelse vid tidpunkten för upprättande av 
den kommunala koncernredovisningen.
Vid eliminering av interna poster i resultat- och 
balansräkningarna har väsentlighetsprincipen 
tillämpats. Detta innebär att i första hand väsentliga och 
resultatpåverkande poster har medtagits i redovisningen. 
Exempel på sådana poster är interna aktie- och 
andelsinnehav, viktigare fordringar och skulder inom 
balansräkningen, samt hyror, vattenavgifter och räntor 
vad gäller resultaträkningen. 
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Balansräkning (tkr)

Tillgångar

2021 Delår 2022 2021 Delår 2022

Kommunen Sammanställd

Eget kapital och skulder

Materiella 
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekniska anl.

969 502 970 591 1 503 877 1 502 545

Maskiner och inventarier 92 243 88 398 139 897 135 521

Oavslutade 
investeringsprojekt

76

Immateriella 
anläggningstillgångar

578

Summa 1 061 745 1 058 989 1 643 851 1 638 644

Finansiella 
anläggningstillgångar

Värdepapper och andelar 8 942 8 942 8 842 8 842

Långsiktig placering 194 367 162 850 194 407 162 890

Långfristig utlåning 154 132 153 238 125 5 687

Grundfondskapital 30 30 30 30

Summa 357 471 325 060 203 204 177 449

Summa 
anläggningstillgångar

1 419 217 1 384 049 1 847 255 1 816 093

Omsättningstillgångar

Förråd 1 300 1 658 2 102 3 027

Fordringar 155 444 166 226 135 015 164 023

Kassa och bank 157 644 87 739 157 644 88 204

Summa 
omsättningstillgångar

314 388 255 624 294 761 255 255

Summa tillgångar 1 733 604 1 639 673 2 142 015 2 071 348

Eget kapital -845 392 -860 704 -979 752 -1 008 743

Avsättningar

Avsättningar till pensioner -22 643 -23 787 -22 983 -24 127

Övriga avsättningar -19 644 -20 432 -31 494 -28 872

Uppskjuten	skatteskuld 0 0 -5 923 -5 907

Summa avsättningar -42 287 -44 219 -60 400 -58 906

Skulder

Långfristiga skulder -514 587 -455 635 -853 059 -792 044

Kortfristiga skulder -331 339 -279 116 -248 804 -211 924

Summa skulder -845 926 -734 751 -1 101 863 -1 003 968

Summa eget kapital och 
skulder

-1 733 604 -1 639 673 -2 142 015 -2 071 348

3

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 337 925 341 148 12 257 12 109

Ansvarsförbindelse - 
pensioner

364 061 359 835 364 061 359 835

Utlämnade pantbrev

Noter till Resultaträkning per 31 augusti respektive år (tkr)

Not 2021 2022 2021 2022

Kommunen Sammanställd

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 8 422 10 398 0 0

Taxor och avgifter 70 835 73 416 0 0

Hyror och arrenden 30 923 34 240 30 923 34 240

Bidrag 58 629 56 084 0 0

Försäljn	verksamh	o	konsulttjänster 62 848 63 743 0 0

Realisationsvinster 2 699 548 0 0

Övriga intäkter 0 0 254 629 254 295

Summa verksamhetens intäkter 236 129 234 356 277 297 285 552

Not 2 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 157 230 177 072 157 230 177 072

Regleringsbidrag 30 611 28 43 30 611 28 423

Kommunal fastighetsavgift 20 523 24 635 20 523 24 635

Bidrag	för	LSS-utjämning 14 347 5 507 14 347 5 507

Kostnadsutjämningsbidrag 36 026 30 612 36 026 30 612

Regleringsavgift 0 0 0 0

Statsbidrag integration 0 0 0 0

Generella statsbidrag (Corona) 8 442 12 963 8 442 12 963

Summa generella statsbidrag och
utjämning

267 179 279 212 267 179 279 212

januari - augusti januari - augusti

Not till balansräkningen (tkr)

Not 20211231 20220831 20211231 20220831

Kommunen Sammanställd

Not 3 Eget kapital

Ingående balans 797 179 797 179 923 460 979 752

varav periodens resultat 48 214 15 311 56 299 28 486

Justering eget kapital  -7

Utgående balans 845 393 860 704 979 824 1 008 238

varav	Resultatutjämningsreserv 88 742 88 742 88 742 88 742

varav Övrigt eget kapital 756 651 771 962 891 082 919 496

NOTER
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DRIFTSREDOVISNING

Resultat

Utfall januari –
augusti 2022

Avvikelse prognos
helår

Finansförvaltningen 16 2

Kommunfullmäktige 0 0

Kommunstyrelsen -5 -1

Barn- och
utbildningsnämnden

25 -5

Miljö-	och
byggnadsnämnden

1 0

Socialnämnden -29 -36

Kulturnämnden 3 1

Överförmyndarnämnden -1 0

Teknik- och 
fritidsnämnden

4 -1

Resultat (efter
avrundning)

15 -41

Driftredovisning (Mnkr.)

Kommunen redovisar ett positivt resultat i 
delårsbokslutet 2022. Resultatet på 15 Mnkr motsvarar 
2,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning. Ett ”normalt” resultat kan sägas ligga 
på 30-40 Mnkr plus beroende på att lönerna för 
semestrar och skollov tjänas in de månader personalen 
inte har semester samt på att skolverksamheten köper 
in de mesta av sina läromedel på hösten till det nya 
läsåret. Barn- och utbildningsnämnden visar i år ett 
utfall efter augusti som är 25 Mnkr bättre än budget, 

vilket är i nivå med vad som är önskvärt vid denna 
tid på året då hösten förväntas föra med sig ökade 
lönekostnader. Socialnämnden visar ett utfall som är 
29 Mnkr sämre än budget, vilket i huvudsak förklaras 
av fortsatta volymökningar, främst inom hemtjänst och 
hemsjukvård, men även hög omsättning av personal 
och vakanser som kräver inhyrd personal för att klara 
bemanningen för sjuksköterskor och fysioterapeuter. För 
mer detaljerad redovisning av intäkter och kostnader 
hänvisas till respektive nämnds delårsrapport. 

31/8 resp år 2018 2019 2020 2021 2022

Resultat januari-augusti respektive år (Mnkr.)

Kommunen

Kommunen + bolagen

Resultat 16,0 15,7 47,2 74,4 15,3

% av skatt m.m. 2,5 2,4 7,0 10,5 2,1

% av eget kap vid
periodens	början

2,1 2,1 6,3 9,3 1,8

Resultat 39,6 20,8 64,1 91,7 28,5

% av skatt m.m. 4,9 3,2 9,4 13,0 3,9

% av eget kap vid
periodens	början

4,6 2,4 7,5 9,9 2,9

Resultatet för bolagen och kommunen ihop (den 
sammanställda redovisningen) är 28,5 Mnkr efter 
augusti. 

Säfflebostäder visar ett positivt resultat på 9,4 Mnkr, 
Forskningen AB ett positivt resultat på 2,6 Mnkr, Säffle 
kommunikation AB 0,6 Mnkr samt Säffle Kedjan 2 AB ett 
positivt resultat på 0,6 Mnkr.

31/8 resp år 2018 2019 2020 2021 2022

Resultatanalys januari-augusti respektive år (Mnkr.)

Kommunen

Kommunen + bolagen

Resultat 16,0 15,7 47,2 74,4 15,3

Justering reavinster -12,3 -0,6 -1,3 -2,7 -4,9

Oreal. vinster och
förluster värdepapper

0,5 -14,5 26,1

Jämförelsestörande
poster

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Underliggande 
resultat

3,7 15,1 46,4 57,2 46,3

Resultat 39,6 20,8 64,1 91,7 28,5

Korr från kommunen -29,9 -0,6 -0,8 -17,2 21,0

Underliggande 
resultat

9,7 20,2 63,3 74,5 49,5

Jämförelsestörande poster är kostnader eller intäkter 
som enligt ett strikt regelverk (rekommendationer från 
Rådet från kommunal redovisning ska användas vid 
bedömningen) kan sägas vara av tydlig engångskaraktär 
och inte tillhöra den egentliga driften av verksamheten. 
Någon jämförelsestörande post har inte identifierats 

för den aktuella redovisningsperioden. Däremot har 
reavinster vid försäljning av värdepapper samt värdering 
av kommunens värdepapper till marknadsmässigt värde 
under året fört med sig att totalt 21,2 Mnkr behöver 
justeras för att komma fram till underliggande resultat. 

INVESTERINGAR

Investeringsvolymen uppgår till 33,2 Mnkr årets 
åtta första månader 2022. Budgeten för året 
är på 108,1 Mnkr, inklusive det tilläggsanslag 
Kommunstyrelsen beslutade i april 2022 utifrån 
över- och underskottshanteringen 2021. Inga större 
investeringsprojekt har slutförts under perioden. Några 
projekt pågår och avslutas under hösten.

Kommunstyrelsen har en total investeringsbudget på 

34 036 tkr för 2022 där 24 756 tkr avser fastigheter. 
Efter augusti månad har 7 697 tkr förbrukats totalt varav 
4 700 tkr avser fastighetsdelen. 

Ombyggnaden av Tingvallaskolans gård är beslutad, 
upphandling är försenad pga uteblivna anbud. 
2 Mnkr är avsatt för lokalanpassningar av det tidigare 
köket i Svanens äldreboende efter det att matlagningen 
flyttats till Svanskogs skola. Kostnadsförslag för 
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Stora investeringsprojekt 1 Mnkr eller mer (tkr)

Redovisning Budget Prognos avvikelse Kvarvarande totalbudget

Nämnd/projekt 2022-08-31 2022 2022

Data, KS förfogande 1 163 2 360 2 906

Nytt ekonomisystem 1 653 1 370 530 1 370

Lokalkuggen (smärre investeringar) 335 2 695 -595 2 695

Tingvalla aktiv/gympa 66 4 149 -3 949 4 149

Rtj	Släckbil 4 500 -4 500 4 500

Äldreboende Svanskog 26 2 000 -500 2 000

Utemiljö	förskolor,	först 1 500 -500 4 500

Tegnér sluss kök 2 175 2 867 2 867

Reinvest fastig K3 627 5 000 Årlig	investering

Svanskogs skola 994 4 540

Kommunstyrelsen

Redovisning Budget Prognos avvikelse

2021-08-31 2022-08-31 2022 2022

Kommunstyrelsen 28 540 7 697 34 036 6 752

Barn- och 
utbildningsnämnden

2 146 1 373 6 360 0

Miljö-	och	
byggnadsnämnden

0 0 360 0

Socialnämnden 808 66 2 282 700

Kulturnämnden 0 0 4 700 4 500

Teknik- och 
fritidsnämnden skatt

4 281 6 390 26 360 4 270

Teknik- och 
fritidsnämnden avgift

7 829 17 665 34 033 10 699

Summa 43 605 33 190 108 132 26 921

Investeringar per nämnd (tkr)

Skattekollektivet

Beläggningsarbeten 1 678 3 644 Årlig	investering

Fordon maskininv Gata 114 2 000 -1 500 2 328

Inventarier ny simhall 88 3 123 3 624

Gata o GC Kronvägen 2 310 1 459 2 300

Gator Ladugårdsparken 1 599 6 750 6 750

Utbyte sarg 20 1 500 1 500

Sopmaskin Beam 0 2 000 -2 000 2 000

Avgiftskollektiven

Vatten och avlopp

Omläggning duplicering va-ledningar 6 145 7 565 Årling	investering

Renovering bassäng avdel vaver 8 838 14 072 14 072

VA Kronvägen 54 1 440 1 440

Ren bassänger Nysäter ARV 24 1 000 1 000

VA Ladugårdsparken 1 107 4 791 4 791

Östby

Hjullastare	ÅVC 0 2 500 -2 500 2 500

Omst Insam.sys.matavfall 229 3 217 -2 200 3 217

29 387 94 242 -22 214 78 709

Teknik- och fritidsnämnden

31/8 resp år 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringsvolym januari – augusti 

Investeringar (Mnkr.) 70,8 109 30 43,6 33,2

Invest/avskrivn (procent) 309 419 109 153 114,9

Periodens resultat + 
avskrivn (Mnkr)

28,9 41,7 79,8 113,5 24,4

Periodens resultat + 
avskrivn i förhållande
till årets netto-invest

55,2 38,3 266 260,3 73,5

Kulturnämnden

Bokbuss 4 500 -4 500 4 500

hyresnivå har skickats till socialnämnden för 
godkännande. Projektet förväntas slutföras under 2023.
Byggnationen av Tegnérkökets sluss, med en budget på 
2,9 Mnkr pågår. Ytterligare 600 tkr kommer att belasta 
projektet för flytt av fjärrvärmerör och högre offert än 
budgeterat. Överskridandet finansieras genom överskott 
på projekt Lokalkuggen.

I budgeten för införande av nytt ekonomisystem har 
kostnaderna för integrationer med andra IT-system 
underskattats. I dagsläget ser det ut som att dessa 
kostnader är cirka 500 tkr högre än budgeterat. 
Investeringsmedlen för släckbil ska tas bort ur 2022 
års budget och en ny budget för släckbil tas för 2023. 
Beredskapsbilen kommer att levereras under hösten. 
Avvikelsen mot budget beror på det allmänt höga 
inflationstrycket.

Den med Åmål gemensamma teknik- och fritidsnämnden 
genomför investeringarna inom sektorn för både Säffle 
och Åmål. Här kommenteras endast de investeringar 
som finansieras och ägs av Säffle kommun. Nämnden har 

en sammanlagd investeringsbudget för Säffledelen på 
60,4 Mnkr där 26,4 Mnkr avser den skattefinansierade 
verksamheten och 34 Mnkr avser den avgiftsfinansierade 
verksamheten. Investeringar för 
24,1 Mnkr har genomförts under januari till augusti. 
Prognosen för helåret visar att det kommer att finnas 
kvar 4,7 Mnkr vid årets slut för den skattefinansierade 
verksamheten och 4,8 Mnkr för den avgiftsfinansierade 
verksamheten som avser projekt som planeras fortsätta 
under 2023.

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 
uppgår till 6,1 Mnkr, där inventarier till 
Herrgårdsgymnasiets Fordon-, transport-, bygg- och 
anläggningsprogram står för 1,5 Mnkr. Sista augusti hade 
1,4 Mnkr förbrukats för diverse inventarier. Prognosen är 
att samtliga medel kommer att förbrukas under året.
Kulturnämnden har en investeringsbudget på 4 700 tkr 
år 2022 där ny biblioteksbuss står för 4 500 tkr. Vid årets 
utgång beräknas 200 tkr vara förbrukade medan budget 
för bokbussen om 4 500 tkr flyttas över till 2023.

Investeringsvolymen uppgår till 33,2 Mnkr årets åtta 
första månader 2022. Budgeten för året är på 108,1 
Mnkr, inklusive det tilläggsanslag Kommunstyrelsen 

Redovisning Budget Prognos avvikelse Kvarvarande totalbudget

Nämnd/projekt 2022-08-31 2022 2022

Svanskogs skola o Rävgård 117 1 000 1 000

Inventarier grundskola 25 1 200 1 200

Inv ford transp bygg anl 1 500 1 500

Barn- och utbildningsnämnden

Tabellen fortsätter på nästa sida

beslutade i april 2022 utifrån över- och 
underskottshanteringen 2021. Vid årets utgång beräknas 
16,4 Mnkr av investeringsbudgeten kvarstå. 
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