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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

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

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

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

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige



 

 

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

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

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

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

 

Säffle kommun 2021-11-01 

 

 

Anette Storm 

Revisionens ordförande 

 

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karlstad 2021-11-01

Charlotta Eriksson Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor



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

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

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

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

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

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

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

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

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

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

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

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

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

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

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

2.4 Ansvarig nämnd

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

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

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

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

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

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

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

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

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

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

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

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

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

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

• Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap. 

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

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

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

• Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten. 

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

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

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

Resultat av granskningen forts.
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3.2.2 Verksamhetsmål

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

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

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

Externa fullmäktigemål:

1. Säffle kommun är en plats för alla

2. Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet

3. Säffle kommun kan alla försörja sig

4. Säffle kommun möjliggör det goda livet

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

Interna fullmäktigemål:

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

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

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

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

Bedömning

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

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

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

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

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

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

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

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

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

Resultat av granskningen forts.

Belopp i mkr
Prognos 

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

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

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse över resultaträkningen för kommunen.

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

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

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

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

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

Resultat av granskningen forts.

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

skillnad
Budget 
helår

Prognos 
helår

Avvikelse 
prognos vs 

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

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

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse över balansräkningen för kommunen.

Resultat av granskningen forts.

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

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

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

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

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

.
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3.6 Sammanställd redovisning

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

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

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

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

3.7 Redovisningsprinciper

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

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

Resultat av granskningen forts.
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Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter 
oktober 2021 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter 
på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 
628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter oktober månad har 67 464 
tkr i kommunbidrag, 39 892 tkr i övriga intäkter, 101 028 tkr i kostnader 
samt 8 798 tkr i räntekostnader bokförts. Avvikelsen mot budget blir därmed 
minus -2 329 tkr. Intäkterna är 2 773 tkr lägre än periodens budget, medan 
kostnaderna exklusive räntekostnader, är 242 tkr lägre än periodens budget. 
Prognosen för helåret visar efter oktober på ett negativt resultat på -50 tkr. 
 
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på + 8 607 tkr. Anledningen till avvikelsen 
är främst grundsärskola Höglunda förseningar i projekt samt smärre 
outnyttjade projekt på fastighetssidan. Bland övriga investeringar har inte 
införande av e-arkiv eller inköpsportal genomförts. 

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter oktober 2021 

Förvaltningens ståndpunkt 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter 
på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 
628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter oktober månad har 67 464 
tkr i kommunbidrag, 39 892 tkr i övriga intäkter, 101 028 tkr i kostnader 
samt 8 798 tkr i räntekostnader bokförts. Avvikelsen mot budget blir därmed 
minus -2 329 tkr. Intäkterna är 2 773 tkr lägre än periodens budget, medan 
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kostnaderna exklusive räntekostnader, är 242 tkr lägre än periodens budget. 
Prognosen för helåret visar efter oktober på ett negativt resultat på -50 tkr. 
 
Den stora avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på att vissa 
hyresintäkter ännu inte är bokförda, bidrag som inte ännu blivit utbetalda och 
att delar av den interna försäljningen ej är bokförd. Den interna försäljningen 
avser uppdrag som kommunstyrelsen säljer till övriga förvaltningar.  
 
På kostnadssidan visar Kanslienheten, Ekonomienheten och HR-enheten de 
största avvikelserna med en bokförd avvikelse på -890, -1 872  respektive -1 
225. Anledningen till det höga utfallet på kanslienheten är kopplat till 
fastighetsverksamheten och för ekonomienheten är det att kommunens 
försäkringar först betalats av ekonomienheten för att senare till största delen 
fördelas ut per förvaltning. HR-enhetens avvikelse mot budget är kopplat till 
ny bemanningsenhet och projektkostnader. 
 
Prognosen efter oktober visar på ett helårsresultat för kommunstyrelsen på 
minus 50 tkr. Kanslienheten prognostiserar ett minus på 1 000 tkr på 
helårsbasis. Det negativa resultatet beror på att enheten har tagit 
gemensamma kostnader kopplade till stadshuset, extra 
kommunikationsinsatser kopplat till Covid-19 och akuta kostnader kopplat 
till fastighetsenheten. Ekonomienheten beräknar ett minus på 200 tkr till 
följd av upphandlingskostnader för nytt ekonomisystem samt högre 
kostnader för försäkringspremier. HR-enheten prognostiserar ett negativt 
resultat på 500 tkr på grund av minskade intäkter för fordonscentralen på 
grund av Covid-19 och införandekostnader för ny bemanningsenhet. 
Näringslivsenheten prognostiserar ett plusresultat på 1 200 tkr. IT-enheten 
prognostiserar ett nollresultat. Räddningstjänsten beräknas ha ett underskott 
på 250 tkr på årsbasis. Det är två huvudförklaringar till det prognostiserade 
underskottet i form av minskade intäkter på grund av Covid-19 och ökade 
hyreskostnader.  
 
För att balansera de negativa resultaten från några enheter behöver de 
gemensamma reserverna lämna ett överskott på 700 tkr vid årets slut. Men 
reserven räcker inte fullt ut till att täcka de ökade kostnaderna på 
fastighetsenheten.  
 
Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 41 210 tkr för fastigheter år 
2021 och 4 682 tkr för övriga investeringar inklusive tilläggsanslag från år 
2020 som beslutades av kommunfullmäktige i april.  
Efter oktober har 32 161 tkr förbrukats. Prognosen för helåret är svår att göra 
men utifrån den senaste avstämningen landar prognosen på + 8 607 tkr. 
Anledningen till avvikelsen är främst grundsärskola Höglunda, förseningar i 
projekt samt smärre outnyttjade projekt på fastighetssidan. Bland övriga 
investeringar har inte införande av e-arkiv eller inköpsportal genomförts.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter oktober 
månad 2021. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
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  Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter oktober år 2021 
 

 
Utfall 
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgår till 121 628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter oktober månad har 67 464 tkr i 
kommunbidrag, 39 892 tkr i övriga intäkter samt 101 028 tkr i kostnader bokförts. 
Budgetavvikelsen blir därmed -2 329 tkr. Intäkterna är 2 773 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna 
exklusive räntekostnader, är 242 tkr lägre än periodens budget. 
Den stora avvikelsen på intäktssidan beror till största delen på att intäkterna för lokalhyror, bidrag och försäljning 
av verksamhet släpar efter. Prognosen för helåret är att intäkterna kommer att följa budget. 
På kostnadssidan är den största posten försäkringspremier som avviker negativt jämfört med budgeten för perioden 
med cirka 800 tkr.  Detta på grund av att försäkringspremierna ännu inte är fördelade inom kommunkoncernen. 
Helårsprognosen för försäkringspremierna är att det kommer att belasta resultatet med cirka 200 tkr utöver budget. 

Prognos med förslag till åtgärder 
Prognosen för helheten visar ett litet underskott på 50 tkr. Försämringen i prognosen jämfört med september beror på 
ökade kostnader för fastighetsenheten. Skillnaden i prognos för fastighetsneheten påverkar årsprognosen med -500 tkr. 
Det ekonomiska läget är ansträngt men det finns en försiktighet i prognosen för IT-enheten. Det är en viss osäkerhet 
utifrån att det blir dubbla kostnader  under hösten för ny bemanningsenhet och kostnaderna för upphandling av nytt 
ekonomisystem är svårprognostiserade.  
 

Kommunstyrelsen gemensamt 

 

Utfall 
Kommunstyrelsen gemensamt har ett kommunbidrag på 7 249 tkr och övriga intäkter på 28 tkr för år 2021. De 
budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 7 277 tkr. Under kommunstyrelsen gemensamt finns budgeten för nämnd 2 
695 tkr, reserv 778 tkr, föreningsbidrag 3 726 och folkhälsorådet 50 tkr. Efter oktober månad är utfallet +947 tkr. 
Föreningsbidragen är utbetalda för hela året och har en negativ avvikelse på 226 tkr för perioden. 

Prognos med förslag till åtgärder 
Kommunstyrelsen gemensamt beräknas visa 700 tkr plus vid årets slut. Prognosen      bygger på att den budgeterade 
reserven inte nyttjas fullt ut. 
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Kanslienheten 

 

Utfall 
Kanslienheten exklusive vaktmästeriet och fastighetsverksamhetens har ett kommunbidrag som uppgår till 9 406 tkr 
och övriga intäkter till 959 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår därmed till 10 365 tkr samt 17 tkr i 
räntekostnader. Efter oktober månad är avvikelsen mot budget -688 tkr. Kostnaderna är 890 tkr högre än periodens 
budget och intäkterna 338 tkr högre än budget. Kostnadssidans avvikelse beror bland annat på extra 
informationsinsatser kopplade till covid-19. Prognosen för helåret är att det blir ett negativt resultat på -400 tkr. 
 
Vaktmästeriet flyttades till kanslienheten i juli 2019. Vaktmästeriet har ett kommunbidrag på 1 664 tkr och övriga 
intäkter på 104 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 1 768 tkr. Utfallet efter oktober är +134 tkr. 
Avvikelsen på kostnadssidan beror främst på  portokostnader. Intäkterna för tryck kommer att bli något lägre än budget. 
På årsbasis är prognosen -100 tkr. 
Fastighetsverksamheten har ett kommunbidrag på 7 675 tkr, budgeterade hyresintäkter på 32 921 tkr, budgeterade 
försäljningsintäkter på 200 tkr och budgeterade investeringsbidrag på 84 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår 
till 30 807 tkr och de interna räntorna till 10 073 tkr. Efter oktober månad visar fastighetsverksamheten ett positivt 
resultat om 476 tkr. Intäkterna överstiger periodens budget med 670 tkr samtidigt som räntor och övriga kostnader 
överstiger budget med 194 tkr.  
De ökade intäkterna beror främst på justeringar av kallhyran, som debiteras Säbo, utifrån att vissa fastigheter fått ökade 
kostnader för räntor och avskrivningar. Se nedan. Kommunen har beslutat följa regeringsbeslutet om hyresnedsättning 
med femtio procents statsbidragskompensation för vissa branscher. Statsbidragen för kvartal 1-3 har bokförts till ett 
belopp av 470 tkr. Enligt kommunstyrelsens beslut ska finansieringen av skillnaden mellan nedsättning och statsbidrag 
finansieras genom minskat fastighetsunderhåll. För de kvartal 1 till och med 3 innebär det netto minskade 
underhållsåtgärder motsvarande 470 tkr som får sparas in.  De bokförda kostnaderna för fastighetsunderhåll efter 
oktober är med 2 156 tkr något lägre än periodens budget om 2 818 tkr (helårsbudget 3 382 tkr). Takarbeten på 
Marknadsbodarna i Nysäter, lagning av vattenskada på Krokstad samt smärre underhållsarbeten på Duse och Ekenäs 
genomförs. Saneringsarbeten vid den tidigare ledningscentralen vid Treabacksvägen pågår där vattnet har tömts och 
inventarierna kommer att fraktas bort. Faktiska driftkostnader för de externt inhyrda LSS-boendena har debiteras 
socialförvaltningen utifrån utfallet per augusti. Hela årskostnaden för hyra av inventarier på Duse om 178 tkr har 
bokförts under perioden. Perioden avskrivningar och räntor överstiger budget med 1020 tkr, vilket till större delen 
beror på justeringar i anläggningsreskontran för Simhallen, Bollhallen och Tegnérskolan efter det att budgeten sattes. 
En justering görs på kallhyran för dessa objekt.  

Prognos med förslag till åtgärder 
Det pågår ett arbete för att kanslienheten ska ha en budget i balans. Vissa av kostnadsökningarna är kopplade till Covid-
19 och är inte strukturella. Under hösten/vintern 2021/2022 blir det ökade lönekostnader kopplat till kommunsekreterare 
för att få till en bra överlämning. Fastighetsenheten prognostiserar ett underskott på 500 tkr. Främst är underskottet 
kopplat till saneringsarbeten vid den tidigare ledningscentralen vid Treabacksvägen och lagning av vattenskada på 
Krokstad.  
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Ekonomienheten 

 

Utfall 
Ekonomienheten har 7 732 tkr i kommunbidrag och 1 411 tkr i övriga intäkter budgeterat för år 2021. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgår därmed till 9 127 tkr samt 17 tkr i räntekostnader. Efter oktober månad är budgetavvikelsen 
-1 313 tkr. En förklaring till det negativa resultatet är att kommunens försäkringar först betalas av ekonomienheten för 
att senare till största delen fördelas ut per förvaltning. I oktober är inte försäkringskostnaderna full ut reglerade. De 
kommungemensamma försäkringarna som kostnadsmässigt hamnar på ekonomienheten uppgår till ca 300. 
Ekonomienheten säljer verksamhet till kulturförvaltningen, miljö och bygg, teknik och fritid, näringslivsenheten och 
bolagen. Dessa intäkter är ännu inte fullt ut reglerade. Den största osäkerheten i budgeten är upphandlingen av ett nytt 
ekonomisystem. Det är i dagsläget svårt att prognostisera hur stor del av upphandlingskostnaderna som kommer att 
belasta år 2021 och hur stor del som hamnar på år 2022. Men den största delen hamnar på 2021 och belastar resultatet 
med cirka 300 tkr. 

Prognos med förslag till åtgärder 
Efter oktober månad prognostiseras ett negativt resultat för år 2021 på -200 tkr. Orsaken till det negativa resultatet 
är att det blir extrakostnader kopplat till upphandlingen av nytt ekonomisystem. Bedömningen grundar sig på att 
kostnaderna för kommunens försäkringar inte ökar jämfört med de senaste åren. 

 

 HR-enheten 

 
Utfall 
Personalenheten tillsammans med löneenheten och fordoncentralen har ett kommunbidrag som uppgår till 12 604 tkr 
samt övriga intäkter till 2 815 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 15 145 tkr. Utfallet efter oktober 
månad är -565 tkr. 
Budgeten är fördelad på personalenhet 5 131 tkr, friskvård/företagshälsa 1 732 tkr, löneenhet 4 509 tkr och 
fordoncentralen 466 tkr.  Alla verksamheter utom fordonscentralen visar små avvikelser från budget för perioden till 
och med oktober. Fordonscentralen som tidigare legat under AME har flyttats till personalenheten från juli 2019. 
Fordoncentralen visar ett underskott på -419 tkr, vilket främst  beror på eftersläpning gällande bidrag och att 
användningen av kommunens bilar har minskat under pandemin. Även faktureringen ligger efter men kommer att 
regleras under året. 

Prognos med förslag till åtgärder 
Personalenheten tillsammans med löneenheten och fordoncentralen beräknas visa ett negativt resultat på -500 tkr vid 
årets slut. Den största delen av avvikelsen beror på att fordonscentralen inte har en ekonomi i balans. En översyn pågår 
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för att enheten ska vara i ekonomisk balans. Stor del av underskottet är kopplat till pandemiläget En ytterligare orsak 
till den negativa prognosen är införandekostnader för en ny bemanningsenhet. Under hösten kommer det att till viss    del 
vara dubbla kostnader för denna nya enhet. På sikt ska det vara ett ekonomiskt nollsummespel där resurserna 
omfördelas från förvaltningarna till denna centrala enhet. 
 

Näringslivsenheten 

 
UTFALL 
Näringslivsenheten har tillsammans med turistbyrån, landsbygdsutvecklingen och kollektivtrafiken har ett kommunbidrag 
som uppgår till 7 551 tkr samt övriga intäkter till 5 812 tkr. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 13 527 tkr. 
Utfallet efter oktober månad är +2 024 tkr. Större delen av de förväntade intäkterna består av EU-bidrag för genomförda 
aktiviteter inom projekt som drivs av Näringslivsenheten. 
 
PROGNOS 
Näringslivsenheten tillsammans med turistbyrån och landsbygdsutvecklingen beräknar ett resultat som överstiger budget 
med 400 tkr för 2021. Kostnaderna är fortsatt låga och beror främst på att projekten inte fullt ut har kommit igång än, 
delvis på grund av de restriktioner som funnits i samband med coronapandemin. Historiskt sett så har projekten alltid 
genererat ett överskott för Näringslivsenheten, och samma förväntas för 2021. Budgeten på cirka 800 tkr för 
kollektivtrafiken kommer inte att behöva nyttjas för 2021. I budgeten för kollektivtrafiken ingick kostnaderna för 
tilläggstrafik. Denna tilläggstrafik ingår nu i den skatteväxling som har gjorts med regionen kopplat till kollektivtrafiken. 
Detta gör att det för 2021 prognostiseras ett sammantaget positivt resultat på 1 200 tkr. 
 
IT-enheten 

 
Utfall 
IT-enheten har ett kommunbidrag som uppgår till 8 702 tkr och övriga intäkter till 4 654 tkr. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgår till 13 274 tkr och räntekostnaderna till 82 tkr. Efter oktober månad är avvikelsen -2 176 
tkr. Kostnaderna  ligger 655 tkr högre än periodens budget och intäkterna 1 523 tkr lägre än periodens budget. De 
låga intäkterna beror på att IT-enheten fakturerar de övriga verksamheterna två gånger om året, i utfallet för 
oktober saknas hela utfallet för perioden juli-oktober. Prognosen för helåret är att IT-enheten kommer att följa den 
beslutade budgeten. 

Prognos med förslag till åtgärder 
IT-enheten beräknas ha ett nollresultat vid årets slut år 2021. 
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Räddningstjänsten 

 
Utfall 
Räddningstjänsten har ett kommunbidrag på 18 373 tkr och övriga intäkter på 2 251 tkr. De budgeterade 
bruttokostnaderna uppgår till 20 372 tkr och räntekostnaderna till 252 tkr. Efter oktober månad är utfallet -765 tkr. 
Utfallet för kostnaderna är 353 tkr högre än periodens budgeterade belopp. Intäkterna är 474 tkr lägre än budgeterat för 
perioden. Detta beror på att vissa bidrag ännu    inte har blivit utbetalade och att det på grund av Covid-19 ännu inte kan 
bedrivas utbildningar i normal omfattning. 

Prognos med förslag till åtgärder 
Räddningstjänsten prognostiserar ett negativt resultat på -250 tkr. Prognosen är beroende av hur länge verksamheten 
påverkas av rådande pandemi och ökade hyreskostnader som inte var budgeterade. Med hjälp av förstärkningen på 400 
tkr i budgetbeslutet för 2022 i kombination med effektiviseringsåtgärder räknar enheten med att vara i ekonomisk 
balans för år 2022. 
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Investeringsuppföljning, tkr 

 
 
Kommunstyrelsen har en investeringsbudget på 41 211 tkr för fastigheter år 2021 inklusive tilläggsanslag från år 2020. 
Efter oktober månad har 30 121 tkr förbrukats. Om- och tillbyggnaden av Svanskogs skola svarar för 21 873 tkr och 
ombyggnaden av Höglundaskolan för grundsärskolan svarar för 4 479 tkr av förbrukningen. Svanskogs skola bedöms nu 
få en något högre utgift för material till följd av rådande konjunktur (corona). 
Höglundaskolans särskola är nu tagen i drift i och med höstterminen. Projektet ligger i dagsläget 963 tkr under budget. 
Tingvallaskolans projekt aktivitetsyta/gympa har förbrukat 841 tkr. 2,5 Mnkr är avsatt år 2021 och 2,5 Mnkr år 2022. 
Entreprenaden kommer troligen inte att starta förrän år 2022. Enligt preliminärt besked från VA-enheten behöver 
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dagvattenseparationen på fastigheten hanteras inom ramen för projektet. Ombyggnaden av Kaptensgårdens äldreboende 
pågår och har förbrukat 743 tkr efter oktober. Krisledningscentralens etapp 1 är slutförd till en kostnad om 300 tkr 
och etapp 2 genomförs kommande år. Ridhusprojektet har haft utrednings- och projekteringskostnader på 217 tkr de tio 
första månaderna. I övrigt är det små poster som bokförts. Ombyggnaden av lekplatser/skolgårdar fortsätter från tidigare 
och arbeten är beställda för ca 125 tkr. Budgeten om 2 370 tkr för projekt Lokalkuggen är en reserv för mindre 
ombyggnader av kommunala lokaler som dyker upp under året. För närvarande är ca700 tkr för fiberanslutningar av 
trygghetsboenden reserverade. 600 tkr kommer att användas till byte av manege och dagvattenhantering i Ridhuset. 
Placeringen av slussen till Tegnérskolans kök revideras utifrån befintliga va-rör i backen. Planen är åtgärden ska påbörjas 
under hösten.  
Utredningen kring Medborgarhusets kök har återupptagits. En slutfaktura kring konstnärliga utsmyckningen mellan skola 
och simhall har bokförts. Sammantaget medför det prognosticerade utfallet för projekt Grundsärskola Höglunda samt 
projekten Krisledningscentral, slussvaktarbostaden, Tegnér sluss kök sam Tingvallas aktivitetsyta att investeringsutgiften 
för 2021 beräknas bli ca 6,7 Mnkr lägre än budgeterat, vilket är ca 100 tkr mer i budgetavvikelse än bedömningen efter 
september. Anledningen är främst förseningar i projektstarter. 
 

 
Övriga investeringar 
I övriga investeringar ingår Kansli med en beslutad investeringsbudget om 852 tkr, IT 2 330 tkr, räddningstjänst 1 500 
tkr. För perioden fram till och med oktober har det förbrukats 1 333 tkr för IT och 708 tkr för räddningstjänsten. 
Prognosen för helåret är att kansliets investeringar inte kommer att genomföras under 2021 och att det även kommer att 
bli medel över kopplat till IT-utrustning. Det är dock svårt att prognostisera utfallet för IT-investeringar på grund av långa 
leveranstider kopplade till covid-19.   
 
PROGNOS MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
Prognosen visar att investeringsmedlen inte kommer att användas fullt ut. Det totala prognostiserade överskottet beräknas 
bli cirka 8,6 Mnkr.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 131 Dnr KS/2021:59 

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 
2021 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Mattias Anglemark informerar arbetsutskottet om det ekonomiska 
läger för kommunstyrelsen efter oktober 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
__________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 133 Dnr KS/2021:101 

Kommunstyrelsens budget 2022 samt plan för 2023-2024 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska fördela budgetramarna för år 2022 genom ett beslut om 
internbudget för driftbudgeten inklusive föreningsbidrag samt för inve-
steringsbudgeten. Kommunledningskontoret föreslår att driftbudgetramen på 82 
308 tkr fördelas och investeringsramen om 5 580 tkr fördelas enligt bilagorna. 
Kommunfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för år 2021 att de sju 
fullmäktigemål som gällde för år 2019 ska förlängas att även gälla perioden 2020-
2023. Kommunstyrelsen ska anta verksamhetsplan för 2022 med nämndmål och 
mått utifrån beslutade fullmäktigemål som antagits av fullmäktige. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-11. 
Kommunstyrelsens driftbudget 2022, tabell. 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022, tabell. 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022, 3 november 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande: 

1. Fastställa driftbudget och investeringsbudget för 2022.  
2. Anta Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022. 

 
__________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Budget 2022 samt plan 2023-2024 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska fördela budgetramarna för år 2022 genom ett beslut 
om internbudget för driftbudgeten inklusive föreningsbidrag samt för inve-
steringsbudgeten. Kommunledningskontoret föreslår att driftbudgetramen på 
82 308 tkr fördelas och investeringsramen om 5 580 tkr fördelas enligt bila-
gorna. 
Kommunfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för år 2021 att de sju 
fullmäktigemål som gällde för år 2019 ska förlängas att även gälla perioden 
2020-2023. Kommunstyrelsen ska anta verksamhetsplan för 2022 med 
nämndmål och mått utifrån beslutade fullmäktigemål som antagits av 
fullmäktige. 

Bakgrund 
Säffle kommuns styrmodell bygger på att organisationen är decentraliserad 
mellan kommunfullmäktige och nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar 
om budgetramar för nästkommande år i juni i den ordinarie budgetprocessen. 
Under september blev den ekonomiska situationen för Säffle kommun något 
bättre. Delårsrapporten visade på att årsresultatet skulle bli positivt och 
skatteprognosen som publicerades av SKR i slutet av september förstärkte 
det ekonomiska läget för år 2021-2024. Kommunfullmäktige fattade beslut 
om en tilläggsbudget för perioden 2022-2024. Tilläggsbudgeten innehöll 
ytterligare 5 mnkr till socialnämnden för de ökade behoven inom 
äldreomsorgen och en generell förstärkning på 2 mnkr till Barn- och 
utbildningsnämnden. Utöver det så stärktes överförmyndarverksamheten 
med 225 tkr.  
 
Nämnderna har därefter att fördela ramarna internt i ett detaljbeslut i 
november/december. För driftbudgeten beslutar fullmäktige endast om ett 
nettoanslag, medan investeringsbudgeten innehåller såväl större 
specificerade investeringsprojekt som en budgetram för mindre investeringar  
Inom kommunstyrelsens kommunbidrag ska vissa föreningsbidrag 
inrymmas. 
I kommunfullmäktiges beslut i november tilldelades kommunstyrelsen ett 
kommunbidrag om 82 308 tkr för år 2022, vilket är 1 351 tkr högre än 2021. 
Ökningen består främst av en generell uppräkning av budgetramen på 810 
tkr motsvarande 1% och en förstärkning av räddningstjänstens budget med 
400 tkr för att kunna bibehålla dagens kapacitet. Den beräknade löne- och 
prisökningen ligger på cirka 1 700 tkr. Detta innebär att effektiviseringar 
eller besparingar motsvarande 890 tkr kommer att genomföras under 2022. I 
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tilläggsbudgeten beslutades det om en generell uppräkning av ramarna med 
1% även för perioden 2023 och 2024. Det innebär att effektiviseringskravet i 
tilläggsbudgeten jämfört med budgeten som togs i juni minskar med 
motsvarande nivå. Det innebär att för 2023 minskar effektiviseringskravet 
från 1 600 tkr till 800 tkr och för 2024 från 2 300 tkr till 1 500 tkr.   
 
Investeringsbudgeten för år 2022 omfattar 5 580 tkr i investeringsram för 
beslut i samband med internbudgeten.   
 
Kommunfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för år 2022 att de sju 
fullmäktigemål som gällde för år 2019 ska förlängas att även gälla perioden 
2020-2023. Kommunstyrelsen ska anta verksamhetsplan för 2021 med 
nämndmål och mått utifrån beslutade fullmäktigemål som antagits av 
fullmäktige. 
 
Beslutade fullmäktigemål: 

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. 
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. 

Ett förslag till verksamhetsplan med mål och mått för kommunstyrelsen 
2022 har utarbetats av kommunledningskontoret. Verksamhetsplanen 
omfattar samtliga enheter inom förvaltningen. På enhetsnivå har även 
aktiviteter för att uppnå nämndmålen utarbetats. Dessa aktiviteter kan 
justeras av enheterna under året för att uppnå de nämndmål som antas av 
nämnden. 
Sammanfattningsvis föreslås följande nämndmål:  

1. Kommunstyrelsen ska utveckla den lokala demokratin. 
2. Varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas. 
3. Kommunstyrelsen medverkar till ökat företagande. 
4. Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för en god kommunal 

service till våra invånare och besökare. 
5. Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att invånarnas upplevelse av en 

trygg kommun ska öka. 
6. Kommunkoncernen har en effektiv och rättssäker förvaltning. 
7. Kommunstyrelsen skapar genom sitt övergripande ansvar 

förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. 
8. Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för att koncernens 

medarbetare trivs och gör ett bra jobb  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens driftbudget 2022, tabell 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022, tabell 
Fördelning av föreningsbidrag 2022  
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022, daterad 2021-11-03 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunbidrag för 
kommunstyrelsen år 2022. Förslaget gäller såväl driftbudgeten inklusive 
föreningsbidrag som fördelning av investeringsramen. Förslaget har 
processats av enhetschefsgruppen under hösten.  
Kommunbidragsförslaget bygger på 2021 års budget med vissa ändringar.  
 

 
 
Intäkterna beräknas i budget 2022 minska med 2,2 Mnkr från 62,6 mnkr till 
60,4 mnkr. På kostnadssidan minskar budgeten från 143,6 Mnkr till 142,7 
Mnkr, minskningen består i flera olika effektiviseringsåtgärder.   
 
Förslaget till föreningsbidrag för kommunstyrelsen framgår av bilagan. 
Under ”920 – Reserv” finns det totalt 499 tkr fördelat på ”Allmän reserv” 
449 tkr och ”Reserv – Covid 19 pandemi” 50 tkr. Fördelning av medel ur 
”Allmän reserv” beslutas av kommunstyrelsen och fördelning av medel ur 
”Reserv – Covid 19 pandemi” beslutas av kommundirektör på delegation av 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att verksamhetsplan 2022 för 
kommunstyrelsen antas. 

Belopp i tkr. Kommunbidrag 
2021

Kommunbidrag 
2022 Intäkter Bruttokostnad Budgeterat 

resultat 

20 - Kommunstyrelsen 
gemensamt
Summa 20 - Kommunstyrelsen 
gemensamt 7 249 7 543 28 -7 571 0

21 - Kanslienheten 0
Summa 21 - Kanslienheten 18 746 19 649 44 370 -64 019 0
22 - Ekonomienheten 0
Summa 22 - Ekonomienheten 7 732 7 810 1 200 -9 010 0
23 - Personalenheten 0
Summa 23 - Personalenheten 12 604 12 730 2 770 -15 500 0
24 - Näringslivsenheten 0
Summa 24 - Näringslivsenheten 7 551 6 794 5 400 -12 951 0
25 - IT-enheten 0
Summa 25 - IT-enheten 8 702 8 789 4 675 -13 377 0
27 - Räddningstjänsten 0
Summa 27 - Räddningstjänst 18 373 18 993 2010 -21 003 0
Summa 2 - Kommunstyrelsen 80 957 82 308 60 425 -142 733 0

 Kommunstyrelsens driftbudget 2022
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Konsekvenser 
Verksamhetsplanen innebär att kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning 2022 ska realiseras i kommunstyrelsens verksamhet. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till kommunbidrag 2022 är lagt inom den av kommunfullmäktige 
beslutade budgetramen. 

Måluppfyllelse 
Föreslagna Verksamhetsplan följer den av fullmäktige beslutade 
målstyrningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer driftbudget, investeringsbudget och 
föreningsbidrag 2022 enligt bilagda tabeller. 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 
2022. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
Enhetschefer 
Kvalitetsutvecklare 
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 
 

 
 
Säffle kommun 2021-11-03 

 
--------------------------------------- 
Ingemar Rosén, förvaltningschef Kommunstyrelsen  
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Verksamheten i huvuddrag 
Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska organ och har det övergripande ansvaret för utvecklingen 
av hela kommunkoncernen (kommunen inklusive kommunägda bolag). Styrelsen har även det övergripande 
ansvaret för kommunkoncernens ekonomi. 
Kommunstyrelsen ansvarar för planering och uppföljning av kommunens verksamheter och företräder kommunen i 
övergripande frågor. Styrelsen är kommunens fastighetsägare, ansvarar för näringslivs- och turismfrågor samt är 
facknämnd för räddningstjänsten. 
Kommunstyrelsens förvaltning består av följande enheter: kansli, HR, ekonomi, IT, näringsliv, kommunikation och 
räddningstjänst. 
Förvaltningen biträder valnämnden med administrativ service. 

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. 

Nämndmål 1:1: KS ska utveckla den lokala demokratin. 
Mått Utfall 

2020 
Mål 

2021 
Mål  

2022 
Kommuninvånare som deltagit i invånardialoger under 2022 (antal) 5 000 4 500 5000 
Besökare som tar del av informationen under webbsektionen ”Kommun och 
politik” (antal) 

- 10 000 11 000 

Valdeltagandet i val till kommunfullmäktige (2018: 82,89 %) - - 83,5 % 

Nämndmål 1.2: Varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas. 
Mått Utfall 

2020 
Mål 

2021 
Mål  

2022 
Kommunens synlighet i sociala medier. Personer som tar del av 
informationen (antal) 

- 4 
miljoner 

4,2 
miljoner 

Placering i Kommunikationsanalys nationella kvalitetsmätning av 
kommuners kommunikation i sociala medier (placering) 

- 1-10 1-10 

Platsvarumärkesplattformen för Säffle färdigställd (antal) - - 1 
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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. 

Nämndmål 3.1: KS medverkar till ökat företagande. 
Mått Utfall 

2020 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Näringslivsklimatet sammanfattande omdöme, (index)  3,8 4,0 4,2 
Svenskt näringslivs årliga ranking, (placering)  37 37 30 
Rådgivningar, (antal, egen mätning)  - 100 200 
Företags- och föreningskontakter genom nätverk, destinationsutveckling, 
enskilda möten, etableringsförfrågningar (antal företag och föreningar, egen 
mätning) 

- - 150 

Säffles företagare om kommunens upphandling, Svenskt näringslivs ranking 
(2021: 3,21) 

- - 3,38 

Praktikanter 2022 (antal, egen mätning) - 8 10 

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. 

Nämndmål 4.1: KS skapar förutsättningar för en god kommunal service till våra invånare och 
besökare. 

Mått Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Ärenden som inkommit via den Värmlandsgemensamma e-
tjänsteplattformen (antal, egen mätning) 

- 1800 2200 

E-tjänster som Säffle kommunkoncernen tillhandahåller (antal, egen 
mätning) 

- 80 90 

Samtal till Säffle kommunkoncern som besvaras personligen eller med 
hänvisning om när personen/funktionen åter är anträffbar (andel i % egen 
mätning) 

- 80 % 80 % 
 

Besök på webbplatsen saffle.se (antal, egen mätning) - 950 000  
Besökare på Visitsaffle.se (antal, Analytics) - 15 000 15 000 
Fysiska besök på turistbyrån (antal, egen mätning) - 2100 2 100 
Svarstiden i vår chatt på webben ska inte vara längre än (sekunder) - - 15 
Gästnätter (antal, SCB/Visit Värmland) - - 45 000 

Nämndmål 4.2: KS arbetar aktivt med att invånarnas upplevelse av en trygg kommun ska öka. 
Mått Utfall 

2020 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Larm, exklusive IVPA-larm och hjälp till ambulans, (antal) 239 220 220 
Utbildade i stabsmetodik (antal) - 32 32 
Personer utbildade i att förebygga/hantera bränder eller andra olyckor, 
(antal/1000 inv.) KKiK U07424 

- 100 100 
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Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar 
utveckling. 
Vi har fokus på uppdrag och resultat. 
Genom effektiva arbetsmetoder skapas värde för invånare, brukare och andra intressenter. 
Inre processer identifieras och utvecklas löpande i samverkan med elever, kunder, brukare och samverkanspartners. 
I alla frågor och inför alla politiska beslut ska Säffle kommun ta ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. 
Vår uppföljning säkerställer att vi använder våra resurser på bästa sätt. 

Nämndmål 5.1: Kommunkoncernen har en effektiv och rättssäker förvaltning. 
Mått Utfall 

2020 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Överprövningar i koncernen (LOU) överklaganden (KL) överklagande allmän 
handling (TF) som inte bifallits, (andel i %, egen mätning) 

100 % 100 % 100 % 

Analoga postförsändelser 1:a klassbrev inrikes för kommunkoncernen ska 
minska med 5 % (antal, 2021 totalt 35 300) 

- - 33 500 

Lokalärenden som genomgått fastställd process, (andel i %, egen mätning) 90 % 90 % 100 % 
Av KF beslutade lokalinvesteringar som är påbörjade eller genomförda 
enligt plan (andel i %, egen mätning) 

100 % 85 % 100 % 

Av KF beslutade lokalinvesteringar som höll beslutat budgeten (andel i %, 
egen mätning) 

- - 100 % 

Nöjdheten med Produktionsbyråns arbete och leverans (egen mätning skala 1-
5) 

- 4 4,2 

Andel medarbetare som genomgått utbildning i informationssäkerhet - - 95% 
Andel medarbetare som genomgått utbildning i dataskydd - - 95% 

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.  

Nämndmål 6.1: KS skapar genom sitt övergripande ansvar förutsättningar för en god 
ekonomisk hushållning. 

Mått Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål  
2022 

Kommunens soliditet, (Eget kapital dividerat med tillgångarna i 
balansräkningen, exkl. pensionsåtaganden intjänade före 1998. (%, egen 
uppföljning) 

47,40 % 45,6 % 45,2 % 

Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande, (%, egen uppföljning) 25,50 % 22 % 25 % 
Kommunens resultat, (%, egen uppföljning) 4,80 % 1,50 % 1,39 % 
Kommunens betalningsberedskap, (Mkr, egen uppföljning) 86 45 75 
Kommunstyrelsens resultat - - ≥ 0 
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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. 

Nämndmål 7.1: KS skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare trivs och gör ett bra 
jobb. 

Mått Utfall 
2020 

(mätning) 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

(mätning) 
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) Sammantaget motivation, 
ledarskap och styrning för hela kommunen (index) Mäts vart annat år.  

77,0 77,0 
 

80 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) Sammantaget motivation, 
ledarskap och styrning för KS (index) Mäts vart annat år. 

72,3 72,3 
 

80 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Motivation inom KS (index) 
1. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 
2. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 
3. Mitt arbete känns meningsfullt. 

75,1 75,1 
 

80 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Ledarskap inom KS (index) 
1. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete. 
2. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 
3. Min närmaste chef visar uppskattning.  

71,8 71,8 
 

75 

Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), Styrning inom KS (index) 
1. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 
2. Jag är insatt i min arbetsplats mål. 
3. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 

69,9 69,9 
 

80 

Sjukfrånvaron inom KS, (andel i %, egen mätning) 4,25 % 2,8 % 
 

2,0 % 

Sjukfrånvaron inom kommunen, (andel i %, egen mätning) (KKIK N00090) 8,13 % 5,8 % 
 

6,2 % 

Interna e-tjänster i drift (antal) - - 10 
Andelen medarbetare som är nöjda/mycket nöjda med IT-enhetens service - - 95% 

Viktiga omvärldsförändringar 
När viktiga omvärldsförändringar framåt ska beskrivas så behöver avstamp göras i nuläget kring hur situationen 
med covid-19 pandemin påverkar hela världen. Redan innan pandemin fanns det tydliga tecken på att Sverige var på 
väg in i en lågkonjunktur. I dagsläget är det svårt att förutse pandemins långsiktiga påverkan på ekonomin. Det som 
är säkert är att offentlig sektor står inför stora utmaningar framåt och att det krävs en organisation som är flexibel 
och snabbt kan ställa om utifrån en föränderlig omvärld. 
Befolkningsutvecklingen har tillsammans med sysselsättningen i riket den största påverkan på de kommunala 
skatteintäkterna. Efter några år med stor invandring och befolkningsökning har det sedan hösten 2018 varit en 
fortsatt befolkningsminskning. År 2019 blev det en extra kraftig befolkningsminskning som har bromsats upp under 
2020. Efter de första fyra månaderna 2021 har befolkningen ökat något. Men med stor sannolikhet kommer den 
långsiktigt stadiga minskningen av befolkningen att fortsätta. Med minskande befolkning kommer också att Säffles 
andel av rikets tillväxt minskar. Kommunstyrelsens tillsyn och samordnande roll blir därmed allt viktigare när det 
ställs ökade krav på prioriteringar. 
Digitaliseringen anses vara den trend som kommer att ha störst påverkan på samhället framöver. Det innebär stora 
förändringar kring hur vi kommer att bo, leva, arbeta, konsumera och kommunicera. Denna förändring kan ses som 
både pådrivare, möjliggörare och hot i dagens samhällsutveckling. Digitalisering lyfts ofta fram som en lösning för 
att klara framtidens välfärdssamhälle. Digitalisering innebär att gamla arbetssätt, processer och beteenden förändras 
genom ny teknik och datadriven utveckling. Den demografiska utvecklingen i Sverige, med fler som konsumerar 
välfärd och färre som är i arbetsför ålder, innebär en stor utmaning de kommande åren. En kommun kan inte välja 
om den vill arbeta digitalt eller inte. Global teknikutveckling såsom nya innovationer, produkter och lösningar får 
effekter även i Säffle kommun. Ambitioner och krav om digitalisering kommer från EU-nivå, statliga uppdrag, 
regionala agendor, samarbetsforum och inte minst från våra egna medarbetare, invånare och företag. 
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Digitalisering är inget mål i sig utan ett medel för att nå målet. Ett digitaliseringsarbete balanserar mellan tekniska 
behov och medarbetarnas digitala förmåga. Digitala lösningar ger effekt och nytta först när de används och är 
ändamålsenligt för verksamheten och användaren. För att optimera användandet av digitala lösningar bör 
utvecklingen ske utifrån invånares och medarbetares behov, så kallad behovsdriven utveckling. För att få till en 
lyckad implementering av nya digitala system är det också viktigt att skapa effektiva arbetsprocesser, så att 
användarna förstår nyttan med digitaliseringen. 
De närmsta åren kommer vara ekonomiskt utmanande för offentlig sektor, där kommuner behöver bli allt mer 
digitala, samtidigt som vi behöver vara tillgängliga för de invånare som inte använder teknik. Säffle kommun 
behöver träna organisation och medarbetare att våga tänka nytt med de pengar vi har, att etablera ett förankrat 
kommunövergripande processarbete samt att därefter samordna kommunens digitala service på ett enhetligt och 
sammanhållet sätt. 

Utveckling på sikt 
Kommunfullmäktige har sedan 2019 antagit en ny förenklad Vision 2026 med tillhörande sju fullmäktigemål. Målen 
är fyraåriga och Kommunstyrelsen kommer under perioden genom sitt övergripande ansvar att ha tydligt fokus på 
nedan fem prioriterade utvecklingsområden: 

 Koncernperspektiv 
 Intern effektivisering 
 Verksamhetsutveckling med kvalitets och analysfokus 
 Värdegrundsarbete – ledarskap – medarbetarskap 
 Näringslivsutveckling







Kommunstyrelsens investeringsbudget 

2022

Belopp i tkr.

Ram för 

nämndbeslut

Förslag 

nämndbeslut 

inför

Särskilda 

projekt 

beslutade av 

KF

2022 2022 2022

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 5 580

IT-allmänt 2 360

Nytt ekonomisystem 1 370

Summa staber 0 3 730 0

Räddningstjänst

Släckbil 4 500

Räddn, utbyte materiel 350

Summa räddningstjänst 0 350 4 500

Fastigheter

Reinvesteringar i fastigheter utifrån K-3 reglementet 5 000

Skolor och förskolor

Tingvalla aktivitetsyta/gympasal (utvecklingsbehov) 2 500

Utemiljö förskolor 1 500

Svanskogs skola 6 000

Summa skolor och förskolor 0 0 10 000

Äldreomsorg och LSS

Ersättningsboende Vegagatan/ funktionshinderområden x

Ombyggnad Björkbacken x

Ombyggnad Svanskogs äldreboende 2 000

Utbyggnad av boendeplatser, äldreomsorg x

Summa äldreomsorg och LSS 0 0 2 000

Fritidsverksamhet

Ridhus x

Summa fritidsverksamhet 0 0 0

Kulturverksamhet

Ombyggnad Medborgarhusets kök x

Summa kulturverksamhet 0 0 0

Övriga fastigheter

Lokalkuggen, investeringar 1 500

Summa övriga fastigheter 0 1 500 0

Summa fastigheter 0 1 500 17 000

KS SUMMA 5 580 5 580 21 500
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 134 Dnr KS/2020:190 

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

Utifrån allbolagen är bedömningen att det inte kan ges någon form av 
kompensation från kommunen till Säfflebostäder AB för dessa rivningskostnader. 
Kostnaden för rivningarna kommer att behöva hanteras av bolagskoncernen inom 
Säffle kommunkoncern. 
Den beräknade totala negativa resultatpåverkan på 21 979 tkr kommer att belasta 
resultatet under flera år. 
Förvaltningen föreslår att Säfflebostäder AB har ett avkastningskrav för ordinarie 
verksamhet, exklusive kostnaden för de föreslagna rivningarna. Det innebär att det 
av kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet gäller framåt men att hänsyn 
tas till den resultatpåverkan som de beslutade rivningarna får. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-05. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 65, 2020-10-05 
Kommunstyrelsens protokoll § 51, 2021-04-12. 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 19, 2021-03-29 med bilagor. 
Sammanställning över vakanser gällande lägenheter och lokaler.   
Kommunfullmäktiges protokoll § 37, 2021-04-26 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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1. Kommunfullmäktiges beslut punkt 2, 5 oktober 2020, § 65 om försäljning 
av Vegagatan upphävs. 

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

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

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

5. Den strategiska planen i övrigt godkänns.   
 
_________________ 
 
Protokollsanteckning 
Ann Mlakar (S) deltar ej i beslutet. 
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 Kommunstyrelsen 

 

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

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 5 oktober 2020, § 65 om försäljning av 
Vegagatan 2. Beslutet innebar att Säfflebostäders fastighet på Vegagatan 2 
skulle läggas ut till försäljning och att styrelsen för Säfflebostäder AB hade 
det avgörande beslutet hur försäljningen ska genomföras.  
Bolaget tecknade därefter avtal med mäklare om försäljningsuppdraget.  
Styrelsen för Säfflebostäder AB beslutade 26 februari 2021, § 13 att ge VD i 
uppdrag att ta fram en strategisk plan för Hermes (Industrigatan 10, 12 och 
14, inklusive beslut om försäljning av Vegagatan 2).  
Säfflebostäders styrelse beslutade 18 mars 2021, § 21 att anta planen och 
överlämnade den till Kommunföretag i Säffle AB för antagande.  
Den strategiska planen för Hermes, som i korthet innebär, försäljning av 
Vegagatan 2, rivning av Industrigatan 14 samt utveckling av Industrigatan 
10, 12 och den yttre miljön. Planen presenterades för Kommunföretag i 
Säffle AB:s styrelse 29 mars 2021, § 19 där styrelsen beslutade att hänskjuta 



Säffle kommun 
Datum 
2021-11-05 

 
 

Sida 
2(4) 

 
   

ärendet till kommunfullmäktige och att en översiktlig inventering skulle 
göras över vakanser gällande lägenheter och lokaler i Säffle tätort.  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 12 april och föreslog 
kommunfullmäktige vissa förändringar jämfört med Säfflebostäders styrelses 
beslut 18 mars 2021 § 21. Kommunfullmäktige beslutade 26 april § 37 att 
återremittera ärendet, genom en minoritetsåterremiss, för att få en bättre 
ekonomisk redovisning.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och SÄBO. 

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

Förvaltningens ståndpunkt 

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

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

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

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

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

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

Fastighet Bokfört värde Rivningskostnad Resultatpåverkan 

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

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

Summa 7 979 tkr 14 000 tkr -21 979 tkr 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigeföljande:  

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

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

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

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

5. Den strategiska planen i övrigt godkänns.   
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategisk plan för Industrigatan 10-14 och Vegagatan 2 

Ärendebeskrivning 

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

Vegagatan 2. Beslutet innebar att Säfflebostäders fastighet på Vegagatan 2 

läggs ut till försäljning och styrelsen för Säfflebostäder AB har det 

avgörande beslutet hur försäljningen ska genomföras. Bolaget tecknade 

därefter avtal med mäklare om försäljningsuppdrag. Säfflebostäder AB 

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

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

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

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

Vegagatan 2, rivning av Industrigatan 14 samt utveckling av Industrigatan 

10, 12 och yttre miljö.       

Beslutsunderlag 

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

Förslag till strategisk plan.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Styrelsen beslutar följande: 

1. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige. 

2. Ärendet ska kompletteras med en översiktlig inventering av över 

vakansläget gällande lägenheter och lokaler i Säffle tätort inför 

kommunstyrelsen 12 april. 

3. Inventeringen ska utföras i samarbete mellan Säfflebostäder AB och 

kommunledningskontorets näringslivsenhet.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att styrelsen 

beslutar enligt detsamma.      

Beslut 

Styrelsen beslutar följande: 

1. Ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige. 

2. Ärendet ska kompletteras med en översiktlig inventering av över 

vakansläget gällande lägenheter och lokaler i Säffle tätort inför 

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

kommunledningskontorets näringslivsenhet. 

 

__________________ 

2021-04-01 Utdrag till  

Säfflebostäder AB 

Kommunledningskontoret, näringslivsenheten 

     

      

 











Industrigatan 10
3 343 kvm, lokaler 
78 % vakant

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

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

Vegagatan 2
48 lägenheter
100% vakant 



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

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

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



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

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

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



Potential till att öka 
hela områdets 
attraktionskraft 

♥



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

Potential till att öka 
hela områdets 
samlade 
attraktionskraft 
♥

Dialog och lokalt 
engagemang prio 1

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

”Escape room”,
Lasergame etc. 

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

Bibehåll grönska mot 
öster

Låt innehållet i
♥

vara öppet för dialog

Låt innehållet i
♥

vara öppet för dialog

Gång- & cykelväg 
genom området 
förstärks. Duse / 
centrum



Utveckling 
Mötesplats

Aktivitet/liv/rörelse

Grillplats
Multiarena

Padel
Lekplats 

Odling 
Lek 

Vattenspegel

Utveckling
Verksamhet

Kommunal 
Verksamhet

Aktivitetscenter
”Escape room”, 

laserdoom.



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

-yttre miljö
-utveckling boende / verksamhet

På sikt
-Genomföra rivning. Beslut i KF



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

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

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

86 st

Bilaga 1
Sammanställning antal lägenheter SäBo



Industrigatan 14
Rivning

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

Kostnad i redovisningen, kan ej
kompenseras genom strypt underhåll

Vegagatan 2
Försäljning

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

Intäkt i redovisningen, innebär
möjligheter till ökat underhåll mm

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

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



Bilaga 3
Skiss yttre miljö
Industrigatan 10



Bilaga 3
Skiss yttre miljö
Industrigatan 10



Vegagatan 2, rivning

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

Kostnad i redovisningen, kan ej
kompenseras genom minskat underhåll

Vegagatan 2, tomställning

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

Kostnad i redovisningen, påverkar
minskat underhåll till övr bestånd

Bilaga 4
Vegagatan 2 – konsekvenser om ej plan genomförs

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

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

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

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

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

 
 
__________________ 
2020-10-12 Utdrag till 
Säfflebostäder AB    
      



VAKANSER
LEDIGA BOSTÄDER

Fastighetsägare Vakanser

Kvarnen 6

BoBra 3

Awilara 7

Byälven 9

Björn Henningsson 5

Albér 12

Enger 5

Leif Eriksson 0

Fastighetsgrupp Väst 6

Merx Fastigheter 1

Margareta Forsberg 0

Säbo 86

Wall 6

Summa 146



VAKANSER
LEDIGA LOKALER

Verksamhetslokaler Vakanser

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

Säbo 56

Summa 95

http://www.saffle.se/markochlokaler
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§ 135 Dnr KS/2021:197 

Förslag till att förhandla om förvärv av Säffle 5:1 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har en konstaterad brist på mark lämplig att detaljplanelägga 
industrimark på. 
I nordöstra delen av Säffle finns ett befintligt industriområde. I anslutning till detta 
industriområde finns en fastighet, Säffle Säffle 5:1, som innehåller mark lämpad att 
detaljplanelägga som industrimark. 
Fastigheten ligger invid områden i den fördjupade översiktsplanen för Säffle 
kommun, identifierade som lämpliga för industriverksamhet. 
Att förvärva denna fastighet ger Säffle kommun en strategisk markreserv, och även 
indirekt en planberedskap, via framtida detaljplaneläggning av lämpliga 
markområden inom fastigheten. 
Kommunledningskontoret bedömer att ett förvärv av fastigheten bidrar positivt till 
möjligheten att utveckla Säffle stad i området i den riktning som den fördjupade 
översiktsplanen för Säffle stad beskriver. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunledningskontoret att undersöka möjligheten till ett förvärv av fastigheten. 
Om möjligheten att förvärva fastigheten finns, önskar kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att förvärva fastigheten. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-29. 
Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad. 
Karta över föreslagen markanvändning. 
Säffle 5:1 flygbild med fastighetsgränser. 
Säffle 5:1 karta med fastighetsgränser. 
Säffle 5:1 och ägandeförhållanden. 
Pomonadalen skiss. 
Principskiss alternativ 1. 
Principskiss alternativ 3. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
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Beslut 
Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen följande: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att undersöka om 
möjligheten till förvärv av fastighet Säffle 5:1 finns. 

2. Under förutsättning att möjlighet till förvärv finns, uppdrar 
kommunstyrelsen kommunledningskontoret att konkretisera detta, 
tillsammans med nuvarande fastighetsägare, via ett köpeavtal. 

 
__________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Mark- och planberedskap beträffande 
industrietableringar i nordöstra Säffle centralort 
Sammanfattning 
Säffle kommun har en konstaterad brist på mark lämplig att detaljplanelägga 
industrimark på. 
I nordöstra delen av Säffle finns ett befintligt industriområde. I anslutning till 
detta industriområde finns en fastighet, Säffle Säffle 5:1, som innehåller 
mark lämpad att detaljplanelägga som industrimark. 
Fastigheten ligger invid områden i den fördjupade översiktsplanen för Säffle 
kommun, identifierade som lämpliga för industriverksamhet. 
Att förvärva denna fastighet ger Säffle kommun en strategisk markreserv, 
och även indirekt en planberedskap, via framtida detaljplaneläggning av 
lämpliga markområden inom fastigheten. 
Kommunledningskontoret bedömer att ett förvärv av fastigheten bidrar 
positivt till möjligheten att utveckla Säffle stad i området i den riktning som 
den fördjupade översiktsplanen för Säffle stad beskriver. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunledningskontoret att undersöka möjligheten till ett förvärv av 
fastigheten. Om möjligheten att förvärva fastigheten finns, önskar 
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningskontoret att förvärva fastigheten. 

Bakgrund 
Säffle kommun har en inom sitt fastighetsbestånd en konstaterad brist av 
mark som lämpar sig att planlägga industri- och näringsverksamhet på. 
 
Säffle kommun ser det fördelaktigt att planlägga för industri- och 
näringsverksamhet på markområden i anslutning till redan befintliga 
industri- och näringsetableringar. 
 
Norra Kronvägen är ett område med befintliga industri- och 
näringsetableringar. Detta område är avgränsat av järnvägen i sydost, 
bostadsområdet Rolfserud i sydväst och riksväg 175 i nordost. 
 
En fastighet, Säffle Säffle 5:1, är belägen i anslutning till ovan beskrivet 
område, nordöst om riksväg 175. Fastigheten har skogsmark inom sig, 
fördelat på 2 större och 1 mindre markområden. De 2 större skogsområdena 
är lämpliga att planlägga industri- och näringsverksamhet på. 
Skogsområdena ansluter till skogsområden inom angränsande fastigheter 
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som Säffle kommun redan äger, och bildar ett större sammanhängande 
markområde lämpligt att detaljplanelägga industrimark på. 
 
Fastigheten ligger invid områden identifierade i den fördjupade 
översiktsplanen för Säffle stad avsedda för framtida industrimark. 
 
Att förvärva denna fastighet skulle innebära att Säffle kommun skulle erhålla 
en strategisk markreserv, och även få möjlighet att höja sin planberedskap 
inom eget fastighetsbestånd. 
 
Ett antal planförslag har tagits fram, i syfte att beskriva hur mark berörd av 
den fördjupade översiktsplanen för Säffle stad skulle kunna användas. 
Förvärv av Säffle 5:1 möjliggör, eller tar Säffle kommun närmare att kunna 
möjliggöra, dessa förslag. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, miljö- och byggnads-
förvaltningen, teknik och fritidsförvaltningen samt näringslivsenheten. 

Beslutsunderlag 
Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad 
Karta_föreslagen markanvändning 
Säffle 5:1 flygbild med fastighetsgränser 
Säffle 5:1 karta med fastighetsgränser 
Säffle 5:1 och ägandeförhållanden 
Pomonadalen skiss 2020-02-07 
Principskiss alternativ 1 
Principskiss alternativ 3 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret anser att ett förvärv av fastigheten Säffle 5:1 
skulle ge ett positivt bidrag till Säffle kommuns markreserv, och indirekt ge 
ett positivt bidrag till Säffle kommuns planreserv av industrimark, via senare 
planläggning av delar av fastighet Säffle 5:1 samt intilliggande fastigheter. 
Förvärvet ligger även i linje med gällande fördjupad översiktsplan för Säffle 
stad. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett förvärv av fastighet 5:1 för konsekvensen att Säffle kommun ska erlägga 
köpeskilling vid ett eventuellt förvärv. Köpeskillingens storlek är i dagsläget 
okänt. 

Måluppfyllelse 
Ett förvärv av Säffle 5:1 bidrar positivt till att möjliggöra utveckling av 
Säffle stad enligt gällande fördjupad översiktsplan. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningskontoret undersöka om 
möjligheten till förvärv av fastighet Säffle 5:1 finns. 

2. Under förutsättning att möjlighet till förvärv finns, uppdrar 
kommunstyrelsen kommunledningskontoret att konkretisera detta, 
tillsammans med nuvarande fastighetsägare, via ett köpeavtal 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 

 Kanslienheten 
 Näringslivsenheten 
 Ekonomienheten 

Miljö- och byggförvaltningen 
Teknik- och fritidsförvaltningen
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§ 136 Dnr KS/2021:183 

Åtgärder för Tingvallaskolans utemiljö 
Ärendebeskrivning 
Tingvallaskolans skolgård och utemiljö är i behov av upprustning. 
Ett förslag innehållande åtgärder för att upprusta och utveckla skolgården och 
utemiljön har tagits fram. 
Skolans verksamhet i hus 5 behöver söka nytt tillfälligt bygglov. För att få bygglov 
behöver det finnas en skolgård invid hus 5. Föreslagna åtgärder har tagit hänsyn till 
detta. 
Totala investeringskostnaden delas mellan fastighetsägare och hyresgäst. 
Fastighetsägaren tar kostnaderna relaterade till markarbeten och verksamheten tar 
kostnaderna för inköp av lekutrustning. 
Kommunledningskontoret anser att åtgärderna bör utföras, både för att skolgården 
och utemiljön är utslitna, och för att erhålla nytt tillfälligt bygglov för skolans 
verksamhet i hus 5. 
Ekonomisk konsekvens för fastighetsägaren uppgår till 3 517 300 kronor. Avsatta 
medel i budget är 5 000 000 kronor. 
Om igångsättningstillstånd erhålls planeras åtgärderna starta sommarlovet 2022. 
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja 
igångsättningstillstånd för åtgärderna inom Tingvallaskolans skolgård och utemiljö. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-04. 
Kalkyl Tingvalla utemiljö. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge igångsättningstillstånd för 
åtgärderna inom Tingvallaskolans skolgård och utemiljö. 
 
__________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Åtgärder för Tingvallaskolans utemiljö 
Sammanfattning 
Tingvallaskolans skolgård och utemiljö är i behov av upprustning. 
Ett förslag innehållande åtgärder för att upprusta och utveckla skolgården 
och utemiljön har tagits fram. 
Skolans verksamhet i hus 5 behöver söka nytt tillfälligt bygglov. För att få 
bygglov behöver det finnas en skolgård invid hus 5. Föreslagna åtgärder har 
tagit hänsyn till detta. 
Totala investeringskostnaden delas mellan fastighetsägare och hyresgäst. 
Fastighetsägaren tar kostnaderna relaterade till markarbeten och 
verksamheten tar kostnaderna för inköp av lekutrustning. 
Kommunledningskontoret anser att åtgärderna bör utföras, både för att 
skolgården och utemiljön är utslitna, och för att erhålla nytt tillfälligt 
bygglov för skolans verksamhet i hus 5. 
Ekonomisk konsekvens för fastighetsägaren uppgår till 3 517 300 kronor. 
Avsatta medel i budget är 5 000 000 kronor. 
Om igångsättningstillstånd erhålls planeras åtgärderna starta sommarlovet 
2022. 
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott bevilja 
igångsättningstillstånd för åtgärderna inom Tingvallaskolans skolgård och 
utemiljö. 

Bakgrund 
Ärendet om igångsättningstillstånd har sin bakgrund från en dialog mellan 
elever och barn- och utbildningskontoret. Därefter följdes ärendet upp med 
att skolgårdens behov konkretiserades samt tillfördes kostnader för både 
fastighetsägare och hyresgäst. 
Fastighetsägaren själv, kommunstyrelsen, har inte haft något ärende 
angående Tingvallaskolans skolgård/utemiljö. 
Kommunledningskontoret delar barn- och utbildningsförvaltningens syn på 
skolgårdens behov av åtgärder. Vidare är den del av Tingvallskolans 
verksamhet som bedrivs i hus 5 beroende av att dessa åtgärder genomförs, då 
förlängning av verksamhetens tillfälliga bygglov bygger på att det finns en 
skolgård i anslutning till hus 5. 
Kommunledningskontoret har varit delaktigt i planeringen av åtgärderna för 
skolgården. 
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Kostnader relaterade till åtgärderna i skolans utemiljö kommer fördelas 
mellan fastighetsägare och hyresgäst. Fastighetsägaren står för kostnaden 
som uppstår på grund av markarbetet och hyresgästen står för inköp av 
lekutrustning. 
Om igångsättningstillstånd erhålls, kommer åtgärderna på skolgården 
påbörjas sommarlovet 2022 

Ärendets beredning 
Igångsättningstillståndet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet 
om Tingvallaskolans skolgård har beretts av barn- och  utbildnings-
förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kalkyl Tingvalla utemiljö. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Tingvallaskolans skolgård är utsliten. På grund av detta anser 
kommunledningskontoret att planerade åtgärder bör genomföras. 
Tingvallaskolans verksamhet i hus 5 behöver nytt tillfälligt bygglov. Ett 
villkor för att erhålla nytt bygglov är att verksamheten i hus 5 har tillgång till 
en skolgård. På grund av detta anser kommunledningskontoret att planerade 
åtgärder bör genomföras. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Upparbetat hittills i projektet är 841 000 kronor, som består av 
utredningskostnader och projekteringskostnader. Dessa kostnader tas av 
fastighetsägaren. 
Total kalkylerad investeringskostnad är 4 358 200 kronor. Fastighetsägarens 
tar kostnaden för markarbeten, som enligt kalkyl uppgår till 2 676 300 
kronor. Verksamheten tar kostnaden för lekutrustning, som enligt kalkyl 
uppgår till 1 681 900 kronor. 
Ekonomisk konsekvens för fastighetsägaren är, enligt ovanstående, 
upparbetade utrednings- och projekteringskostnader, samt den kalkylerade 
kostnaden för markarbeten, 3 517 300 kronor. 
Avsatt budget för Tingvallaskolans skolgård är 5 000 000 kronor, fördelat på 
2 år. 
Ekonomiska konsekvensen bygger på kalkylerad kostnad, och inte på 
offererat pris. Samtidigt är kalkylerad kostnad ca 1 500 000 kronor under 
budget. Denna marginal mellan avsatta investeringsmedel och kalkylerad 
kostnad gör att Kommunledningskontoret anser att det går att begära 
igångsättningstillstånd utan offererat pris som underlag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att ge igångsättningstillstånd för åtgärderna 
inom Tingvallaskolans skolgård och utemiljö. 
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Kommundirektör 
Ingemar Rosén 

Carl-Henrik Johansson 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen



Kalkyl
Objekt : Tingvallaskolan
Projekt: Utemiljö
Datum: 2020-05-12

Mark Hus 5 Urustning Hus 5
Mark södra 
skolgården

Utrustning 
södra 

skolgården

Projektkostnad: 806 300 kr         547 800 kr             1 870 000 kr     1 134 100 kr      

Projektkostnad utemiljö: 1 354 100 kr      3 004 100 kr     

Konstnärlig utsmyckning 1% -  kr                  

Total projektkostnad 4 358 200 kr      
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§ 137 Dnr KS/2021:252 

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

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

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

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

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

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

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



Säffle kommun 
Datum 
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Konsekvenser 

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

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision lyder: ”Säffle vågar leda hållbar utveckling – vi kan, 
vi vill, vi vågar. Visionen konkretiseras med hjälp av sju övergripande mål. 
Mål fyra lyder: Säffle kommun möjliggör det goda livet. Målet uttyds med 
texten: ”Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner 
sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet. Säffle kommun skapar i sam-
verkan med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga 
och attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjlig-
heter, hög tillgänglighet och närhet till god vård och omsorg.” 
Genom den nu aktuella överenskommelsen mellan Region Värmland och 
länets kommuner blir det möjligt att finansiera och genomföra utvecklings-
projekt i linje med målets ambitioner. 
 
Mål tre lyder: I Säffle kommun kan alla försörja sig. Målet uttyds med texten 
” Som aktiv samhällsutvecklare medverkar Säffle kommun till sysselsättning 
för alla genom att samarbeta med olika aktörer i arbetsmarknadsfrågor. 
Säffle kommun ger alla möjligheter att utifrån sin egen förmåga kunna klara 
sig på egen hand och påverka sitt eget liv. Det går snabbt och smidigt att 
pendla och resa in och ut från Säffle kommun.” I ett separat beslutsärendet 
behandlas inrättandet och finansieringen av en länsgemensam etablerings-
funktion vars uppgift är att få fler företag till länet. Förslaget är att funk-
tionen initialt ska finansieras via avräkning från de gemensamma resurserna, 
vilket ligger helt i linje med övergripande mål nr tre. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

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

Ingrid Strengsdal 2021-11-01  

 

 

Missiv om tjänsteskrivelse gällande ”Förslag till 

överenskommelse om gemensamma resurser för 

Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till 

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

gjorde Vrau ett sk ställningstagande enligt följande: 

1. Värmlandsrådets arbetsutskott ställer sig bakom förslag till 

överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 

genomförande - tillägg till Samverkansavtal Värmland  

2. Värmlandsrådets arbetsutskott uppdrar till respektive ingående part i 

Värmlandsrådet att fatta beslut om överenskommelse om gemensamma 

resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg till 

Samverkansavtal Värmland - senast vid utgången av 2021 för att 

möjliggöra att de gemensamma resurserna kan användas enligt 

överenskommelsen från 1 januari 2022.  

3. Förslag till överenskommelse, samt förslag till tjänsteskrivelse och 

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

fullmäktige.  

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

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

överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 

genomförande. 

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

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

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

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

missiv, dvs detta dokument. 

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

fullmäktige innan årsskiftet är mycket snäv. Tänker att stoppdatum för 

ärenden i beslutsprocess till era fullmäktigen i december månad med stor 

sannolikhet är nu i början av november.  

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

presenterats för och fått accept av Värmlandsrådets arbetsgrupp (som består 

av kommun- och regiondirektör).  

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

fram förslag till tjänsteskrivelse som kommuner och region kan använda 

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

oktober ärende om framtida etableringsfunktion. Även i detta ärende 

behöver samtliga kommuner och regionen fatta beslut i sina 

fullmäktigeförsamlingar innan årsskiftet. Separat mejl skickas till er om 

detta.  

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

korrekt ordning i era beslutsprocesser. Ärendet om gemensamma 

resurser behöver hanteras före ärendet om etableringsfunktion. Skälet är 

enkelt, etableringsfunktionen föreslås finansieras via de gemensamma 

resurserna.  

För att underlätta samordningen av processen vill vi be samtliga kommuner 

att, efter beslut om godkännande av överenskommelse avseende 

gemensamma resurser är fattade, skicka in era protokollsutdrag till 

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

Till detta missiv bifogas själva överenskommelsen samt den framtagna 

tjänsteskrivelsen. 

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

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

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

 

Vänligen 

 

Ingrid Strengsdal 

Enhetschef Värmlandsrådsenheten 

Region Värmland 

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

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

 

Bakgrund 

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

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

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

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

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

 

Processen – vägen fram mot en överenskommelse 

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



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

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

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

 

De gemensamma resursernas användning – vad ska resurserna användas till? 

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

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

 

Prioritering av och ställningstagande om de gemensamma resursernas användning 

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

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

 

De gemensamma resursernas tillgängliggörande 

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



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

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

 

De gemensamma resursernas uppföljning 

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

 

Överenskommelsens giltighet 

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

 

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



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



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



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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 

Underskrifter
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 138 Dnr KS/2021:180 

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

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

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

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

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

 

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

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

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

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

Konsekvenser 

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

Måluppfyllelse 
Säffles vision lyder: Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, vi vågar. 
Visionen bryts ned i fyra externa och tre interna mål. Det tredje externa 
målet lyder ”I Säffle kommun kan alla försörja sig”. Målet uttolkas i text ” 
Som aktiv samhällsutvecklare medverkar Säffle kommun till sysselsättning 
för alla genom att samarbeta med olika aktörer i arbetsmarknadsfrågor. 
Säffle kommun ger alla möjligheter att utifrån sin egen förmåga kunna klara 
sig på egen hand och påverka sitt eget liv. Det går snabbt och smidigt att 
pendla och resa in och ut från Säffle kommun.”  
Det här aktuella förslaget till länsgemensam etableringsfunktion stödjer 
målet om försörjning för invånarna. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

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

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

4. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part.  
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

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

Fredric Norlin 2021-11-01  

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

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

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

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

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

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

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

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

Processen framåt och beslut i era respektive organisationer 

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

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

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

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

Till detta missiv bifogas själva överenskommelsen samt den framtagna 
tjänsteskrivelsen. 

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

 
Vänligen 

 

Fredric Norlin 

Enhetschef Regional Tillväxt  
Region Värmland

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

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

benämnda ”Kommun” samt gemensamt ”Kommunerna”): 

 Arvika kommun, org.nr ………-……, 

Eda kommun, org.nr ………-……, 

Filipstads kommun, org.nr ………-……, 

Forshaga kommun, org.nr ………-……, 

Grums kommun, org.nr ………-……, 

Hagfors kommun, org.nr ………-……, 

Hammarö kommun, org.nr ………-……, 

Karlstads kommun, 212000-1850, 

Kils kommun, org.nr ………-……, 

Kristinehamns kommun, org.nr ………-……, 

Munkfors kommun, org.nr ………-……, 

Storfors kommun, org.nr ………-……, 

Sunne kommun, org.nr ………-……, 

Säffle kommun, org.nr ………-……, 

Torsby kommun, org.nr ………-……, samt 

Årjängs kommun, org.nr ………-……. 

 

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

”Parterna”. 

 

 

 

  



1. Syftet med Business Region Värmland, (BRV) 

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

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

Verksamheten i BRV ska ses som regional företrädare kring investeringsfrämjande åtgärder 

och ha ett nära samarbete med Business Sweden.  

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

inom Värmlands län. Respektive Kommuns ansvar och huvudmannaskap för 

etableringsfrågor inom den egna Kommunens geografiska område kvarstår. 

2. Styrning och ledning av etableringsfunktionen 

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

anställande myndighet är Regionen. 

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

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

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

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

organ, under förutsättning att ärendet ligger inom Regionens kompetensområde. 

3. Rollfördelning 

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

förutsättningar och en gemensam vilja att utveckla länet. 

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

Avtalet. 

Styrgrupp 

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

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

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

verksamhet ska ske utifrån de ställningstaganden som gjorts. 

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

Parts rapportering enligt kommunallagen om samverkan enligt Avtalet – ekonomisk och 

verksamhetsmässig redovisning till Parterna gällande BRV. Styrgruppen ska vidare ta 

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

Styrgruppen leds av Regionen. 

Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen består av Kommunernas kommundirektörer samt Regionens regiondirektör, 

biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektör. 

Arbetsgruppen ansvarar för att: 

- skapa förutsättningar för genomförandet av BRV´s verksamhetsplan.  

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

Kommunernas näringslivsfunktioner och Regionen. 



4. Business Region Värmlands verksamhet  

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

förmågan att lotsa affärsmöjligheterna till ett avslut. 

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

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

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

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

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

utvecklad arbetsmarknad.  

BRV ska samordna arbetet med nationell och internationell marknadsföring samt framtagande 

av analyser som främjar värmländska etableringar. 

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

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

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

verka tillsammans med och genom andra organisationer som främjar nyföretagande och 

innovationer. 

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

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

engagera sig i genomförandet av verksamhetsplanen. 

5. Finansiering 

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

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

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

finansiering ske utifrån en trappstegsmodell där Regionens gemensamma resurser tas i 

anspråk, (se punkt 6). 

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

Ekonomisk redovisning sker i samband med styrgruppens sammanträden. 

Eventuellt överskott i verksamheten förs över till nästkommande kalenderår. 

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

förslag från Regionen och/eller någon Kommun. 

 

 

 

 



6. Finansieringsmodell 

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

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

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

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

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

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

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

denna punkt. 

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

vardera Parten att vara enligt följande: 

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

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

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

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

kalenderåret före avgiftsåret, i förekommande fall justerad för indexförändringar enligt 

vad som framgår av punkt 7. 

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

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

 2022 2023 2024 2025 Summa 

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

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

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

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

 

7.  Indexförändring 

 

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

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

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

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

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

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

påföljande indexår. 

 

 



8. Avtalsbrott 

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

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

Parterna skyldighet att förhandla. 

9. Avtalstid och uppsägning 

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

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

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

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

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

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

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

mottagande Part tillhanda två (2) vardagar efter avsändandet. 

10. Verkan av uppsägning 

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

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

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

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

avser Avtalets upphörande till utgången av samma avtalsperiod.  

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

Per upphörandetidpunkten eventuellt kvarvarande överskott ska utbetalas till Parterna med 

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

punkt 6.  

11. Ändringar och tillägg 

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

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

godkännas av respektive Parts kommunfullmäktige samt regionfullmäktige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För Region Värmland  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Fredrik Larsson  

Regionstyrelsens ordförande  

 

För Arvika kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Peter Söderström  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 För Eda kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Johanna Söderberg 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Forshaga kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Per Lawén 

Kommunstyrelsens ordförande  

  

 

För Grums kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Malin Hagström 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

För Filipstad kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Åsa Hååkman-Feldth  

Kommunstyrelsens ordförande  

 



För Hagfors kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Jens Fischer  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Hammarö kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Solweig Gard  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

För Karlstad kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Per-Samuel Nisser 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Kil kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Anders Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Kristinehamn kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Marie Oudin  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Munkfors kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Mathias Lindquist  

Kommunstyrelsens ordförande  
 



För Storfors kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Hans Jildesten 

Kommunstyrelsens ordförande  
 

För Sunne kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Kristina Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

För Säffle kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Dag Rogne  

Kommunstyrelsens ordförande  
 

För Torsby kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Peter Jonsson  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

För Årjäng kommun  

20….-….-….  

  

 

………………………………………… 

Daniel Schützer 

Kommunstyrelsens ordförande  

 
 



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

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

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

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

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

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

Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och regionfullmäktige.  

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

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

 

 

 

Vid frågor, kontakta 

Fredric Norlin, enhetschef, regional tillväxt. 

fredric.norlin@regionvarmland.se 

010-833 10 02, 072-548 54 77

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

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

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

intranät och hemsida, ska utredas. 
 
__________________ 
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Lars Johansson, 053368129 
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 Kommunfullmäktige 

 

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

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

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

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

Konsekvenser 

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

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision innehåller fyra externa och tre interna mål. Internt 
mål nr 7 lyder: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 
I Säffle kommun jobbar vi aktivt med det goda ledar- och medarbetarskapet 
och skapar därigenom förutsättningar för att alla våra medarbetare ska trivas, 
får utvecklas och arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö. 
Extern mål nr 4 lyder: Säffle kommun möjliggör det goda livet  
Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner sig i livet 
med trygghet, värme och nyfikenhet. Säffle kommun skapar i samverkan 
med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och attrak-
tiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjligheter, hög till-
gänglighet och närhet till god vård och omsorg. 
 
Samhällsproblemet med mäns våld emot kvinnor har bäring på bägge dessa 
målsättningar. Kommunledningskontoret tror som beskrivits ovan dock att 
frågan bör hanteras något annorlunda än vad motionären föreslagit. 

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

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

nens intranät och hemsida, ska utredas. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Kommunledningskontoret
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§ 140 Dnr KS/2021:255 

Utveckling av folkhälsostrategiskt arbete i Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till projekt för att stärka folkhälsoarbetet i Säffle kommun har tagits 
fram i samverkan med Region Värmland och Friskvården i Värmland. Tanken är att 
kommunen under perioden 2022-01-01—2022-12-31 får ett metodstöd av 
regionens folkhälsostrateger för att forma en organisation kring det egna 
folkhälsoarbetet. Friskvården i Värmland, som är en självständig organisation, 
deltar även i projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-05. 
Uppdragsdirektiv till projekt ”Utveckling av strategiskt folkhälsoarbete i Säffle 
kommun” 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag 
med tillägget att det alltid är ordföranden eller vice ordförande från Säffle kommun 
som ingår i den politiska referensgruppen eftersom ordförandeskapet varierar under 
mandatperioden.  
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen följande : 

1. Säffle kommun genomför projektet ”Utveckling av folkhälsostrategiskt 
arbete i Säffle kommun” under år 2022 i samarbete med Region Värmland 
och Friskvården i Värmland. 

2. Projektorganisationen med processledare, arbetsgrupp, kommunal 
referensgrupp, styrgrupp och politisk referensgrupp godkänns. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med ordföranden eller vice 
ordförande från Säffle kommun för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
utses till politisk referensgrupp. 

4. Vardera organisation svarar för sina kostnader i projektet. 

 

_________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Utveckling av folkhälsostrategiskt arbete i Säffle 
kommun 
Sammanfattning 
Ett förslag till projekt för att stärka folkhälsoarbetet i Säffle kommun har 
tagits fram i samverkan med Region Värmland och Friskvården i Värmland. 
Tanken är att kommunen under perioden 2022-01-01--2022-12-31 får ett 
metodstöd av regionens folkhälsostrateger för att forma en organisation 
kring det egna folkhälsoarbetet. Friskvården i Värmland, som är en själv-
ständig organisation, deltar även i projektet. 

Bakgrund 
Säffle kommun liknar länet i stort vad gäller livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa. Region Värmlands sammanställning ”Om folkhälsan i Säffle – en 
översiktlig sammanställning av befolkningssammansättning, livsvillkor, lev-
nadsvanor och hälsa i Säffle kommun 2020” visar överskådligt en jämförelse 
för olika folkhälsoindikatorer. Andelen som har bra eller mycket bra hälsa är 
något lägre i Säffle kommun jämfört med länsgenomsnittet, särskilt bland 
männen. Skillnaden är dock inte så stor att den är statistiskt säkerställd. När 
det gäller faktorer som psykisk hälsa, övervikt och fetma samt folksjukdo-
mar som diabetes, depression och högt blodtryck ligger Säffle på ungefär 
samma nivå som länet i övrigt. När det gäller förebyggande faktorer som 
fysisk aktivitet och matvanor har Säffleborna lägre värden än länet och jäm-
förelsegruppen av län. Säffleborna har slutfört gymnasieutbildning i lägre 
omfattning än jämförelsegrupperna och är samtidigt i högre utsträckning 
arbetslösa. 
 
Folkhälsoarbetet i kommunen har genomförts med olika ansatser genom 
åren. Under många år fanns ett folkhälsoråd där frågorna diskuterades och 
samordnades. Rådet hade dock inga beslutande befogenheter och oklarheter i 
rollen medförde att det år 2015 lades vilande. Innevarande mandatperiod har 
inte något särskilt råd inrättats. Folkhälsoarbetet har dock fortsatt på respek-
tive förvaltning utifrån varje nämnds specifika uppdrag. Särskilt aktivt har 
arbetet varit gentemot ungdomar via teknik- och fritidsförvaltningens och 
elevhälsans insatser. Skolan i övrigt, social omsorg med dess insatser och 
kulturförvaltningen har i sin dagliga verksamhet också viktiga roller i att 
främja folkhälsan bland invånarna. Kommunens senaste uppdatering av 
folkhälsoplanen, som gäller perioden 2019-2022, utgår ifrån respektive 
nämnds uppdrag inom området och fokuserar på samverkan och samarbete. 
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Planen har dock inte följts upp systematiskt och planen har därigenom inte 
heller fått önskat genomslag i organisationen. En samlad bild av 
folkhälsoarbetets status och framåtskridande saknas idag i organisationen. 
 
Region Värmland har under 2021 antagit en ny folkhälsostrategi som starkt 
betonar regionens samordnande och stödjande roll i länets folkhälsoarbete. 
Genom ett projekt kring barn och övervikt har kommunen knutit nära kon-
takt med regionens folkhälsoenhet.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret samt teknik- och fritidsför-
valtningen Säffle-Åmål med stöd av regionens folkhälsostrateger och i sam-
råd med Friskvården i Värmland. 

Beslutsunderlag 
Uppdragsdirektiv till projekt ”Utveckling av strategiskt folkhälsoarbete i 
Säffle kommun” 

Förvaltningens ståndpunkt 
Region Värmland har under 2021 antagit en ny folkhälsostrategi som starkt 
betonar regionens samordnande och stödjande roll i länets folkhälsoarbete. 
Genom ett projekt kring barn och övervikt har kommunen knutit nära kon-
takt med regionens folkhälsoenhet. Diskussioner kring folkhälsoarbetet i all-
mänhet har mynnat ut i ett förslag till gemensamt projekt för att stärka folk-
hälsoarbetet i Säffle kommun. Tanken är att kommunen under perioden 
2022-01-01--2022-12-31 får ett metodstöd av regionens folkhälsostrateger 
för att forma en organisation kring det egna folkhälsoarbetet. Friskvården i 
Värmland är en självständig organisation som även arbetar med folkhälsofrå-
gor. Förslaget är att även Friskvården i Värmland deltar i projektet så att ett 
bredare anslag kring folkhälsofrågor kan nås. 
 
I en projektskiss som arbetats fram i samarbete med Region Värmlands folk-
hälsostrateger sägs att uppdragets mål bland annat är att ta fram en struktur 
för folkhälsostrategiskt arbete utformat efter behov och förutsättningar i 
Säffle kommun. För Region Värmlands del handlar det även om att utforska 
och etablera metoder för att bygga upp och driva folkhälsostrategiskt arbete 
på lokal nivå som kan spridas. 
 
Projektet har Säffle kommun som ägare och mottagare av resultatet. Region 
Värmlands avdelning för Hållbar utveckling föreslås leda processen tillsam-
mans med aktörer från kommunen och i samverkan med Friskvården i 
Värmland. Friskvården i Värmland bidrar med folkhälsovetenskaplig kom-
petens utifrån en lokal kontext. Processledare föreslås hämtas från Region 
Värmland och som lokal uppdragsledare en av fritidskonsulenterna inom 
teknik- och fritidsförvaltningen. I övrigt föreslås projektet bemannas med en 
kommunal referensgrupp med representanter från förvaltningar och bolag 
samt från Friskvården i Värmland. Projektets styrgrupp föreslås vara kom-
mundirektör Ingemar Rosén, förvaltningschef teknik- och fritid Helen 
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Halvardsson, Folkhälsochef Anna Beata Brunzell, Friskvården i Värmlands 
chef Per Hjalmarsson samt projektledare Åsa Ranung. En politisk referens-
grupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i tek-
nik- och fritidsnämnden föreslås för att säkerställa den politiska nivåns roll i 
kommunens folkhälsoarbete. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektet får ingen specificerad total budget. Vardera organisation står för 
sina respektive kostnader för personalens tid och resor. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision lyder: ”Säffle vågar leda hållbar utveckling – vi kan, 
vi vill, vi vågar. Visionen konkretiseras med hjälp av sju övergripande mål. 
Mål fyra lyder: Säffle kommun möjliggör det goda livet. Målet uttyds med 
texten: ”Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner 
sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet. Säffle kommun skapar i sam-
verkan med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga 
och attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjlig-
heter, hög tillgänglighet och närhet till god vård och omsorg.” 
Genom att stärka och tydliggöra folkhälsoarbetet i Säffle kommun medver-
kar projektet till att möjliggöra det goda livet för Säffleborna. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Barns hälsa är en viktig och naturlig del i ett arbete som behandlar folkhäl-
san. Projektets mål med att ta fram en tydlig struktur för kommunens folk-
hälsoarbete kommer även att främja barnperspektivet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande  

1. Säffle kommun genomför projektet ”Utveckling av folkhälsostrate-
giskt arbete i Säffle kommun” under år 2022 i samarbete med Region 
Värmland och Friskvården i Värmland. 

2. Projektorganisationen med processledare, arbetsgrupp, kommunal 
referensgrupp, styrgrupp och politisk referensgrupp godkänns. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med ordföranden för 
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål utses till politisk 
referensgrupp. 

4. Vardera organisation svarar för sina kostnader i projektet. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 
 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef teknik- och fritid 
Säffle-Åmål 
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Beslutet ska skickas till 
Region Värmland 
Friskvården i Värmland 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret



Uppdragsdirektiv – Hållbar utveckling / folkhälsouppdraget 
 
Uppdrag – Utveckling av folkhälsostrategiskt arbete i Säffle kommun 

 
Uppdragsgivare – Folkhälschef / Enhetschefer vid Avd för Hållbar utveckling 

Uppdragstagare – Folkhälsostrateg Åsa Ranung, medarbetare vid Friskvården i Värmland och 
medarbetare i Säffle kommun 

 

 

Motiv till uppdraget   

Utgångspunkter 
I syfte att nå en god och jämlik hälsa i Värmland, behövs arbete med Region Värmlands 
folkhälsostrategiska plans strategiska inriktningar som handlar om att öka 
förutsättningar för hälsa i Värmland samt öka organisatoriska förutsättningar för 
strategiskt folkhälsoarbete.  
 
I Säffle kommun finns många goda förutsättningar för ett hållbart folkhälsostrategiskt 
arbete men det saknas en sammanhållande struktur. Säffle kommun står i begrepp att 
revidera sin lokala folkhälsoplan och vill inför år 2023 ha en struktur för 
folkhälsostrategiskt arbete som tar större utgångspunkt i förutsättningar för hälsa och 
som har en tydlig ledning och styrning.  
 
Friskvården i Värmland har en etablerad samverkan med Säffle kommun och ser 
möjligheter att växla upp sin verksamhet och vara ett tydligare stöd och 
samverkanspart i Säffle kommuns folkhälsostrategiska arbete.  
 
Hållbar utveckling har uppdraget att arbeta baserat på den nya folkhälsostrategiska 
planens inriktningar och mål. Här finns en tydlig viljeinriktning om att medverka till att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en hållbar struktur och organisering av 
folkhälsoarbetet i länet. 
 
Säffle kommun, Friskvården i Värmland och Hållbar utveckling vill i samverkan 
analysera lokala behov och förutsättningar för en god och jämlik folkhälsa i Säffle 
kommun och ta fram förslag på en hållbar struktur för folkhälsostrategiskt arbete i 
Säffle kommun.  
 
Behov 
En sammanfattning av behov som lyfts i de förberedande samtalen: 

• Säffle har i dag en allt för svag struktur för folkhälsoarbetet på plats 

• Aktörer inom kommunen beskriver läget som ”tungjobbat” 

• Det finns en dålig kännedom om motiv och bakgrund till folkhälsoarbetet i 
kommunen generellt 

• Den nuvarande folkhälsoplanen går ut 2022 – och blev enligt uppgift mest en 
hyllvärmare 

• 2015 lades folkhälsorådet i Säffle ner i samband med en översyn av olika råd i 
kommunen innan något nytt var formulerat 

• Det finns en handlingsinriktad folkhälsoplan som sätter fokus på samarbete 
och samverkan mellan organisationer och olika förvaltningar och bolag men 
det ör problematiskt att ingen är ansvarig för att stödja processen eller följa 
arbetets gång 



• Det finns ett beslut om att en årlig uppföljning och rapportering av resultatet 
av den aktivitetsplan som finns kopplad till folkhälsoplanen ska göras – det har 
inte gjorts 

• Det finns i kommunen lust och intresse av att hitta nya vägar för sitt 
folkhälsoarbete 

• Det finns i kommunen en vilja att mobilisera inom folkhälsoområdet 

• Det finns i kommunen en vilja att använda ny kunskap på ett bättre sätt till 
gagn för en god och jämlik folkhälsa 

 

• Vi på avd HUT vill utveckla och lära oss mer om hur vi kan stötta en kommun i 
att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för folkhälsoarbetet 

• Uppdraget är relevant för den kommande implementeringen och framtida 
nytt med den nya folkhälsoplanen 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

  
Mål  
Övergripande mål  

• De organisatoriska förutsättningarna för ett framgångsrikt folkhälsostrategiskt 
arbete i Säffle kommun finns på plats. Fokus ligger på att skapa förutsättningar 
för en god och jämlik folkhälsa genom: 

• en ökad kunskap om hälsans bestämningsfaktorer sant hur det går till att 
påverka folkhälsans utveckling 

• en systematik för uppföljning och gemensamt lärande finns på plats 

• Vi har (inom AHUT) utforskat och etablerat metoder för att bygga upp och 
driva folkhälsostrategiskt arbete på lokal nivå som kan spridas 

• Det finns en utvecklad och etablerad samverkan på lokal nivå samt på lokal-
regional nivå för en god och jämlik folkhälsa och förutsättningar för 
folkhälsostrategiskt arbete 

• Med det strategiska folkhälsoarbetet når vi de som har störst behov och 
medverkar till en jämlik hälsa i Säffle  
 

Uppdragets mål  

• En struktur för folkhälsostrategiskt arbete utformat efter behov och 
förutsättningar i Säffle kommun är framtaget  

• Det finns en tydlighet avseende roller och mandat inom det 
strategiska folkhälsoarbetet i Säffle  

• Den nya strukturen för folkhälsostrategiskt arbete är beslutad av kommunens 
politiska ledning   

• Det finns en ökad förståelse för och kunskap kring folkhälsa och 
folkhälsostrategiskt arbete i Säffle kommun och hos samverkande aktörer  

• Det finns en överenskommelse mellan aktuella samverkansparter om hur 
arbetet ska drivas vidare  

• Det finns gemensamma definitioner som underlättar för kommunikation och 
samspel 

• Det finns ett beslutsunderlag avseende framtida utformning och innehåll för 
Säffle kommuns strategiska folkhälsoarbete 

 

 
Markera vilket/vilka målområden som berörs  



Region Värmlands effektmål  
Trygga och nöjda invånare   x 
Attraktivt och hållbart Värmland   x 
God och jämlik hälsa   x 
Hållbar organisation   x 
Hållbart arbetsliv   x 
Ekonomi i balans   x 

Minskat miljöavtryck   x 
Respektfulla möten   x 
Resultatmål Hållbar utveckling   
Attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats   x 
Innovativ organisationskultur   x 
God och jämlik folkhälsa   x 
Minskat miljöavtryck    
Ökad kvalitet i utvecklingsarbete genom 
samverkan  

 x 

Ökad kvalitet i utvecklingsarbete genom 
struktur  

 x 

Ökad kvalitet i utvecklingsarbete genom 
metodstöd  

 x 

Andra verksamhetsspecifika mål 
som berörs av detta uppdrag?  

  

Det övergripande målet för 
folkhälsopolitiken är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation.  

Region Värmlands folkhälsostrategiska 
plans strategiska inriktning att skapa 
organisatoriska förutsättningar för 
folkhälsostrategiskt arbete samt 
förbättra förutsättningar för hälsa i 
Värmland.   
 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 Vilka av de åtta målområdena inom 
folkhälsopolitiken för relaterar till det 
aktuella uppdraget?  
 

  

1.  Det tidiga livets villkor   X 

2. Kunskaper, kompetenser och 
utbildning 

 X 

3. Arbete, arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö 

 x 

4. Inkomster och 
försörjningsmöjligheter 

 x 

5. Boende och närmiljö  x 

6. Levnadsvanor  x 

7. Kontroll, inflytande och 
delaktighet 

 x 

8. En jämlik och hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård 

 X 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#villkor
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#kunskap
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#arbete
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#inkomst
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#boende
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#leva
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#kontroll
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#kontroll
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/#sjukvard
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Folkhälsopolitiken syftar till att åstadkomma mer jämlika livsvillkor och därmed 
möjligheter för en jämlik hälsa.  

På vilket sätt medverkar uppdraget till att 

skapa ökad jämlikhet i hälsa? 

Uppdragets resultat kommer att kunna 
utgöra en grund (en av flera) för ett 
träffsäkert och behovsstyrt folkhälsoarbete 
i länets kommuner. Genom processen 
kommer kunskapen om den ojämlikt 
fördelade folkhälsan att visualiseras. 
Genom resultatet kan prioriteringar av 
insatser lättare göras baserat på principen 
proportionell universalism. 

På vilket sätt medverkar uppdraget till att 

förbättra de organisatoriska 

förutsättningarna för folkhälsoarbetet? 

Det här är uppdragets huvudfokus 

Ange vilka bestämningsfaktorer för 

folkhälsa som är särskilt relevanta i 

sammanhanget? 

Uppdraget syftar till att skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt 
folkhälsoarbete som är inriktat på att 
påverka de bestämningsfaktorer en har 
rådighet över i den lokala kontexten.  

 

Beskriv och motivera vilken kompetens som behövs till uppdraget   
 

Avd HUT 

• Kompetens inom utvecklings- och 
förändringsledning 

• Samhällsmedicinsk kompetens  

• Folkhälsovetenskaplig kompetens 

• Processledning/medskapande 
processer 

• Kommunikation 

Säffle kommun  

• Event och arrangörskunskap 

• Kommunikation 
 
FIV 

• Kännedom om och samverkan med 
alla länets kommuner 

Metod och arbetsprocess. Vad ska göras?   
1. Politiskt beslut om uppdragets genomförande. Uppdragsorganisation skapas. 

 

2. Göra en nulägesanalys av folkhälsoläget i kommunen. Såväl avseende folkhälsans 
nivå och hur den är fördelad i befolkningen som hur arbetet fungerar och är 
organiserat i dag. Styrkor, utmaningar m m. 

 

3. Analysera, förstå och prioritera vilka faktorer och områden som är viktiga att arbeta 
med, vilka grupper bör vara prioriterade och vilka aktörer som har möjlighet att göra 
nytta/skillnad. Analysarbetet genomförts i samverkan med relevanta aktörer. 

 



4. I bred samverkan mellan de aktörer och målgrupper som berörs utforma insatser 
och ta fram strukturer för att motivera till ansvarstagande inom insatsområdena. 

 

5. Ett förslag till beslut är formulerat och kommunicerat 

 
Roller och ansvar                                                                                                             

Uppdragsorganisationen  syftar till att skapa förutsättningar för efterfrågad effekt 
avseende Säffle kommuns strategiska folkhälsoarbete. Organisationen fungerar som 
motor och har ett gemensamt ansvar för helheten i uppdraget och att styra utifrån 
behov och mot uppdragsdirektivets mål.  

 

Säffle kommun är ägare av uppdraget och mottagare av dess resultat.  

  

AHUT leder processen tillsammans med aktörer från kommunen och FIV 

 

FIV – bidrar med folhälsovetenskaplig kompetens utifrån en lokal kontext. 

 

Processledare – Åsa Ranung (RV)  
Roll: Ansvar för att styra uppdraget utifrån behov och föreliggande uppdragsdirektiv.  
Uppdraget är av strategisk karaktär och handlar om att: 

• Leda och driva uppdraget  baserat på syfte,  
mål och förutsättningar i uppdragsdirektivet   

• Samla till och leda styrgruppsmöten   

• Tillsammans med Fredrik och Elin samla till och leda referensgruppsmöten 

• Tillsammans med Fredrik och Elin samla till och leda arbetsgruppsmöten  

• Vid behov leda medskapande processer 

• Vid behov medverka vid möten med kommunens ledning (tjm/pol) 
   

 
Lokal uppdragsledare - Fredrik Eriksson (Säffle kommun) 
Roll: Rollen handlar om att vara uppdragets ansvariga funktion, röst och arbetande 
hand inom Säffle kommun och kan beskrivas som att: 

•  Medverka i arbetet baserat på syfte,  
mål och förutsättningar i uppdragsdirektivet   

• Vara kontaktperson inom Säffle kommun  

• Var bärare av lokalkännedom i Säffle kommun 

• Tillsammans med Åsa och Elin samla till och leda referensgruppsmöten 

• Tillsammans med Åsa och Elin samla till och leda arbetsgruppsmöten  
 

 



Arbetsgrupp – Fredrik Eriksson, Säffle kommun, Elin Bergström, FIV, Åsa Ranung Avd 
HUT 
Roll: 

• I samråd genomföra uppdraget från ax till limpa 

• Vi behov föreslå justeringar eller kompletteringar i uppdragsdirektivet till 
styrgruppen 

• Ta fram och följa handlingsplaner 

• Ansvara för kommunikation, dokumentation och utvärdering 

• Ansvara för att arbetet löper på som det ska 

• Att vara transparanta och öppna inom gruppen 
 
Kommunal referensgrupp - En representant från varje förvaltning i kommunen, repr. 
från FIV (+ ev andra viktiga samverkansparter till kommunens folkhälsoarbete) 
Roll:  

• Bistå med “autentiska behov” från hela kommunen   
• Vara ambassadörer för uppdraget inom sin förvaltning/organisation   
• Bistå med relevant kompetens och sakkunskap   
• Medverka till uppdragets syfte och mål, inte enbart via “sitt eget” perspektiv   

   
 Styrgrupp Ingemar Rosén, kommunchef i Säffle, Anna Beata Brunzell, folkhälsochef i 
RV, Per Hjalmarsson, chef för FIV + Åsa Ranung, processledare RV 
Roll:  

• Besluta om gällande updragsdirketiv 

• Bistå processledare och arbetsgrupp vid 
prioritering och styrning av uppdraget   

• Sprida information (och entusiasm) om uppdraget 
• Vara ambassadörer för uppdraget inom sina organisationer  
• Skapa förutsättningar och “röja väg” för uppdragets långsiktiga nytta 

(generellt och inom sina resp ansvarsområden)   
• Efterfråga resultat   
• Medverka till effektivitet och kvalitet i uppdraget 
• Medverka till förankring av uppdraget 

 
Politisk referensgrupp (utses av Kommunstyrelsen) 
Roll: 

• Mottagare av resultat 

• Borga för långsiktighet avseende resurser och förslag till beslut 

• Säkerställa den politiska nivåns roll inom Säffle kommuns folkhälsoarbete 

 
Beskriv tidplan för arbetsprocessen och slutleverans  
 2021-08-01 – 2022-12-31 

 

 
Beskriv hur rapportering kommer att gå till mellan utsedd uppdragstagare och 
uppdragsgivare:  

 Uppdragstagaren har kontinuerliga avstämningar med folkhälsochefen, chefen för 
Friskvården i Värmland samt kommundirektör i Säffle kommun.  
Beskriv avstämningspunkter för uppdraget:                                                                

• Vilka framgångsfaktorer och hinder har dykt upp? 



• Hur håller tidsplanen? 

• Behöver någon fråga lyftas till annan nivå för att komma vidare? 
 

Vilken/vilka mottagare ska uppdragets resultat lämnas över till?  

• Kommunledning i Säffle kommun 
 

• Ledningsgrupp för Avd HUT 

• Ledningsgrupp för FiV 

• Medarbetare vid Avd HUT 

• Andra värmländska kommuner  
  
Beskriv samverkande processer inom RV och i länet (landet)                                   

• Säffle kommuns översyn av råd och rådsstruktur inom kommunen 

• Nya perspektiv 

• Friskvården i Värmlands folkhälsouppdrag i kommunerna 

• Kartläggning av kommunsamverkan 

• Jämlik barnhälsa 

• IOP Fritidsbanken 

• IOP Värmlands idrottsförbund 

• Samverkansavtal Region Värmland/Friskvården i Värmland 
 

Beskriv målgrupper och intressenter för uppdraget                                                    

• Politisk ledning i Säffle kommun 

• Kommunens tjänstemannaledning 

• Förvaltningschefer i Säffle kommun och folkhälsoaktörer 

• Samverkansparter till Säffle kommun 

 

• Friskvården i Värmland 

• Medarbetare inom avdelningen för Hållbar utveckling i RV 

 

Tankar om framgångsfaktorer för uppdraget                                                               

• Beslut om att genomföra uppdraget fattas av KS 

• Politisk- och tjänstemannaledning i Säffle involveras och får kontinuerlig 
återrapportering 

• Öppna upp för en bred process i medskapande och involvering 

• Stor transparens 

• Kommunikation  

• Inte ha för bråttom (go slow to go fast) 

Tankar om utmaningar för genomförande                                                                    

• Tappade sugar efter nedläggningen av folkhälsorådet 2015 

• Villfarelsen om att folkhälsoarbete främst eller enbart handlar om friskvård 
och levnadsvanor 

Beskriv hur uppdragets resultat ska sammanfattas och kommuniceras                  

Kartläggningens resultat sammanfattas i en rapport tillsammans med en reflektion om 
styrkor, utmaningar och förslag på fortsatta steg. 
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§ 141 Dnr KS/2021:221 

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

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

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

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

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

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

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

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-15 

 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

7. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022. 
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

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

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kansliet. 

Beslutsunderlag 
- 

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

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

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle leder hållbar utveckling” Har fyra externa 
och tre interna mål. Mål fem lyder: Säffle kommun har god kvalitet med 
fokus på hållbar utveckling. Målet förklaras med följande text: ”Vi har fokus 
på uppdrag och resultat. Genom effektiva arbetsmetoder skapas värde för 
invånare, brukare och andra intressenter. Inre processer identifieras och 
utvecklas löpande i samverkan med elever, kunder, brukare och 
samverkanspartners. I alla frågor och inför alla politiska beslut ska Säffle 
kommun ta ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. Vår uppföljning 
säkerställer att vi använder våra resurser på bästa sätt”. 
 
Förslaget att, med vissa undantag, endast spara allmänna handlingar digitalt 
innebär att kommunen tar tillvara de möjligheter som nya it-system för med 
sig, med hänsyn taget till de lagrum som styr bevarande av handlingar. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige följande:  

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

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

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

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

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

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

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

Katarina Lundin 
Kanslichef, kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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Bilaga 

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

Lag Paragraf Typ av ärende som kräver underskrift 

Kommunallagen 
(2017:725) 

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

Utlänningsförordningen 
(2006:97) 

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

Jordabalken 
(1970:994) 

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

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

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

Jordabalken 
(1970:994) 

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

Äktenskapsbalken 
(1987:230) 

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

Äktenskapsbalken 

(1987:230) 

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

Äktenskapsbalken 
(1987:230) 

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

Ärvdabalken 
(1958:637) 

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

Föräldrabalken 
(1949:381) 

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

Konkurslagen 
(1987:672) 

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

Rättegångsbalken 
(1942:740) 

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

Rättegångsbalken 
(1942:740) 

42 kap 1–2 
§§ 

Stämningsansökan för att en rättegång 
ska vara skriftlig och egenhändigt 
undertecknad 

Passförordningen 
(1979:664) 

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

Körkortsförordningen 
(1998:980) 

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

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

Vallagen (2005:837) 2 kap 4 § 

 

 

 
2 kap 9 § 

 

 

 

 

2 kap 11 § 

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

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

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

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

 

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kanslienheten. 

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

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

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 
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§ 143 Dnr KS/2019:95 

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

 

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

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

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

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

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

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser för Säffle kommun.  

Måluppfyllelse 
Förslaget har ingen påverkan på kommunens måluppfyllelse.  

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

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

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret 
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RIKTLINJER FÖR STIFTELSEN ULLA 
OCH RUNE JONANSONS 

STIPENDEFOND 
 



Beteckning/dnr 
KS 2019-00095 

Datum 
2021-07-13 

Utgåva 
      

Sida 
2 

RIKTLINJER FÖR STIFTELSEN ULLA OCH RUNE 
JONASONS STIPENDIEFOND 
1. Stiftelsens namn är Ulla och Rune Jonasons stipendiefond och har sitt säte 
i Säffle kommun.  
2. Stiftelsens ändamål är att dela ut årliga stipendier till ungdomar som, inom 
eller utom landet, teoretiskt eller praktiskt, studerar jord-, skogs- eller 
trädgårdsbruk. Stipendiemottagarna ska vid studiernas påbörjande vara 
folkbokförda i Säffle kommun.  
3. Kommunstyrelsen i Säffle kommun ansvarar för stiftelsens förvaltning 
och beslutar om maximal årlig utdelning av stiftelsens medel. 
Den nämnd som ansvarar för kommunens skolverksamhet beslutar om 
närmare regler och rutiner för utdelning samt sköter alla handläggning och 
information om densamma. 
Kommunstyrelsen ska varje år erhålla redovisning från ansvarig nämnd om 
de beslut som legat till grund för utdelningen. 
4. Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. .  
5. Till revisor utses den revisor som varje enskilt år är utsedd att revidera 
kommunens aktiebolag.  
6. Senast den 15  maj ska förvaltaren överlämna årsredovisning för 
granskning till den av fullmäktige utsedde revisorn. 
7. Kommunstyrelsen erhåller 3 000 kr per år för administration och 
ekonomisk förvaltning av stiftelsen. 
Den myndighet som handlägger utdelningar från stiftelsen erhåller 3 000 kr 
per år för uppdraget. 
. 
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§ 144 Dnr KS/2021:250 

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

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



  2021-08-26 
 
   
Socialnämndens Arbetsutskott i  
Säffle kommun 

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

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



Förslag Taxor 2022 
 

 
Taxor enligt alkohollagen 

Stadigvarande tillstånd Avgift kr 
 

Kommentar                 

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

9000: - Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

-Anmälan om övertagande/köp av bolag med stadigvarande 
serveringstillstånd 

7000: - Ingen återbetalning 

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

4000: - 
 

Sökande har tillstånd  
i Dalsland 
Ingen återbetalning 
 

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

2000: - Ingen återbetalning 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

3000: - Ingen återbetalning 

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

 
1000: - 

Ingen återbetalning 

-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och  
pausservering 

5000: - 
 

Inkl. 1 kunskapsprov 
Ingen återbetalning 

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

Ingen avgift Sökande har tillstånd  
i Dalsland 

Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i  
Tillståndshavarens nuvarande lokaler 

2500: - Sökande har tillstånd  
i Dalsland. Ingen 
återbetalning 

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

3000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

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

 
5000: - 
 
 
500: -/dag 

 
Ingen återbetalning 

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

 
2000: - 

 
Ingen återbetalning 

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

1000: -
/prov 

Per provtillfälle förutom 
nyansökans första prov 

Årlig avgift  
för stadigvarande serveringstillstånd 

  

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

2000: - Halv fast avgift 

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

 
 
 
 
 
Beror på föregående  
års försäljning enligt 
restaurangrapport 



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

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

 

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

ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka. 
 

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av 
rörelse) 

 
7000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd) 

 
2000 kr 

 
Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd) 

 
4000 kr 

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

         2000: - 

-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade 
ägarförhållanden. 

         3000: - 

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

 
         1000: - 

 

Årsavgift Tobakstillstånd 
 

 
Årsavgift för tillsyn och administration 

 
5000 kr 

 
Årsavgift för produkter utöver 
tobakstillstånd 

 

 
Avgift per tillkommande produkt 

 
500 kr 

 
Årliga avgifter  

(för de som EJ har tobakstillstånd) 

Avgift kr kommentar 

En produkt 
 
2000: - 

     Två produkter 

 
 
3500: - 

Vid försäljning av  
t ex folköl och e-cigaretter 
blir det två produkter och 
totalt 3500: -              
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§ 145 Dnr KS/2021:263 

Övertagande av miljötillsyn för miljöstörande industri från 
Länsstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden önskar revidera tillsynslistan för verksamheterna där 
kommunen tagit över tillsynen för miljöstörande industri. Vidare önskar kommunen 
utöka med en verksamhet, där tillsynen för liknande verksamheter redan tagits över. 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut med förteckning över 
verksamheter, 2021-11-08. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Mlakar (S): Arbetsutskottet beslutar enligt miljö- och byggnadsnämndens 
förslag. 
Beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen i enlighet med 1 kap 18§ 
miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) att få överta tillsynen enligt miljöbalken 
från 1 januari 2022. 
 
 
__________________ 
 
Protokollsanteckning 
Dag Rogne (C) deltar ej i beslutet 
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Kommunledningskontoret 
Anneva Karlsson, 0533-68 15 05 
anneva.karlsson@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Anmälan av beslut fattade enligt kommunstyrelsens 
delegeringsordning 
Ärende Datum Beslut Delegat 
4.2.7 2021-10-26 Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal om 

anläggningsarrende med Säffle pistolskytte-
klubb, där arrendetiden är 10 år räknat från 
tillträdesdatumet 1 november 2021. 
Dnr Ks 2021-000242 

Kso 

 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 

 
 



2021-11-07


Skrivelse från Sjukvårdspartiet i Värmland till kommunstyrelsen i Säffle 
kommun 

Eftersom kommunstyrelsen har uppsiktsplikt gentemot kommunens 
nämnder skickar vi nedanstående skrivelse till kommunstyrelsen och vi begär 
att även ledamöterna i kommunstyrelsen får en redogörelse för hur 
socialnämnden hanterar nedanstående ärende och vad som hittills har skett i 
ärendet. 


Skrivelse från Sjukvårdspartiet som skickats till socialnämnden i Säffle:


Den 14 oktober kunde vi läsa i Säffletidningen att ”Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO, utreder omständigheterna kring att en person avled som 
varit i kontakt med kommunens stödverksamhet vid Livsstilsmottagningen. 
Efter att missförhållanden upptäckts har kommunen beslutat att 
omorganisera verksamheten vid Livsstilsmottagningen”.


Sjukvårdspartiet begär att nämnden får en redogörelse för vad som har 
skett i ärendet: Har IVO fattat något beslut? Är Livsstilsmottagningen 
omorganiserad? I så fall hur? Lärdomar och konsekvenser av händelsen?
Bemötandet av de anhöriga lämnar en del frågetecken. Har man rutiner för 
hur man bemöter och involverar anhöriga i vården av den enskilde? Finns 
rutiner för hur man bemöter efterlevande i sorg? 


Sjukvårdspartiet i Värmland, Säfflegruppen
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