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Tid: 2021-06-21 kl. 15:00 
Plats: Stadshuset, Säfflesalen/Zoom 

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

Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1   
Val av protokolljusterare 

  

2   
Fastställande av dagens föredragningslista  

  

3 Avsägelse samt fyllnadsval efter Viktor Nygren (KD) 
som ersättare i kommunstyrelsen  
Dnr KS/2021:120 

  

4 Avsägelse samt fyllnadsval efter Mattias Åberg (SD) 
som ledamot i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt ersättare i valberedningen  
Dnr KS/2021:121 

  

5 Avsägelse från Sebastian Hidén (SiV) som ersättare 
i kommunfullmäktige  
Dnr KS/2021:148 

  

6 Fyllnadsval efter Oscar Östlund (S) i fullmäktiges 
valberedning samt suppleant i Kommunföretag i 
Säffle AB  
Dnr KS/2021:23 

  

7 Fyllnadsval efter Madeleine Andersson (C) som 
suppleant i Kommunföretag i Säffle AB,ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden samt fullmäktiges 
valberedning  
Dnr KS/2021:37 

  

8 Fyllnadsval efter Jerry Olsson (C) som ledamot i 
arvodesberedningen  
Dnr KS/2021:94 

  

9 Motion om att skapa ett industrimuseum  
Dnr KS/2021:126 

  

10 Motion om ökad samverkan med Region Värmlands 
närsjukvård  
Dnr KS/2021:149 

  

11 Medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana  
Dnr KS/2021:127 
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12   
Genomgång av förslag till budget 2022-2024 

  

13   
Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 
2022-2024  

  

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

 Ks § 99 

15 Extra investeringsmedel för utbyggnad av 
infrastruktur i bostadsområde Ladugårdsparken  
Dnr KS/2021:115 

 Ks § 71 

16 Svar på granskningsrapport över Säffle kommuns 
årsredovisning  
Dnr KS/2021:95 

 Ks § 77 

17 Lönepolicy med riktlinjer  
Dnr KS/2021:109 

 Ks § 81 

18 Policy mot hot och våld  
Dnr KS/2021:111 

 Ks § 82 

19 Uppföljning av avfallsplan  
Dnr KS/2021:118 

 Ks § 83 

20 Svar på motion om belysning på del av 5-
kilometersspåret vid Tegnérområdet  
Dnr KS/2020:243 

 Ks § 84 

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

 Ks § 90 

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

 Ks § 97 

23 Nivå för partistöd 2022  
Dnr KS/2021:130 

 Ks § 98 

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

 Ks § 100 

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

 Ks § 102 

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

 Ks § 101 
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27 Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2020 för samordningsförbundet 
BÅDESÅ  
Dnr KS/2021:133 

 Ks § 103 

28 Ej verkställda beslut SoL och LSS 31 december 
2020  
Dnr KS/2021:131 

  

29   
Anmälda handlingar till kommunfullmäktige 

  

 
 

 
Thomas Bäck 
Ordförande 

Anneva Karlsson 
Sekreterare 



Ämne: Avsägelse från Viktor Nygren (KD) som ersättare kommunstyrelsen
Från: Anneva Karlsson
Till: Anneva Karlsson
Mottaget: 2021-05-04 07:26:30

Från: Viktor Nygren <viktornygren@live.se> 
Skickat: den 3 maj 2021 20:56
Till: Anneva Karlsson <Anneva.Karlsson@saffle.se>
Kopia: malin.wallerius@gmail.com; Malin Nygren <m.nygren@live.se>
Ämne: Avsägelse ersättare kommunstyrelsen
 
Hej Anneva.
Jag vill på detta sätt meddela att jag avsäger mej platsen som ersättare i kommunstyrelsen.
 
Vänligen
Viktor Nygren
 
Skickades från E-post för Windows 10
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Ämne: Avsägning
Från: Mattias Åberg <mattias@abergsmaleri.nu>
Till: Anneva Karlsson
Mottaget: 2021-04-19 09:25:29

Jag vill på grund av tidsbrist avsäga mig samtliga politiska uppdrag jag i nuläget erhåller inom 
Säffle kommun.

Mvh// Mattias Åberg



Ämne: Avsägelse från Sebastian Hidén (SiV) som ersättare i kommunfullmäktige 
Från: Anneva Karlsson
Till: Anneva Karlsson
Mottaget: 2021-06-08 14:26:09

Hej
 
Jag vill avsäga mig från mitt politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige i Säffle kommun.
 
Med vänlig hälsning,
Sebastian Hidén
Sjukvårdspartiet i Värmland
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§ 99 Dnr KS/2021:41 

Budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle kommun samt 
ägardirektiv för bolagen 2022 
Ärendebeskrivning 
Fastställande av fullmäktigemål och budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle 
kommun samt ägardirektiv för bolagen 2022. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2021-06-02 § 80. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-06-04. 
Majoritetens förslag till budget 2022-2024. 
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2024. 
Preliminära budgetramar 2022-2024 - anvisningar och tidplan. 
Kommunföretag i Säffle AB:s styrelseprotokoll, 2021-05-31 § 25. 
Budgetberedningens protokoll, 2021-02-22 § 18. 
Budgetberedningens protokoll, 2021-04-22 § 49. 
Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-24 § 76. 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2021-04-21 § 49. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, 2021-04-20 § 30. 
Socialnämndens protokoll, 2021-04-20 § 56. 
Kulturnämndens protokoll, 2021-04-20 § 26. 
Teknik- och fritidsnämndens protokoll, 2021-04-20  § 46. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag till budget. 
Ann Mlakar (S): Kommunstyrelsen beslutar enligt socialdemokraternas förslag till 
budget. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Dag Rognes förslag. 
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Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande; den som röstar enligt Dag 
Rognes förslag röstar ja, den som röstar enligt Ann Mlakars förslag röstar nej. 
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster, 3 Nej-röster samt 2 som avstår från att rösta. 
Se omröstningsresultat på sidan 2. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande 
Kommunal skattesats 2022 

1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,52 % för år 2022. 
(Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2021.) 

Demografibudget och ersättningsbelopp 
2. Ersättningsbeloppen i budget 2022 fastställs enligt följande: 

 

Ersättningsbelopp i kommunens resursfördelningsmodell för demografi, kr per 
folkbokförd kommuninvånare i respektive åldersintervall, budget 2022. 

Verksamhet Ålders-
intervall 

Nettokostnad 
kr/inv, exkl 
lokalkostnader 

Äldreomsorg, 
kvot 

Ersättnings-
belopp 

Förskola 0-5 år 95 753 kr  95 753 kr 

Grundskola 6-15 år 120 350 kr  120 350 kr 

Gymnasieskola 16-18 år 139 656 kr  139 656 kr 

Äldreomsorg 75-79 år 99 857 kr 0,75 74 893 kr 

Äldreomsorg 80-89 år 99 857 kr 1,5 149 786 kr 

Äldreomsorg 90-w år 99 857 kr 1,75 174 750 kr 

Kommunbidrag 2022-2024 
3. Kommunbidraget för valnämnden utökas med 61 tkr till 112 tkr för år 2022 

och i plan för år 2023 minskas ramen med 60 tkr till 52 tkr. I planen för år 
2024 är ramen 52 tkr.  

4. Kommunbidraget för kommunstyrelsen utökas med 1 351 tkr till 82 308 tkr 
för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 37 tkr till 82 345 tkr, och i 
plan för år 2024 är ramen oförändrad och ligger kvar på 82 345 tkr. 
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5. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 10 427 tkr till 
433 849 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 224 tkr till 434 
072 tkr, och i plan för år 2024 minskas ramen med 5 865 tkr till 428 207 tkr. 

6. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 847 tkr till 10 
085 tkr för år 2022, i plan för år 2023 och 2024 är ramen oförändrad och 
blir 10 085 tkr. 

7. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 8 579 tkr till 391 971 tkr för 
år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 7 982 tkr till 399 953 tkr, och i 
plan för år 2024 utökas ramen med 6 955 tkr till 406 908 tkr. 

8. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 1 188 tkr till 29 801 tkr för 
år 2022, i plan för år 2023 och 2024 är ramen oförändrad och blir 29 801 
tkr. 

9. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och 
fritidsnämnden utökas med 1 956 tkr till 68 802 tkr för år 2022, i plan för år 
2023 och 2024 är ramen oförändrad och blir 68 802 tkr. 

10. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma 
överförmyndarnämnden ökar med 518 tkr till 2 328 tkr för år 2022, i plan 
för år 2023 och 2024 är ramen oförändrad och blir 2 328 tkr. 

Finansförvaltningens anslag för oförutsedda behov m.m. 
11. Medel avsätts för oförutsedda behov, detaljplaner och garantibelopp simhall 

på finansförvaltningen enligt följande tabell:  

 
 
Investeringsbudget 2022-2024 

12. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen är 5 580 tkr i ram för separata 
nämndbeslut och 21 500 tkr för specificerade projekt år 2022, i plan för år 
2023 är ramen för separata nämndbeslut 5 580 tkr och för specificerade 
projekt 9 250 tkr, samt i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 
5 580 tkr och för specificerade projekt 9 000 tkr. 

  

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KSAU 20210602
Finansförvaltningen, centrala medel

Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2022 2023 2024

KS Förfogande för oförutsedda behov -3 900 -3 900 -3 900
KS Detaljplaner -1 500 -1 500 -1 500
KS garantibelopp Simhall -1 000 -1 000 -1 000

Totalt -6 400 -6 400 -6 400
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13. Investeringsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden är 2 600 tkr i ram 
för separata nämndbeslut och 1 500 tkr för specificerade projekt för år 2022, 
i plan för år 2023 är ramen för separata nämndbeslut 2 600 tkr och 2 500 tkr 
för specificerade projekt och i plan för år 2024 är ramen för separata 
nämndbeslut 2 600 tkr och 2 500 tkr för specificerade projekt . 

14. Investeringsbudgeten för miljö- och byggnadsnämnden är 180 tkr för 
separata nämndbeslut för år 2022, i plan för år 2023 är ramen för separata 
nämndbeslut 180 tkr, samt i plan för år 2024 är ramen för separata 
nämndbeslut 180 tkr. 

15. Investeringsbudgeten för socialnämnden är 630 tkr för separata nämndbeslut 
för år 2022, i plan för år 2023 är ramen för separata nämndbeslut 630 tkr, 
samt i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 630 tkr. 

16. Investeringsbudgeten för kulturnämnden är 200 tkr i ram för separata 
nämndbeslut år 2022, i plan för år 2023 är ramen för separata nämndbeslut 
200 tkr , samt i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 200 tkr. 

17. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens skattefinansierade 
verksamhet är 5 650 tkr i ram för separata nämndbeslut och 9 050 tkr för 
specificerade projekt för år 2022, i plan för år 2023 är ramen för separata 
nämndbeslut 10 050 tkr och för specificerade projekt 1 500 tkr, samt i plan 
för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 13 800 tkr. 

18. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens avgiftsfinansierade 
verksamhet är 13 750 tkr i ram för separata nämndbeslut och 6 550 tkr för 
specificerade projekt för år 2022, i plan för år 2023 är ramen för separata 
nämndbeslut 10 300 tkr och för specificerade projekt 10 200 tkr, samt i plan 
för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 9 000 tkr och för 
specificerade projekt 8 200 tkr. 

19. Operativ beslutsordning för investeringar revideras. För 
igångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk kostnad som godkänns av 
rätt instans, enligt nedanstående tabell: 

Total investeringsutgift för 
projektet 

Beslut om igångsättningstillstånd 

Upp till 5 Mnkr Respektive nämnd 
Från 5,1 Mnkr till 30,0 Mnkr  Kommunstyrelsen 
Från 30,1 Mnkr Kommunfullmäktige 
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Finansiella mål 2022-2024 
20. Finansiella mål från och med 2022 fastställs enligt följande: 
 Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktige-mål, 

nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Fullmäktigemålen som beslutas av 
kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens verk-samhetskrav för god 
ekonomisk hushållning. 

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

 Kommunens kassa ska ha minst 30 dagars betalningsberedskap. 
 Kommunens soliditet ska vara minst 50 procent. När hela pensionsåtagandet 

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

Resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2022-2024 
21. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassa-flödesbudget för 

år 2022 samt plan för åren 2023-2024 fastställs. 
Ram för kommunens långfristiga skulder 2022 

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

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

Ägardirektiv 2021 för bolagen 
24. Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB för år 2022 fastställs. 
25. Ägardirektiv för Säfflebostäder AB för år 2022 fastställs. 
26. Ägardirektiv för Säffle Kommunikation AB för år 2022 fastställs. 
27. Ägardirektiv för Forskningen i Säffle AB för år 2022 fastställs. 
28. Ägardirektiv för Säffle Kedjan 2 AB för år 2022 fastställs.  

Uppdrag översyn 
29. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av befintligt 

regelverk för hantering av nämndernas budgetavvikelser som beslutades av 
kommunfullmäktige 2017-06-12 § 119. I uppdraget ingår även att se över 
hur reserver under finansförvaltningen ska hanteras besluts- och 
styrningsmässigt. Regelverket ska beslutas av kommunfullmäktige senast i 
december 2021.  
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____________________ 
 

Reservation 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
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OMVÄRLD OCH BEFOLKNING
Omvärld
År 2020 och 2021 kommer att gå till historien som de år 
där hela världen påverkades av Coronapandemin. Vi lever 
fortfarande i en osäker och annorlunda tid.
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.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner belyser i sin 
Ekonomirapport regionernas och kommunernas ekonomiska 
situation och förutsätt-ningar samt den samhällsekonomiska 
utvecklingen på några års sikt. Rapporten ges ut två gånger per 
år. Den senaste rapporten bygger på beräkningar från maj år 
2021. 
   SKR konstaterar att trots omfattande restriktioner och 
vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en 
återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet 
av 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och 
prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket 
skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen. 
   I takt med sjunkande smitta och minskad vårdbelastning 
kommer olika typer av restriktioner att kunna mildras, vilket 
framförallt till hösten antas ge extra skjuts till konjunkturen. 
   Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I Sverige 
och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av 
hushållens konsumtion, som alltmer kan riktas mot de 
tjänstenäringar som drabbats hårdast av restriktioner. Det 
ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet 
arbetade timmar i Sverige. Utsikterna för en snar och snabb 
uppgång i antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av 
en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt fler anställda 
går upp i arbetstid. Det kommer att dröja flera år innan 
arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin. Krisen antas 
driva på en strukturomvandling. Det kommer att vara en stor 
utmaning att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, 
genom utbildning och omskolning, för att bryta trenden för 
framförallt utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de jobb 
som har gått förlorade kommer sannolikt inte tillbaka. Trots 
en tämligen snabb svensk konjunkturuppgång beräknas i 
scenariot andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som 
gällde före pandemin. I den medelfristiga framskrivningen 
ebbar lågkonjunkturen ut först 2024.
   Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. 
Det viktigaste måttet på skatteunderlagstillväxten, den reala 
ökningstakten 2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den 
historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det förutsätter 
konjunkturell återhämtning samt att pris- och löneökningarna 
på sektorns kostnader förblir måttliga hela vägen fram till 
2024.

Kommunledningskontoret har analyserat den 
samhällsekonomiska utvecklingen 2022-2024 och beaktat de 
ekonomiska konsekvenserna för Säffle kommun. Åren 2022 
till 2024 kommer att bli ekonomiskt tuffa år trots att tillväxten 
är relativt hög. Detta förstärker vikten av omställning och 
satsningar på kostnadseffektiviseringar. Om vi på ett klokt 
sätt lyckas sänka vår kostnadsnivå, bland annat genom hur 
vi organiserar, prioriterar och styr verksamheten, hur vi 
standardiserar och automatiserar administrativa flöden genom 
att ta tillvara på kraften i digitaliseringen, så har vi genom 
hårt arbete goda förutsättningar att möta de demografiska 
utmaningar som kommer 2022-2024.
   Sveriges kommuner prognostiseras ha ökade skatteintäkter 
under perioden det gäller även för Säffle. De beräknas dock 
inte svara upp mot de successivt ökande demografiska 
kostnaderna. Långtidsprognosen visar på ett högt demografiskt 
tryck de kommande två mandatperioderna, det blir färre barn 
och ungdomar i för- grund- och gymnasieskolan samtidigt 
som det blir fler äldre. För att klara detta, krävs det årliga 
effektiviseringar, en på sikt långsiktig resultatnivå om 2 
procent, god intäkts- och kostnadskontroll samt ett kollektivt 
ansvarstagande och god budgetdisciplin på alla enheter och 
bolag. 
   Att tillvarata effektiviseringsmöjligheter genom bland 
annat automatisering, ny teknik, smartare arbetssätt och 
samverkan såväl internt som externt är av vikt. Här betonas 
också vikten av att pressa investeringsnivåerna med fokus 
på driftskonsekvensen av investeringarna. De långsiktiga 
driftkonsekvenserna av investeringarna beaktas fortlöpande 
inför nya investeringsbeslut, vilket är en förutsättning för en 
ansvarsfull bedömning av investeringsnivån.

Kapitel 1

OMVÄRLD OCH 
BEFOLKNING 1
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Ekonomisk hushållning
Prognosen 2022-2024 bygger på SKR:s konjunktur. Den 
prognostiserade ökningen av skatteintäkterna för perioden 
räcker inte för att svara upp mot kostnadsutvecklingen i 
verksamheterna. Resultatnivån för 2022 är 1,39 procent 
och det långsiktiga resultatmålet som är ett genomsnitt av 
resultatmålet de senaste fem åren justeras temporärt ner från 2 
procent till att först år 2024 nå 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Detta för att möta upp konsekvenserna 
av att skatteintäkterna inte möter upp de kostnader som 
verksamheterna har. En långsiktigt stabil resultatnivå på 2 
procent är en förutsättning för en långsiktig trygg och stabil 
utveckling av kommunkoncernens verksamheter. För att 
lyckas återgå till en långsiktig resultatnivå om 2 procent och 
svara upp mot det demografiska trycket under de kommande 
åren så är det viktigt att alla våra verksamheter, på alla nivåer, 
är i ekonomisk balans och att vi lyckas med vårt arbete att 
effektivisera vår verksamhet steg för steg. 

Befolkning
Antalet invånare i Säffle kommun minskade med 35 personer 
till 15 420 vid 2020 års ut-gång. Jämfört med föregående års 
minskning med 188 personer var det en klar förbättring. 
Säffle delar utvecklingen med många kommu-ner i landet 
utanför storstadsregionerna. Befolkningsantalet är idag 
betydligt lägre än för 10 och 20 år sedan. Utflyttning sker av 
ungdomar och familjer i yrkesverksam ålder. Befolkningens 
förändringar är av avgörande betydelse för bedömningen av 
behovet av kommunal service. Befolkningsantalet påver-kar 
också kommunens intäkter via skatter och bidrag. 
   Flest invånare hade Säffle år 1970, då 20 234 personer var 
folkbokförda i kommunen. År 1980 hade befolkningen minskat 
med 1 250 personer till 18 984 – en genomsnittlig minskning 
med 125 personer om året. År 1990 hade Säffle kommun 17 979 
invånare. Tio år senare hade befolkningen minskat med 1 340 
personer till 16 639 invånare – en genomsnitt-lig minskning 
med 134 personer om året. År 2010 hade befolkningen minskat 
med 1 092 personer till 15 547 invånare – en genomsnitt-
lig minskning med 109 personer om året. Den senaste 
tioårsperioden har befolkningen minskat betydligt mindre 
och även innehållit år med befolkningsökning. Befolkningen 
minskade med totalt 127 personer eller knappt 13 om året. 
   Under år 2021 har befolkningsminskningen stannat av. I 
utgången av maj 2021 var befolkningen 15 434 vilket ger en 
ökning av invånarantalet med 14 personer för året. 
   Enligt den senaste befolkningsprognos som kommunen 
beställt beräknas folkmängden minska med cirka 65 personer 
om året de närmaste 10 åren.  
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VERKSAMHETSSTYRNING UTIFRÅN VISION SÄFFLE 2026

SÄFFLE LEDER HÅLLBAR UTVECKLING –
VI KAN, VI VILL, VI VÅGAR

Vision: Minst 10 år, beslutat av KF

Fullmäktigemål: Externt- och internt 
fullmäktigemål. Beslutat av KF. 

Nämndmål med mått: Ett- eller 
fleråriga, beslut av nämnd.

Aktiviteter/enhetsmål: Ett- eller 
fleråriga. Beslut av respektive chef.

VISION

Fullmäktigemål 
externt perspektiv

Nämndmål 
med mått

Aktiviteter/
enhetsmål

Fullmäktigemål 
internt perspektiv

Nämndmål 
med mått

Aktiviteter/
enhetsmål

Vision, mål och uppföljning
Säffle kommuns modell för styrning av verksamheten 
bygger på en övergripande vision för hela Säffle som 
plats. Enligt Riktlinjer för mål- och resultatstyrning bildar 
fullmäktigemålen länken mellan vision och nämndmål med 
tillhörande mått. Fullmäktigemålen är fyraåriga och ska ha ett 
dels externt perspektiv, dels ett internt perspektiv. Riktlinjerna 
började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. 
Kommunfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för år 2020 att 
de sju fullmäktigemål som gällde för år 2019 skulle förlängas 
att även gälla för perioden 2020-2023.

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

Kapitel 2

VERKSAMHETSSTYRNING
UTIFRÅN VISION 
SÄFFLE 2026 2
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FULLMÄKTIGEMÅL 2020-2023

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

Måluppfyllelsen 2020 var i jämförelse med 2019 bättre 
och delvis uppfyllt 67 % (55 % 2019). Trenden för ökad 
måluppfyllelse är positiv.
Utmaningar 2021-2022
Fokus på ökat inflytande, tillgänglighet och valfrihet genom att:
 •Vidareutveckla den lokala demokratin genom ett än   
 mer öppet förhållningssätt
 •Samarbeta och samtala med enskilda, föreningar och  
 företag
 •Synpunkter, klagomål och avvikelser ska behandlas   
 på ett bra sätt och leda till förbättringar

Måluppfyllelsen 2020 var i jämförelse med 2019 sämre 
och delvis uppfyllt 47 % (69 % 2019). Trenden för ökad 
måluppfyllelse är positiv.
Utmaningar 2021-2022
Fokus på trygghet, goda fritidsmöjligheter, bra boendemiljöer 
och hög tillgänglighet till vård och omsorg genom att: 
 • Utveckla trygghetsskapande miljöer i samarbete med  
 främst polisen men även andra aktörer
 • Skapa möjligheter genom fibernätet att leva och   
 arbeta på den plats man befinner sig
 • Organisera för omfattande behov, personaltäthet,   
 tillgängligt boende, hjälpmedel, kompetens inom ÄO
 • Ha en god och effektiv miljö- och hälsoskyddstillsyn
 • Ytterligare väcka intresset för ett rikt och varierat   
 kulturliv för alla
 • Bryta den negativa befolkningsutvecklingen 

Måluppfyllelsen 2020 var i jämförelse med 2019 sämre 
och delvis uppfyllt 70 % (100 % 2019). Trenden för ökad 
måluppfyllelse är positiv.
Fortsatta utmaningar 2021-2022
Fokus på bra uppväxtvillkor, bra lärmiljöer med hög kvalitet 
för barn, unga och vuxna genom att:  
 • Komma ikapp ”utbildningsskulden” med anledning  
 av pandemin
 • Utveckla ett center för ungas och vuxnas lärande
 •Medverka till rätta vägval och utbildning genom  
 förvaltningsövergripande samverkan och samarbete
 • I samverkan med olika samarbetspartners stödja  
 människor i deras behov
 • Över tid matcha befolkningsförändringar som  
 påverkar utbildningsförutsättningarna

Status

Säffle är en plats för alla

Fullmäktigemål 1

Status

I Säffle kommun finns goda 
förutsättningar för det livslånga lärandet

Fullmäktigemål 2

Status

I Säffe kan alla försörja sig

Fullmäktigemål 3

Måluppfyllelsen 2020 var i jämförelse med 2019 sämre 
och delvis uppfyllt 47 % (82 % 2019). Trenden för ökad 
måluppfyllelse är positiv.

Utmaningar 2021-2022
Fokus på att ständigt medverka till sysselsättning genom att: 
 • Vidareutveckla olika kommunala insatser som ökar  
 förutsättningarna för invånarna i Säffle kommun att  
 etablera sig på arbetsmarknaden
 • Matcha den höga arbetslösheten och ökande  
 kostnader för försörjningsstöd
 • Medverka till lösningar på näringslivets behov av  
 verksamhetslokaler
 •Fortsätta erbjuda olika typer praktikplatser med  
 mera

Status

 Säffle kommun möjliggör det goda livet 

Fullmäktigemål 4

Status

Säffle kommun har god kvalitet med 
fokus på hållbar utveckling 

Fullmäktigemål 5

Måluppfyllelsen 2020 var i jämförelse med 2019 något 
sämre och delvis uppfyllt 71 % (77 % 2019). Trenden för ökad 
måluppfyllelse är positiv.
Utmaningar 2021-2022
Fokus på uppdrag och resultat i syfte att skapa mervärde 
genom att:
 • Inför beslut ta hänsyn till ekonomiska, sociala och   
 miljömässiga förutsättningar
 • I samverkan utveckla en rättssäker och effektiv   
 förvaltning med bra arbetsmetoder     
 och uppföljningsrutiner som skapar välunderbyggda   
 beslutsunderlag och ger en god service
 • Fortsätta utvecklingen av koncernperspektivet

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

Mål och resurser
Säffle kommuns budgetprocess innebär att de övergripande 
förutsättningarna för verksamheten diskuteras på våren året 
före det aktuella verksamhetsåret. I årsredovisning- respektive 
budgetdialoger mellan nämnderna och kommunstyrelsens 
arbetsutskott diskuteras måluppfyllnad och behov av 
resurser. Här görs preliminära bedömningar och avvägningar.
Efter nämndbehandling av de preliminära bud getramarna 
tas ett definitivt beslut om kommunens totala budget av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i juni.

Utvärdering och uppföljning
Kommunala redovisningslagen reglerar uppföljning 
och utvärdering av beslutade mål och riktlinjer: När 
årsredovisningen upprättas, ska en utvärdering göras av om 
målen har uppnåtts, och denna utvärdering ska redovisas i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse. Målen ska också 
följas upp i samband med tertialrapport och delårsrapport 
i den mån det är möjligt. För att underlätta utvärdering och 
uppföljning av målen har kommunen antagit särskilda regler 
som finns beskrivna i Riktlinjer för mål- och resultatstyrning.
Verksamhetens ekonomi följs upp och rapporteras till 
respektive nämnd varje månad, varannan månad rapporterar 
nämnderna till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till 
kommunfullmäktige efter april, augusti (delårsbokslutet) och 
december (årsredovisningen). Verksamhetsmålen följs upp 
samlat i delårsbokslut och årsredovisning.

Årlig tidplan för arbetet med mål- och 
resultatstyrning

 • Upphandla och utveckla olika stödsystem,   
  b.la. ekonomi- och ärende- och    
 dokumenthanteringssystem inom hela kommunen
 • Utveckla nya sätt att arbeta med koncernens  
 fastigheter

Status

Säffle kommun har en långsiktig 
ekonomisk hållbarhet 

Fullmäktigemål 6

Måluppfyllelsen 2020 var i jämförelse med 2019 bättre 
och delvis uppfylld 67 % (50 % 2019). Trenden för ökad 
måluppfyllelse är mycket positiv.
Utmaningar 2021-2022
Fokus på arbetet med att skapa en långsiktig ekonomisk 
hållbarhet genom att:
 • Ständigt ”omvärldsspana” och utveckla en   
 kostnadseffektiv organisation
 • Ytterligare utveckla ekonomisk prognossäkerhet
 • Matcha den höga arbetslösheten och ökande  
 kostnader för försörjningsstöd
 • Hushålla långsiktigt och ekonomiskt med tillgångar  
 genom en effektiv och rationell drift av koncernens  
 fastigheter och verksamheter

Måluppfyllelsen 2020 var i jämförelse med 2019 något sämre 
och delvis uppfyllt 56 % (67 % 2019). Trenden för ökad 
måluppfyllelse är positiv.
Utmaningar 2021-2022
Säffle kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare 
genom att:

Status

Säffle kommun är en attraktiv 
arbetsgivare 

Fullmäktigemål 7

 • Fortsätta utveckla ett gott ledar- och   
 medarbetarskap i god arbetsmiljö där alla trivs,  
 utvecklas och gör ett bra arbete
 • Arbeta för att minska sjukfrånvaron genom olika  
 riktade insatser
 • Matcha framtida krav som medför behov av ökad  
 personalresurs med specialkompens inom   
 vissa områden

Januari

April

Juli

Oktober

BUDGETPROCESS

UPPFÖLJNING 2020

BOKSLUT 2020

Internprisberedning

Rambudget beslut i KS

Rambudget beslut i KF

Detaljbudget och 
verksamhetsplaner 
utarbetas av 
respektive nämnd 
och förvaltning.

Nämnder tar beslut 
om nämndeplaner och 
budget kommande år

Månadsuppföljning

Delårsbokslut 
per 31/8

Månadsuppföljning

Tertialuppföljning

Månadsuppföljning

Årsredovisning

Underlag till budget 
och flerårsplan
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BUDGETRAMAR 2022 SAMT PLAN 2023 OCH 2024
Preliminära ramar i mars  
Den ordinarie budgetprocessen startar med att 
kommunstyrelsen i mars beslutar om preliminära ramar för 
nästkommande år. Nämnderna kommenterar de tilldelade 
ramarna genom att beskriva hur de tänker arbeta för att klara 
sina mål inom tilldelad ram. Nämnderna lämnade tidigare 
sina kommentarer till kommunstyrelsens arbetskott som 
budgetberedning i maj. En korrigering har gjorts i arbetet 
med 2022 års budget så att kommentarerna presenteras för 
budgetberedningen i april. Den nya korrigerade tidsplanen 
gav ett utökat utrymme att arbeta fram kommunkoncernens 
totala budget. Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för 
driftbudgeten i juni och fullmäktige tar slutligt beslut i juni.
De preliminära ramar för investeringsbudgeten för åren 2022-
2024 som beslutades i mars byggde på budgetplanen som 
beslutades i oktober 2020. 

Budgetförutsättningar för Säffle
Utgångspunkten för ramarbetet är den beslutade ekonomiska 
planen för åren 2022 och 2023 justerat med en ny 
befolkningsprognos från januari 2021 och en ny skatteprognos 
från februari 2021 och april 2021. 
   De lokala förutsättningarna för Säffle är tätt knutna till 
befolkningsutvecklingen. Efter att under några år ha en 
ökande befolkning medförde utflyttning under hösten 
2018 att befolkningen åter minskade på helårsbasis. Dock 
har befolkningen under perioden januari-maj 2021  inte 
minskat. Ramarna för 2022-2024 utgår fortfarande ifrån att 
kommunens befolkning nu kom¬mer att fortsätta minska 
framöver. 
   I skatteprognosen från april har de in¬gående faktorerna för 
intäkts respektive kost-nadsutjämningen uppdaterats med de 
senaste uppgifterna från Statistiska Centralbyrån. 

Mellankommunal utjämning för 
kollektivtrafiken 
Utgångspunkten för ramarbetet är den beslutade ekonomiska 
planen för åren 2022 och 2023 justerat med en ny 
befolkningsprognos från januari 2021 och en ny skatteprognos 
från februari 2021 och april 2021. 
   De lokala förutsättningarna för Säffle är tätt knutna till 
befolkningsutvecklingen. Efter att under några år ha en 
ökande befolkning medförde utflyttning under hösten 
2018 att befolkningen åter minskade på helårsbasis. Dock 
har befolkningen under perioden januari-maj 2021  inte 
minskat. Ramarna för 2022-2024 utgår fortfarande ifrån 
att kommunens befolkning nu kommer att fortsätta minska 
framöver. 
   I skatteprognosen från april har de ingående faktorerna för 
intäkts respektive kostnadsutjämningen uppdaterats med de 
senaste uppgifterna från Statistiska Centralbyrån. 

Utjämning

År 2024

0

2023

355

2022

750

2021

1130

2020

1510

2019

1775

Mellankommunal utjämning för kollektivtrafik 
Säffle kommun. Belopp i tkr. 

Driftbudget
De preliminära ramarna (beslutade 1 mars i KS)  för 
driftbudgeten byggde på överväganden i budgetberedning och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Den generella uppräkningen 
av nämndernas bud-getramar sattes till 1 procent för år 2022 
och ingen uppräkning för perioden 2023-2024.   
   I samband med 2021 års budgetarbete togs ett beslut att 
se över och justera demografimodellen. Modellen är till för 
att omfördela resurser som direkt påverkas av förändringar 
i befolkningsstrukturen utan att behöva ta ett nytt politiskt 
beslut kring fördelningen. Resursfördelningsmodellen 
för demografiska förändringar har som kriterier att 
fördelningsnycklar, beloppsnivåer och beräkningar ska vara:
   Kvalitetsneutrala - ska endast kompensera för 
förändrade demografiska förutsättningar, ej för förändrade 
kvalitetsambitioner.
Rättvisande - ska återspegla faktiska demografiska behov 
enligt de av kommunstyrelsen fastställda befolkningsprognoser 
som används i budgetprocessen.                                      
Objektiva - ska inte kunna påverkas av berörda nämnder.                                            
Transparenta - ska kunna granskas på ett öppet sätt.

Kapitel 3

BUDGETRAMAR 2022
SAMT PLAN 2023 
OCH 2024 3
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Förändringar av verksamheten kopplade till förändrad 
åldersdemografi prövas alltså inte politiskt vid varje nytt 
budgetbeslut. Emellertid kan resursfördelningsmodellens 
ersättningsbelopp bli förändrade inför en budget- och 
planperiod, så att respektive års förändring av skatteintäkter, 
utjämning och generella statsbidrag räcker för att finansiera:
 • pris- och löneutveckling, 
 • modellen för resursfördelning för demografiska  
 förändringar
 • övriga politiska satsningar
Den nya demografimodellen som beslutades av 
kommunfullmäktige i samband med att budgetbeslutet för 
perioden 2021-2023 har implementerats under 2021 och är 
nu en del av budgetmodellen. Beloppen per ålderskategori 
beslutas av Kommunfullmäktige som en del av budgetbeslutet. 
Befolkningsförändringen som modellen bygger på utgår från 
den befolkningsprognos som ligger till grund för den budget 
som beslutas.

Barn- och 
utbildningsnämnden

Förskola 0-5 år

Gymnasium 16-18 år

Socialnämnden

Äldreomsorg 80-89 år

Summa SOC

Verksamhet

Grundskola 6-15 år

Summa BUN

Äldreomsorg 75-79 år

Äldreomsorg 90-w år

202420232022

2 214 -1 189 -2 391

979 -846 -5 865

848 1 415 -2 260

-100 -425 2 438

-2 379 -1 000 -501

1 143 1 343 -2 973

2 914 6 992 6 777

2 942 7 982 6 955

Demografimodellen. Belopp i tkr. 

Tabellen visar att förskolan får minskade resurser under 
hela perioden 2022-2024, den totala minskningen är -3 879 
tkr. Grundskolan ökar under 2022 men minskar sedan åren 
2023-2024, totalt för hela perioden är minskningen -1 366. För 
gymnasieskolan sker en ökning både 2022 och 2023 medans 
2024 ger en minskad demografibudget. Totalen för hela 
perioden är -487 tkr.  
   Inom gruppen äldre varierar invånarantalet en del mellan 
åldersgrupperna. Men det är en tydlig trend att det sker 
en ökning av antalet äldre under hela perioden. Enligt den 
senaste befolkningsprognosen kommer antalet äldre (75+) som 
modellen bygger på att öka fram till år 2034. Gruppen över 80 
kommer att öka med över 300 individer fram till år 2029 enligt 
senaste befolkningsprognosen.
   Att klara av att anpassa verksamheten till minskat antal 
barn och ungdomar samtidigt som antalet äldre ökar kraftigt 
kommer att vara en stor utmaning för kommunen de närmaste 
10 åren. 

Budgetering sker utifrån prognostiserad folkmängd, antal 
kommuninvånare den 30 november respektive år samt 
kommande år, i respektive ålder/åldersintervall. Detta 
för att ta hänsyn till budgetårets befolkningsökning. Det 
är befolkningsprognosen som tas fram i januari som 
utgör underlag i budgeten som används. Justering av 
budgetramar görs inför ny budget- och planperiod utifrån 
ny befolkningsprognos. Det sker ingen korrigering av budget 
utifrån demografimodellen under innevarande budgetår.

Investeringsbudget
Investeringarna som kommunen gör kan delas in i två 
huvudkategorier, skattefinansierade och avgiftsfinansierade. 
De skattefinansierade investeringarna avser den 
grundläggande kommunala verksamheten t ex skola, 
äldreomsorg och gator och vägar. Kostnaderna kopplade 
till investeringarna finansieras med skattemedel. 
Avgiftsfinansierade investeringar avser investeringar i VA- och 
renhållning. Dessa investeringar ska finansieras via de avgifter 
som betalas av avgiftskollektivet.
   Den långsiktiga målsättningen för kommunen är en 
investeringsbudget där de skattefinansierade investeringarna 
helt finansieras av egna medel (100% självfinansieringsgrad) 
vilket motsvarar årets avskrivningar plus årets resultat. I 
dagsläget är det utrymmet cirka 50-60 Mnkr om året. De 
avgiftsfinansierade investeringarna ska rymmas inom den nivå 
på avgifter som ska tas ut av avgiftskollektivet. Mätningar görs 
för hur avgiftsnivån för avfall, vatten och avlopp, el och värme 
ser ut i alla Sveriges kommuner. Det gör att det är lätt att 
jämföra sig med andra kommuner hur avgiftsnivån ser ut. 
   Ett kärvare ekonomiskt läge ger även restriktioner för 
investeringsvolymen. 
   De förslag till ramar för investeringsbudgeten som nu läggs 
för åren 2022-2024 bygger på den budgetplan som beslutades 
i oktober 2020. En preliminär beredning av förändringar 
gjordes av kommundirektörens ledningsgrupp och av 
kommunstyrelsens arbetsutskott som budgetberedning inför 
beslutet om de preliminära ramarna. Under våren har vidare 
beredning av investeringsbudgeten genomförts.  
   I investeringstabellen under avsnittet ”Budgeten i siffror” 
finns två kolumner per år. I den första kolumnen finns ett 
rambelopp för reinvesteringar för respektive nämnd. Dessa 
behöver inte specificeras vidare mot kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. De ska däremot ingå i och specificeras i 
nämn-dens delegerade beslut om budgeten i höst. I den andra 
kolumnen finns investeringar som ska specificera särskilt och 
bli föremål för beslut på objektsnivå i kommunstyrelse och 
fullmäktige. Utredningarna ska sammanställas enligt särskilda 
mallar.  
   Eventuellt tillkommande investeringar ska behandlas enligt 
reglerna för objekt i kolumn två. Under 2020 och 2021 har 
det varit relativt stora investeringar i gator och vägar samt 
vatten och avlopp som har tillkommit efter budgetbeslutet. 
Investeringarna har varit kopplade till olika typer av 
nyetableringar och har inte varit möjliga att hänvisa till den 
ordinarie budgetprocessen. 

Finansiella mål
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. För att säkerställa en god 
hushållning krävs att varje generation står för de kostnader 
de ger upphov till. God ekonomisk hushållning mäts dels ur 
ett finansiellt perspektiv, dels ur ett verksamhetsmässigt. 
Det finansiella perspektivet på verksamheten har sin 
grund i den finansiella ställningen och dess utveckling. 
Verksamhetsperspektivet visar kommunens förmåga 
att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
   En god ekonomi skapar bättre förutsättningar för de 
olika verksamheter som ska bedrivas. Fokus kan då ligga 
på långsiktiga strategier istället för kortsiktiga besparingar. 
Kommunens finansiella mål är långsiktiga. I december 2013 
fastställde kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Riktlinjerna reviderades i budget 2019 
för att harmoniera med den nya styrmodell som beslutat och 
får nedanstående lydelse:
• Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, 
fullmäktigemål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. 
Fullmäktigemålen som beslutas av kommunfullmäktige  
motsvarar lagstiftningens verksamhetskrav för god ekonomisk 
hushållning.
• Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2% 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det 
resultatmått som används är årets resultat efter   
balanskravsavstämning.
• Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap.
• Kommunens soliditet ska vara minst 50 procent. När hela 
pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten nå 30 procent 
under budgetperioden. Nyupplåning ska ske inom gränsen för 
soliditeten.

Soliditet inkl pensionsåtagande

Resultat*

Resultat löpande femårsperiod

Prognos

24,2%

0,0%

2021

-0,5%

44,9%

Utfall

25,5%

4,4%

2020

-0,1%

47,4%

Plan Scenario

25%

2022

-0,2%

1,4%

45,2%

28,7%

2025

1,2%

2,0%

47,8%

26,1%

2023

0,6%

1,5%

45,9%

30%

2026

1,8%

2,0%

48,8%

27,4%

2024

1,6%

2,0%

46,8%

31,3%

2027

1,9%

2,0%

49,8%Soliditet exkl pensionsåtagande**

*Årets resultat efter balanskravsavstämning andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag
**Beräkningen bygger på att investeringsnivån för 
perioden 2022-2024 blir enligt investeringsbeslutet och att 
investeringsnivån för perioden 2025-2027 blir 50 mnkr.
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Kommunstyrelsens förslag
Majoritetens förslag till driftramar för år 2022 utgår ifrån de 
preliminära ramarna, uppdaterat med den skatteprognos som 
kom i april och budgetpropositionen. Skatteprognosen gav 
minskade skatteintäkter. Befolkningsutvecklingen under årets 
första fem månader gjorde att befolkningsprognosen kunde 
räknas upp med 75 invånare. Budgeten bygger på oförändrad 
skattesats med 21:52 kr/skattekrona. Resultatmålet sänks 
tillfälligt för år 2022 till 1,39 och 2023 till 1,49  procent av 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, för 2024 återgår 
resultatmålet till 2%. Det görs ett generellt påslag på 1% 
till nämnderna under 2022 medans det för 2023-2024 inte 
görs någon generell uppräkning. Den politiska majoriteten 
valde att temporärt minska på fastighetsunderhållet för att 
kunna genomföra vissa riktade satsningar i verksamheten. 
För år 2020 halverades underhållsbudgeten för de 
kommunalägda fastigheter som förvaltas av Säfflebostäder 
AB från 12 Mnkr till 6 Mnkr. Hyran för lokalerna sänktes med 
motsvarande belopp samtidigt som respektive förvaltning får 
kommunbidraget minskat. För nämnderna/förvaltningarna 
blir det ett nollsummespel. De frigjorda medlen användes till 
förstärkningar inom Barn- och utbildningsnämnden samt för 
tillskott till kommunens reserverade medel för oförutsedda 
händelser. År 2022 återläggs halva beloppet för att år 2023 
återigen budgetera 12 Mnkr i fastighetsunderhåll. 
   Det görs satsningar i flera olika former i 2022 års budget. 
Den största satsningen är kopplad till arbetet med att få fler 
personer som har egen försörjning och därmed minskar 
behöver av försörjningsstöd. Ett belopp motsvarande 
2021 års underskott för försörjningsstödet på 9,6 mnkr 
budgeteras centralt under finansförvaltningen. Det innebär 
att socialnämnden blir kompenserade motsvarande 9,6 
mnkr i 2022 års budget utöver de ramförstärkningar som 
nämnden erhåller. Barn- och utbildningsnämnden får en 
generell ramförstärkning på 1 mnkr och kompensation för 
hyreshöjningar på totalt 2 mnkr 2022. Socialnämnden får 
en generell förstärkning av ramen med 1 mnkr. Miljö- och 
byggnadsnämnden får riktade medel på 0,75 mnkr för en 
tjänst till miljöverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden får 
riktade medel på 0,75 mnkr för en tjänst kopplat till projekt- 
och byggledning. Utöver det blir nämnden kompenserad för 
de utökade driftskostnader som är kopplade till utbyggnad 
av infrastruktur för bostadsområde Ladugårdsparken. 
Kulturnämnden får en generell ramförstärkning på 0,75 mnkr. 
Räddningstjänsten får en förstärkning på 0,4 mnkr för att 
kunna fortsätta bedriva verksamheten på befintlig nivå. Ramen 
för överförmyndarverksamheten förstärks med 0,5 mnkr på 
grund av ökade kostnader för arvoden. Tabellerna i avsnittet 
”Budgeten i siffror” visar alla förändringar av ramar som är 
gjorda per nämnd.   

Budgetbeslutet innebär att kommunens resultat blir 1,39 
procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning år 2022, 
1,49 procent år 2023 och 2 procent år 2024. År 2020 gjorde 
kommunen ett positivt resultat på 44,7 mnkr men eftersom att 
resultatet var negativt 2018 och 2019 och prognostiseras till -11 
mnkr 2021 kommer inte resultatet över löpande femårsperiod 
uppnå det långsiktiga resultatmålet på 2 procent.   
   Soliditeten beräknas bli 45,2 procent år 2022, 45,9 
procent år 2023 och 46,8 procent år 2024. För att återställa 
soliditeten till minst 50 procent krävs det att resultatnivån på 
2 procent uppnås samtidigt som den totala investeringsnivån 
sänks jämfört med dagens nivå. I ett scenario där 
investeringsbudgeten för perioden 2022-2024 hamnar på 
föreslagen nivå krävs det att investeringarna för perioden 
2025-2027 blir max 50 mnkr/år. Vid ett sådant scenario skulle 
soliditeten bli 49,8% procent år 2027. 
   För perioden 2022-2024 kommer inte det långsiktiga 
(löpande femårs) resultatmålet på 2 % att uppnås enligt 
föreslagen budget. Målet att kommunens kassa ska ha 30 
dagars betalningsberedskap kommer att uppnås enligt det 
föreslagna budgetbeslutet. Målet att: kommunens soliditet 
ska vara minst 50 procent (och när hela pensionsåtagandet 
är medräknat ska soliditeten nå 30 procent) kommer inte att 
uppnås under budgetperioden. I och med att det föreslagna 
budgetbeslutet tas följer att soliditeten inte kommer att uppnå 
det långsiktiga målet på minst 50% soliditet (30% inklusive 
pensionsåtagande). Då Sverige befinner sig i en lågkonjunktur 
är bedömningen att den föreslagna målnivån fortfarande 
uppfyller god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 
Att hålla den beslutade resultat- och investeringsnivån måste 
prioriteras för att klara de beslutade målnivåerna.  
   Behovet av låneram uppgår till 484 Mnkr för omsättning 
av lån, och till 16 Mnkr för nyupplåning till den egna 
verksamheten och för bolagens räkning ingen nyupplåning.
   8 Mnkr om året är budgeterat i intäkter från de placerade 
medlen enligt pensionspolicyn hos Nordea/Handelsbanken/
Skandia. Budgeten för perioden lämnar därmed ett utrymme 
med 6,5 Mnkr år 2022, 7,7 mnkr år 2023 och 13,6 mnkr år 
2024 för återställande av negativa resultat från tidigare år. 
Efter 2020 års bokslut återstår det 14 mnkr att återställa inom 
tre år. Med prognosen i tertial 1, som visar ett resultat på -11 
mnkr år 2021, skulle det innebära att balanskravresultatet är 
helt återställt först år 2024.

Uppföljning
Avstämning av de finansiella målen ska göras av 
kommunfullmäktige i samband med hanteringen av budget, 
delårsrapport och årsredovisning. Samtliga mål ska klaras 
av över löpande femårsperioder. Kommunfullmäktige 
kan enskilda år godkänna avvikelser från målen under 
förutsättning att det samtidigt beslutas om en  
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Kapitel 4

BOLAGEN 4
BOLAGEN

Bolagsstyrning
Hur kommunens bolag ska styras bestäms i bolagspolicyn. 
I policyn slås fast att kommunfullmäktige varje år ska 
besluta om ägardirektiv för respektive bolag. I policyn 
sägs även att styrningen ska följa kommunens modell för 
verksamhetsstyrning.
   Ägardirektiven beslutas därmed samtidigt med att 
kommunfullmäktige beslutar om övergri-pande mål och 
budget för kommunens nämnder.
   När det gäller modellen med vision, strategier och 
övergripande mål följer bolagen samma uppställning som 
nämnderna. Det som kommer till i ägardirektiven är de 
krav på avkastning som kommunen har på sina bolag. 
Avkastningskraven är inte detsamma som ut-delning från 
bolagen. Avkastningskraven sätts för att bolagen ska klara av 
att konsolidera sina tillgångar genom egna resultat.
   För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk 
hushållning måste en tillräckligt hög avkastning uppnås 
även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn slås fast att 
kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. 
Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 
3-5 år och ta hänsyn till respektive bolags ändamål och 
utveck¬lings-/investeringsbehov. Avkastningskrav ska ut-
tryckas i form av räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet 
på eget kapital eller i fast belopp. Avkastningskraven ska ej 
likställas med utdelning/koncernbidrag.
   Återrapportering från dotterbolagen till moder-bolaget 
ska varje år ske i samband med tertialuppföljning (efter 
april månad), delårsrapport (efter augusti månad) och 
årsredovisning (efter december månad). Återrapporteringen 
ska bestå av ekonomisk uppföljning samt vid delårsrapport 
och årsredovisning en redogörelse för måluppfyllelse av 
ekonomiska mål och verksamhetsmål. Rapporteringen 
samordnas med kommunkoncernens uppföljningsprocess. 
Muntlig rapportering (ägardialog) sker till moderbolaget vid 
dess styrelsesammanträden i samband med ovan nämnda 
återrapporteringar. Dialog med moderbolaget inför beslut om 
ägardirektiv sker vid moderbolagets styrelsesammanträde i 
april månad.
   Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med 
årsredovisning. 
   Återrapporteringens omfattning och frekvens i övrigt styrs 
av moderbolaget, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
genom särskilda beslut eller riktlinjer.
   En översyn av bolagsstyrningen pågår där det utreds hur 
styrningen fungerar i dagsläget. Översynen ska få fram 
förslag till åtgärder hur bolagsstyrningen kan förtydligas och 
förbättras. Eventuella förändringar i bolagsstyrningen kommer 
att implementeras i budgetprocessen för arbetet med 2023 års 
budget.

KOMMUNFÖRETAG I SÄFFLE AB

Bolagets ändamål och verksamhetens 
inriktning
Kommunföretag i Säffle AB är moderbolag i en 
aktiebolagsrättslig koncern med dotterbolagen Säfflebostäder 
AB, vars uppdrag dels utgörs av tillhandahållande av bostäder, 
dels av ren lokalförsörjning internt till kommunkoncernen, 
Forskningen i Säffle AB som arbetar med tillhandahållande 
av lokaler på kommersiella villkor, Säffle Kommunikation 
AB vars uppdrag är att tillhandahålla bredbandstjänster till 
privatpersoner och företag, Säffle Kedjan 2 AB som arbetar 
med att tillhandhållande av industri- och kontorslokaler på 
kommersiella villkor. 
   Det faktum att delar av kommunens verksamhet är 
organiserad i bolagsform har som enda syfte att genom 
bolagsformens möjligheter främja en effektiv verksamhet och 
därmed ge bästa möjliga mervärde för insatta skattemedel. 
Moderbolaget – Kommunföretag i Säffle AB – ska betraktas 
som en koncernstyrelse för bolagens del av den kommunala 
verksamheten och förutsätts i den rollen fungera som en aktiv 
och intresserad ägare för sina dotterbolag. 
   Kommunföretag i Säffle AB bedriver ingen egen egentlig 
verksamhet. 
Dess inriktning är att via effektiv samordning av 
dotterbolagens resurser tillförsäkra både bolagskoncernen 
och kommunkoncernen största möjliga nytta för insatta 
skattemedel. Detta sker genom att se till att bolagens 
verksamhet bedrivs på ett sätt att ägarens – Säffle kommun 
– övergripande riktlinjer för respektive bolags verksamhet 
uppfylls.
   Verksamheten bedrivs sålunda genom att utforma sådana 
instruktioner och rapporter för bolagskoncernens samtliga 
bolag så att ägarens krav på helhet och samordning bäst 
främjas. Moderbolaget ska följa de av kommun-koncernen 
antagna gemensamma styrprocesserna, effektivitetsmål 
och dialogformer, och utöva kommunens styrfunktion över 
dotterbolagen i enlighet med vad som anges i kommunens 
bolagspolicy. Bolagskoncernens samtliga bolag är en del av 
kommunkoncernen och moderbolaget ska se till att de följer 
de riktlinjer och mål vad gäller öppenhet, medinflytande, 
medborgardialog som kan anses skäligt med hänvisning till de 
krav som aktiebolagslagen ställer. 
Fullmäktigemål och måluppfyllelse
Här beskrivs bolagets verksamhetsutveckling med utblick mot 
de nuvarande fullmäktigemålen. 
Kommunföretag i Säffle AB har ett bolagsmål som är kopplat 
till fullmäktiges mål nummer 6.
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Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 
Kommunföretag i Säffle AB ska skapa förutsättningar för 
bolagskoncernens utveckling. Moderbolagets stärkta roll har 
fastslagits i bland annat en bolagspolicy. För att moderbolaget 
ska ha en självklar styrfunktion och skapa de förutsättningar 
som dotterbolagen behöver för att utvecklas, måste 
moderbolaget även 2022 arbeta vidare med att förverkliga 
intentionerna i styrdokumenten. Det handlar bland annat 
om att ha en aktiv, regelbunden och formaliserad dialog med 
dotterbolagen och skapa arenor för att utveckla dotterbolagens 
verksamheter. Gemensamma ägardialoger genomförs med 
dotterbolagens presidier ett antal gånger under året. 

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

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

SÄFFLEBOSTÄDER AB

Externt perspektiv

I Säffle kommun finns goda förutsättningar 
för det livslånga lärandet

Säffle kommun  möjliggör det goda livet

Säffle kommun  har god kvalitet  med fokus på 
hållbar utveckling

Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

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

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

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

Fortsatta satsningar på friskvård och god 
arbetesmiljö.

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

Hyresgästens önskemål avspeglar sig i bolagets 
prioriteringar av lägenhetsbeståndet och dess 
underhållsåtgärder.

I Säffle kommun kan alla försörja sig

Internt perspektiv

Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk håll-
barhet

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå

Bolagets ändamål och verksamhetens 
inriktning
Säfflebostäder AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, 
resurssnåla, sunda och prisvärda bostäder och lokaler i 
Säffle kommun. Bolaget ska aktivt medverka till att utveckla 
kommunen som en tilldragande bostads- och näringslivsort. 
Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och 
långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle 
kommun: 
 • Erbjuda ett varierat bostads- och lokalutbud av god  
 kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer. 
 • Utveckla formerna för hyresgästernas möjligheter  
 att kunna påverka sitt boende och ta ett aktivt ansvar  
 för sin boendemiljö. 
 • Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla   
 fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra  
 fastigheter till förmån för nya satsningar i andra  
 befintliga fastigheter eller nyproduktion. 
 • Svara för en viss nyproduktion. 
 • Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom  
 att i möjligaste mån utveckla beståndet till   
 energieffektiva och klimatsmarta fastigheter. 
 • Sträva efter god tillgänglighet i alla plan i   
 nybyggda fastigheter och på bottenplanet i äldre  
 trevåningsfastigheter utan hiss. 
 • Samverka med kommunen för att motverka  
 segregation och utveckla en god gemenskap och  
 trygghet i de olika bostadsområdena. 
 • I skälig omfattning tillhandahålla bostäder för  
 grupper med särskilda behov och för dem som av  
 olika anledningar har en svag ställning på   
 bostadsmarknaden 

Fullmäktigemål och måluppfyllelse 
Under avsnittet ”Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 
2026” finns en sammanställning av samtliga nämnder och 
bolags nuläge och utmaningar kopplade till fullmäktigemålen. 
Respektive bolags ägardirektiv finns med som bilagor där det 
finns en mer fördjupad beskrivning.    

Viktiga omvärldsförändringar 
Det råder ett högt tryck på den privata bostadsmarknaden i 
kommunen med stigande bostadspriser, vilket kan innebära 
en ökning av nya hyresgäster till bolaget. Säffle kommun har 
dock svårt att konkurrera som en attraktiv bostadsort då man 
kan se att många hyresgäster väljer att flytta till exempelvis 
Karlstad. Bolaget ser ingen större påverkan till följd av 
pandemin beträffande vakansgrader. Däremot befaras högre 
projektkostnader då priserna på materiel har stigit. 
   I enlighet med Säffle kommuns demografiska utveckling ser 
bolaget en ökad efterfrågan på seniorboenden. Förväntade 
lagkrav avseende bland annat infrastruktur för elbilar kommer 
att påverka bolaget. Även ny förordning vad gäller återvinning 
av avfall och sopsortering förväntas att antas av kommunen.

Ekonomiska konsekvenser och behov av prioriteringar och 
åtgärder 
Till följd av de två senaste årens minskade hyresintäkter på 
förvaltade fastigheter, har lett till en fortsatt ökning av den 
redan höga underhållsskulden. Vilket ställer större krav på 
prioriteringen av underhållsåtgärder. 
För ägda fastigheter föreligger ett stort underhållsbehov 
där bolaget ser att nuvarande hyresintäkter inte täcker 
upp det löpande underhållsbehovet. Kontinuerlig översyn 
sker av fastighetsbeståndet för att anpassa beståndet 
efter den marknad som finns. Vid större förändringar 
i fastighetsbeståndet är det viktigt att de ekonomiska 
konsekvenserna presenteras och redogörs för ägarens vidare 
beslut. 
   Bolaget ska arbeta aktivt för att minska vakanserna och 
därigenom öka hyresintäkterna.
 
Investeringsramar 
Traditionella ROT-projekt finns med samt samarbetsprojekt 
med kommunala förvaltningar och även några mindre 
utvecklingsprojekt. Bolaget vill även fortsätta att 
satsa på utemiljöer i form av nya markanläggningar. 
Investeringsprojekt kommande år har fokus på bolagets 
hyresmarknad i kombination med gällande översiktsplan för 
att utveckla ett attraktivare centrum. Bolaget har även att 
beakta eventuella nedskrivningar i samband med nyproduktion 
eller större ombyggnadsprojekt.

Utveckling på sikt
• Omstrukturering, försäljning och rivning
• Pågående mark- och fastighetsutredning, kommunal 
fastighetspolicy
• Intern organisationsutveckling

Avkastningskrav 
För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk 
hushållning måste en tillräckligt hög avkastning uppnås 
även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn slås fast att 
kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. 
Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år 
och ta hänsyn till respektive bolags ändamål och utvecklings/
investeringsbehov. Bolagets avkastningskrav mäts som 
räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på totalt kapital 
mäter avkastningen på bolagets totala tillgångar oavsett hur 
dessa har finansierats, vilket medför att bolagets eventuella 
räntekostnader tas bort ur måttet. Formeln blir (resultat efter 
finansiella poster”+”räntekostnader)/tillgångarna.
   Säfflebostäder AB är kommunens allmännyttiga 
bostadsbolag. Sedan 2008 har bolaget även ett 
förvaltningsuppdrag när det gäller kommunens 
verksamhetslokaler. Den särskilda lagstiftningen kring 
allmännyttiga bolag medför att det behöver bestämmas skilda 
ekonomiska mål för den allmännyttiga delen av bolagets 
verksamhet och övrig verksamhet. Ambitionen är att bolaget 
ska öka soliditeten och egenfinansieringen av investeringar. 
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År 2014 infördes nya redovisningsregler påverkar 
bolagens bokföring av underhåll respektive investeringar. 
Förändringen innebär att flera åtgärder som tidigare bokförs 
som underhåll framöver ska bokföras som investering. 
Effekten blir att bolaget behöver ha ett ökat resultat för att 
klara av att finansiera investeringarna med samma grad av 
egenfinansiering som med det regelverk som gäller fram 
till och med år 2013. Avkastningskravet på bolaget behöver 
därmed höjas långsiktigt. Under åren 2016-2019 har 
avkastningskravet varit 2,5 % räntabilitet på totalt kapital, 
med hänsyn taget till nedskrivningsbehov för nyproduktion 
och investeringar i befintliga fastigheter. För år 2020 sänktes 
kravet till 1 % beroende på ett ökat hyresbortfall samt det 
höga underhållsbehov som fortfarande föreligger. För år 
2021 låg avkastningskravet kvar på 1 % med hänsyn taget 
till nedskrivningsbehov för nyproduktion och investeringar i 
befintliga fastigheter samt kostnad för avyttring av fastigheter 
såsom rivningskostnader. För år 2022 föreslås en höjning till 
1,5 %.

Särskilda uppdrag 2022 
 •  Ta fram förslag på boenden i samarbete med  
 socialförvaltningen.
 • Utreda möjlighet för nybyggnation.
 • När det gäller de förvaltade fastigheterna ska  
 hyreshöjningen vara 0,5 % för 2022. 

FORSKNINGEN I SÄFFLE AB

Externt perspektiv

I Säffle kommun finns goda förutsättningar 
för det livslånga lärandet

Säffle kommun  möjliggör det goda livet

Säffle kommun  har god kvalitet  med fokus på 
hållbar utveckling

Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Säffle kommun är en plats för alla -

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

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

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

-

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

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

I Säffle kommun kan alla försörja sig

Internt perspektiv

Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk håll-
barhet

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå

Bolagets ändamål och verksamhetens 
inriktning
Forskningen i Säffle AB ska äga, förvalta och utveckla 
attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler på 
marknaden. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att 
utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. 
Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och 
långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. 
   Säffle kommun vill genom Forskningen i Säffle AB ha en 
långsiktig aktör på lokalmarknaden i Säffle kommun och skapa 
förutsättningar för den samhällsnytta som gör det motiverat 
för Säffle kommun att äga dem. 
   Forskningen i Säffle AB ska främja kommunens 
näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya 
kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även 
koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets 
lokalbehov när marknaden inte klarar detta. 
Bolaget ska: 
 • Erbjuda ett varierat lokalutbud av god kvalitet och  
 med konkurrenskraftiga hyresnivåer. 
 • Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla   
 fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra  
 fastigheter till förmån för nya satsningar i andra  
 befintliga fastigheter eller nyproduktion alternativt  
 köp av fastigheter. 
 • Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom  
 att i möjligaste mån utveckla beståndet till   
 energieffektiva och klimatsmarta fastigheter. 
 • Samverka med kommunledningskontoret i   
 näringslivsutveckling. 

Fullmäktigemål och måluppfyllelse 
Under avsnittet ”Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 
2026” finns en sammanställning av samtliga nämnder och 
bolags nuläge och utmaningar kopplade till fullmäktigemålen. 
Respektive bolags ägardirektiv finns med som bilagor där det 
finns en mer fördjupad beskrivning.            

Viktiga omvärldsförändringar 
Hyresgästernas behov av lokaler har förändrats över tid, 
efterfrågan på kontorslokaler har minskat samtidigt som 
efterfrågan har ökat på industribyggnader. Bolaget har inlett 
ett större arbete kring fastigheternas framtid inklusive nya 
och befintliga hyresgäster i dialog med bolagets styrelse och 
ägare, där man sätter bolagets roll i ett kommunövergripande 
perspektiv. 
   Förväntade lagkrav avseende bland annat infrastruktur för 
elbilar kommer att påverka bolaget. Även ny förordning vad 
gäller återvinning av avfall och sopsortering förväntas att 
antas av kommunen. Ekonomiska konsekvenser och behov 
av prioriteringar och åtgärder. Det finns en oro för minskade 
hyresintäkter för 2022 och framåt. Minskade hyresintäkter 
leder till ett minskat underhåll kommande år och en fortsatt 
ökning av den redan stora underhållsskulden. Bolaget ska 
arbeta aktivt för att minska vakanserna och därigenom öka 

hyresintäkterna. En aktiv dialog pågår med både styrelse och 
ägare om framtiden kring de fastigheter som ingår i bolaget. 
Det sker kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar 
för att kunna minska energiförbrukningen och därigenom 
kostnaderna.

Investeringsramar 
En aktiv dialog när det gäller investeringar kommer att 
behövas med både styrelse och ägare om framtida utveckling 
av fastighetsbeståndet. På Säffle Hälsocenter planeras 
investeringar på tekniska installationer för kommande år. 
Utveckling på sikt 
 • Säffle hälsocenter, öka uthyrningsgraden
 
 •Säffle 4:20, diskussion om framtida användning

Avkastningskrav 
För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk 
hushållning måste en tillräckligt hög avkastning uppnås 
även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn slås fast att 
kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. 
Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år 
och ta hänsyn till respektive bolags ändamål och utvecklings/
investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i form 
av räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital 
eller i fast belopp. Avkastningskraven ska ej likställas med 
utdelning/koncernbidrag. Bolagets avkastningskrav mäts 
som räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på totalt kapital 
mäter avkastningen på bolagets totala tillgångar oavsett hur 
dessa har finansierats, vilket medför att bolagets eventuella 
räntekostnader tas bort ur måttet. Formeln blir (”resultat 
efter finansiella poster”+”räntekostnader”)/tillgångarna. 
Kommunen har tidigare valt att använda resultatet efter 
finansiella poster i absoluta tal som avkastningskrav. För 
åren 2013 och 2014 sattes avkastningskravet till 50 tkr i 
resultat efter finansiella poster. För åren 2015-2021 har 
avkastningskravet varit 200  tkr i resultat efter finansiella 
poster. För år 2022 bör avkastningskravet vara oförändrat, 
200 tkr i resultat efter finansiella poster, på grund av framtida 
vakanser samt ett högt underhållsbehov.

Särskilda uppdrag 2022 
Fortsätta utvecklingen av Säffle Hälsocenter
Fortsätta utreda framtida användning vad gäller Forskningen 
(Säffle 4:20).
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SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 

Externt perspektiv

I Säffle kommun finns goda förutsättningar 
för det livslånga lärandet

Säffle kommun  möjliggör det goda livet

Säffle kommun  har god kvalitet  med fokus på 
hållbar utveckling

Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Säffle kommun är en plats för alla
Alla hushåll och företag i kommunen ska, på 
affärsmässiga grunder, erbjudas möjlighet 
att ansluta sig till Säffle Fibernät

Bolaget främjar lärande kring digital 
kommunikation 

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

Bolaget ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt 
med sina tillgångar genom en effektiv och ratio-
nell drift av bolagets verksamheter

Frisk och motiverad personal

Bolaget erbjuder alla sina kunder kostnadsfri 
delbetalning

Bolaget skapar möjligheter för att leva och 
arbeta på den plats de befinner sig

I Säffle kommun kan alla försörja sig

Internt perspektiv

Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk håll-
barhet

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå

Bolagets ändamål och verksamhetens 
inriktning
Säffle Kommunikation AB ska inom Säffle kommun skapa 
förutsättningar för kommuninvånare, näringsliv och 
organisationer att nå möjlighet till modern elektronisk 
kommunikation. Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-
infrastrukturella anläggningar för kommunikation och 
medverka till goda förutsättningar för marknadsmässigt 
nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle som en IT-
kommun i framkant.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle 
kommun:
 • Erbjuda ett fibernät för alla med hög säkerhet och  
 kvalitet i leverans av elektronisk kommunikation.
 • Erbjuda ett öppet och neutralt nät med   
 konkurrenskraftig prisnivå och brett utbud av tjänster  
 genom likabehandlingsprincipen.
 • Bidra till långsiktig positiv utveckling i kommunen  
 på ett värdeskapande sätt.
 • Aktivt driva den långsiktigt hållbara digitala  
 utvecklingen i Säffle Kommun.

Fullmäktigemål och måluppfyllelse
Under avsnittet ”Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 
2026” finns en sammanställning av samtliga nämnder och 
bolags nuläge och utmaningar kopplade till fullmäktigemålen. 
Respektive bolags ägardirektiv finns med som bilagor där det 
finns en mer fördjupad beskrivning.            

Viktiga omvärldsförändringar
En förväntad lågkonjunktur den kommande treårsperioden 
kommer med stor sannolikhet öka bolagets utmaningar när 
det gäller både anslutningstakt och användningsområden. 
Lågkonjunkturen som Covid-19 pandemin ger, skapar ett svårt 
ekonomisk läge för kommunkoncernen och kräver en översyn 
för effektivisering och besparingar. Det kan för bolagets 
räkning innebära ökade kostnader för inköp av servicetjänster 
från koncernens verksamheter och förhandlingar om gällande 
avtal.
   Den ökade nyttjandegraden och behovet av mer fiber höjer 
kraven på driftsäkerhet och minimering av avbrottstider. En 
hög driftsäkerhet kan främja nyttjandet av välfärdstjänster, 
säkerhetstjänster och kapacitetstjänster i nätet. 
Lågkonjunkturen kan tyvärr bromsa utvecklingen kring dessa 
tjänster då svårare ekonomiska tider kan försvåra möjligheten 
för denna typ av investeringar. Lågkonjunkturen beräknas 
ha effekter på investeringsviljan hos både näringsliv och 
privatpersoner för anslutning till fibernätet.
   Den tekniska utvecklingen i samhället fortsätter och bolaget 
har sett positiva effekter av användningsgraden av fibernätets 
bredbandstjänster i spåren av minskat resande och med 
det ökat antal digitala sammankomster. Fortsatt utveckling 
av 5G kring landets operatörer väntas fortsätta 2022 efter 
utrullningen under 2021. 5G utvecklingen kan främja affären 
av svartfiber för bolaget, likaså utvecklingen av IoT lösningar 
(Internet of Things), då 5G bör ses som ett komplement mer än 
en konkurrerande teknik.

Bolaget förutspår att den fortsatta nedläggningen av 
kopparnätet inom Säffle kommun får positiva effekter för dess 
verksamhet och anslutningsgrad. Kvar i drift i dagsläget är 
Svanskog, Värmlandsbro och Säffle tätort men beräkknas vara 
avvecklat senast 2023 tillsammans med 3Gnätet. 
   En ny kodex för elektronisk kommunikation kommer att 
beslutas av EU kommissionen som i sin tur kommer innebära 
nya eller uppdaterade lagar för Sverige kring elektronisk 
kommunikation. Vad de kan tänkas ha för effekt på bolagets 
verksamhet är otydligt just nu, men det är av vikt att bolaget 
bevakar utvecklingen då man troligen kommer att förändra 
synen på SMP (significant market power) och istället för att ha 
en nationell SMP tvingas ålägga detta ner på regional eller lokal 
nivå allt efter som marknaden förändras och marknadsandelar 
justeras.
   På nationell nivå pågår en utredning om möjligheterna för att 
göra avsteg från lokaliseringsprincipen. För bolagets räkning 
kan det innebära en ökad möjlighet till högre anslutningsgrad 
via grannkommunerna. Tanken med utredningen är att 
undersöka möjligheterna för att främja en effektiv, kvalitativ 
och driftsäker bredbandsbyggande i landet. Fibernätet ligger 
inom räckvidd för vissa avskilda delar i grannkommunerna 
som kan tänkas bli föremål för anslutning till Säffle fibernät om 
lokaliseringsprincipen tillåter avsteg.

Investeringsramar
Bolaget har tagit fram en 3årsplan för kommande behov av 
investeringar för verksamheten. I den 3årsplanen inkluderas 
säkerhetsstärkande investeringar som byte av nodhus, GPS 
inmätning och ledningsrätt, uppgradering av låssystem och 
uppgradering av kontinuitetsplanering och fortsatt utbyggnad. 

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

Särskilda uppdrag 2022
Bolaget ska arbeta med att bearbeta marknaden för att 
kunna öka anslutningsgraden till fibernätet inom Säffle 
Kommun och fortsätta arbeta för att uppfylla regeringens och 
kommunkoncernens uppsatta bredbandsmål. 
Bolaget ska utreda hur befintlig nätinfrastruktur kan utvecklas 
ytterligare och användas för att främja samhällets och 
kommunens digitalisering och öka bolagets intäkter. Arbeta 
för att främja införandet av välfärdstjänster via fiber i Säffle 
Kommun och bevaka utvecklingen av 5G och IoT lösningar.
Arbeta för att Säffle ansöker om bidragsmedel för 
bredbandsutbyggnad från PTS nationella bredbandsbidrag. 
Driva processen med att uppdatera bredbandsstrategin 
för Säffle Kommun med anledning av att de nationella och 

Budgeterade 
investeringar under 
5 Mnkr

2024

1200

2023

1 600

2022

2700

Investeringsbudget 2022-2024 förslag (alla belopp i tkr)

regionala bredbandsstrategierna uppdateras under 2021.
Avkastningskrav
I bolagspolicyn slås fast att kommunfullmäktige ska ställa 
krav för bolagens avkastning. Kraven ska vara långsiktiga, 
uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive 
bolags ändamål och utvecklings-  och investeringsbehov. 
Avkastningskrav ska uttryckas i form av räntabilitet 
på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast 
belopp. Avkastningskraven ska ej likställas med utdelning/
koncernbidrag. Bolagets avkastningskrav mäts som räntabilitet 
på totalt kapital.
Bolaget har behov av stora investeringar gällande GPS-
inmätning av landsbygdsnätet och har under 2021 haft ett 
avkastningskrav på 0 % på totalt kapital, vilket också ska gälla 
under 2022. För år 2022 planerar bolaget investeringar i de 
olika verksamheterna för 2 700 mkr.

Utveckling på sikt
 • Säkerställa att kunderna över tid har den snabbast  
 och säkraste förbindelsen. 
 • Arbeta med robustheten, såsom säkrare nät och  
 noder samt digitalisering av kartor och ledningsrätt.
 • Utökad anslutning till fibernätet pga kopparnätets  
 nedläggning och högre digitaliseringsnivå i samhället 
 • Nya utökade myndighetskrav och regler 
 • Utvecklingen av lösningar för 5G och IoT 
 • Ökat behov av användningen av nätet för digitala  
 välfärdstjänster. 
 • Arbeta aktivt för en regional samverkan med  
 andra stadsnät och stadsnätsfrämjande aktörer för att  
 stärka samverkansförmågan.
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SÄFFLE KEDJAN 2 AB

Externt perspektiv

I Säffle kommun finns goda förutsättningar 
för det livslånga lärandet

Säffle kommun  möjliggör det goda livet

Säffle kommun  har god kvalitet  med fokus på 
hållbar utveckling

Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Säffle kommun är en plats för alla -

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

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

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

-

Bolaget medverkar till lösningar för näringslivets 
behov av verksamhetslokaler

-

I Säffle kommun kan alla försörja sig

Internt perspektiv

Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk håll-
barhet

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå

Bolagets ändamål och verksamhetens 
inriktning
Säffle Kedjan 2 AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, 
resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler inom fastigheten 
Säffle Kedjan 2. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till 
att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. 
Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och 
långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. 
   Säffle kommun vill genom Säffle Kedjan 2 AB bidra till 
beståndet av kontors- och industrilokaler i kommunen och 
skapa förutsättningar för den samhällsnytta som gör det 
motiverat för Säffle kommun att äga dem. 
   Säffle Kedjan 2 AB ska främja kommunens 
näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya 
kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även 
koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets 
lokalbehov när marknaden inte klarar detta. 
Bolaget ska: 
 • Inom fastigheten Säffle Kedjan 2 erbjuda ett varierat  
 lokalutbud av god kvalitet och med    
 konkurrenskraftiga hyresnivåer. 
 • Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla   
 fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att  
 avyttra del av fastigheten inom de restriktioner som  
 anges i bolagsordningen. 
 • Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom  
 att i möjligaste mån utveckla beståndet till   
 energieffektiva och klimatsmarta fastigheter. 

 • Samverka med kommunledningskontoret i   
 näringslivsutveckling. 

Fullmäktigemål och måluppfyllelse
Under avsnittet ”Verksamhetsstyrning utifrån Vision Säffle 
2026” finns en sammanställning av samtliga nämnder och 
bolags nuläge och utmaningar kopplade till fullmäktigemålen. 
Respektive bolags ägardirektiv finns med som bilagor där det 
finns en mer fördjupad beskrivning.         
 
Viktiga omvärldsförändringar 
Hyresgästerna i bolaget är aktiva på en global marknad vilket 
kan innebära stora och snabba svängningar. Förväntade 
lagkrav avseende bland annat infrastruktur för elbilar kommer 
att påverka bolaget. Även ny förordning vad gäller återvinning 
av avfall och sopsortering förväntas att antas av kommunen.  
Det pågår även ett arbete kring bolaget och fastighetens 
framtid.

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

Särskilda uppdrag 2022
 • Fortsätta utvecklingen av Kedjan 2
 •  Utreda möjlighet till försäljning av bolaget

Investeringsramar 
En aktiv dialog när det gäller investeringar kommer att be-
hövas med både styrelse och ägare om framtida utveckling av 
fastigheten. Ett stort investeringsbehov föreligger vad gäller 
tekniska installationer som genererar framtida energibespa-
ringar. Diskussioner pågår om en utveckling av fastigheten, 
både nybyggnad och markanläggningar med tillhörande logis-
tiklösningar.  
 • Energioptimering 
 • Översyn av yttre miljö vad gäller tillgänglighet 
 • Investeringar för befintlig hyresgäst 

Avkastningskrav 
Säffle Kedjan 2 AB erbjuder en marknadsplats för tjänste- och 
produktionsföretag i Säffle kommun. Detta kan innebära att 
bolaget under uppbyggnadsåren måste lägga ned betydande 
resurser för att få nyetableringarna till stånd. För att kom-
munkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning 
måste en tillräckligt hög avkastning uppnås även från bolagets 
investeringar. I bolagspolicyn slås fast att kommunfullmäk-
tige ska ställa krav för bolagens avkastning. Kraven ska vara 
långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till 
respektive bolags ändamål och utvecklings/investeringsbehov. 
Avkastningskrav ska uttryckas i form av räntabilitet på totalt 
kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast belopp. Avkast-
ningskraven ska ej likställas med utdelning/koncernbidrag.
   Bolagets avkastningskrav mäts som räntabilitet på totalt ka-
pital. Räntabilitet på totalt kapital mäter avkastningen på bo-
lagets totala tillgångar oavsett hur dessa har finansierats, vilket 
medför att bolagets eventuella räntekostnader tas bort ur mått-
tet. Formeln blir (”resultat efter finansiella poster”+”räntekost-
nader”)/tillgångarna. Säffle Kedjan 2 AB bildades i november 
2013. I ägardirektivet som antogs av fullmäktige i oktober 2013 
sägs att bolagets intäkter ska täcka kapitalkostnaderna år 2014. 
År 2015 ska bolagets räntabilitet vara minst +/- 0. Utifrån 
den beslutade utbyggnaden av lokalen för en av hyresgästerna 
ändrades avkastningskravet för 2015 till att bolagets intäkter 
även detta år ska täcka kapitalkostnaderna. Även mellan år 
2016 och 2021 var avkastningskravet att bolagets intäkter ska 
täcka kapitalkostnaderna. Avkastningskravet för 2022 föreslås 
bli detsamma som de tidigare åren, dvs intäkterna ska täcka 
kapitalkostnaderna.

Utveckling på sikt 
 • Utreda möjlighet till försäljning av bolaget
 • Energioptimering
 • Översyn av yttre miljö vad gäller tillgänglighet
 • Investeringar för befintlig hyresgäst
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Kapitel 5

BUDGETEN I
SIFFROR 5

Budget 2022

-6 400

-3 900

-1 000

-1 500

Plan 2024

-6 400

-3 900

-1 000

-1 500

Plan  2023

-6 400

-3 900

-1 000

-1 500

Belopp i tkr

Totalt

KS Förfogande för oförutsedda behov

KS garantibelopp Simhall

KS Detaljplaner

Finansförvaltningen, centrala medel

Rambudget 2022-2024

Tillägg/avdragUppräkning 1 %Plan ram 2021 Plan ram 
2022Demografi

Justering av 
ram hyra/
underhåll

Summa 
justeringar

769

0 25 0 25 2 545

51

0 8 0 8 777

80 957

0 1 60 61 112

28 613

2 942 3 863 1 000 774 8 579 391 971383 393

0 92 750 5 847 10 085

-44 874

0 10 100 10 100 1 015

0 -44 874

-9 085

18 500 518 2 3281 810

0 668 1 050 238 1 956 68 802

423 422

0 810 436 105 1 351 82 308

9 238

979 4 244 3 477 1727 10 427 433 849

66 846

0 286 750 152 1 188 29 801

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

2 520

Nämnd. Belopp i tkr.

Justeringar för ram 2022

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Fullmäktige mm

Valnämnden

Barn- och utbildningsnämnd

Justering mot resultaträkn

Miljö- och byggnadsnämnd

Finansiering exkl pensioner

Kulturnämnd

Socialnämnd

Teknik- och fritidsnämnd

Överförmyndarnämnd

Summa
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Rambudget 2022-2024

Tillägg/avdragUppräkning 1 %Plan ram 2022 Plan ram 
2023Demografi

Justering av 
ram hyra/
underhåll

Summa 
justeringar

777

0 0 0 0 2 545

112

0 0 0 0 777

82 308

0 0 -60 -60 52

29 801

7 982 0 0 0 7 982 399 953391 971

0 0 0 0 0 10 085

-44 874

0 0 0 1 015

0 -44 874

1 015

0 0 0 2 3282 328

0 0 0 0 0 68 802

433 849

0 0 37 0 37 82 345

10 085

-846 0 1070 0 224 434 072

68 802

0 0 0 0 0 29 801

978 719 7 135 0 1047 0 8 182 986 902

2 545

Nämnd. Belopp i tkr.

Justeringar för ram 2023

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Fullmäktige mm

Valnämnden

Barn- och utbildningsnämnd

Justering mot resultaträkn

Miljö- och byggnadsnämnd

Finansiering exkl pensioner

Kulturnämnd

Socialnämnd

Teknik- och fritidsnämnd

Överförmyndarnämnd

Summa

Rambudget 2022-2024

Tillägg/avdragUppräkning 1 %Plan ram 2023 Plan ram 
2024Demografi

Justering av 
ram hyra/
underhåll

Summa 
justeringar

777

0 0 0 0 2 545

52

0 0 0 0 777

82 345

0 0 0 0 52

29 801

6 955 0 0 0 6 955 406 908399 953

0 0 0 0 0 10 085

-44 874

986 902

0 0 0 1 015

1 090 0 12 500 0

0

13 590

-44 874

1 000 492

1 015

0 0 0 2 3282 328

0 0 0 0 0 68 802

434 072

0 0 0 0 0 82 345

10 085

-5 865 0 0 0 -5 865 428 207

68 802

0 0 0 0 0 29 801

0 0 0 12 500 0 12 500 12 500

2 545

Nämnd. Belopp i tkr.

Justeringar för ram 2024

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Fullmäktige mm

Valnämnden

Barn- och utbildningsnämnd

Justering mot resultaträkn

Summa

Miljö- och byggnadsnämnd

Finansiering exkl pensioner

Kulturnämnd

Socialnämnd

Teknik- och fritidsnämnd

Överförmyndarnämnd

Utrymme för prio

Fullmäktige, kommunbidrag

Kommunrevisionen, kommunbidrag

Valnämnden kommunbidrag

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändring tidigare beslut

Ramförändring tidigare beslut

Ramförändring tidigare beslut

Ramförändring för prisjusteringar

Ramförändring för prisjusteringar

Ramförändring för prisjusteringar

Ramförändring politisk prioritering

Ramförändring politisk prioritering

Ramförändring politisk prioritering

Ingående budget 2021

Ingående budget 2021

Ingående budget 2021

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändring riktade statliga medel

Ramförändring riktade statliga medel

Ramförändring riktade statliga medel

Ramförändring riktade statliga medel

Generell uppräkning av ramar

Generell uppräkning av ramar

Utrymme för prioriteringar

Utrymme för prioriteringar

Utrymme för prioriteringar

Valår/icke valår

Förändringar

Förändringar

Förändringar

2 520

769

769

2 545

777

112

2022

2022

2022

0

0

0

0

0

60

25

8

0

0

0

1

0

0

60

25

8

1

0

0

0

2 545

777

52

0

0

0

2024

2024

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

777

52

0

0

0

2023

2023

2023

0

0

0

0

0

-60

0

0

0

0

0

0

0

0

-60

0

0

0

0

0

0

Ekonomiska driftramar per nämnd, tkr
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Kommunstyrelsen kommunbidrag

Barn- och utbildningsnämnden kommunbidrag

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändring tidigare beslut

Ramförändring tidigare beslut

Ramförändring för prisjusteringar

Ramförändring för prisjusteringar

Ramförändring politisk prioritering

Ramförändring demografi

Hyreskompensation särskola Höglunda

Ramförändring politisk prioritering

Ingående budget 2021

Ingående budget 2021

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändring riktade statliga medel

Ramförändring riktade statliga medel

Generell uppräkning av ramar

Generell uppräkning av ramar

Utökning räddningstjänst 

Förskola, grundskola och gymnasium

Generell ökning

Hyreskompensation Svanskog skola

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning

Kommunal räddningstjänst 4/kr invånare

Utveckling nationella prov 2018, 2022

Räddningsregion Bergslagen

Familjecentral

Förändringar

Förändringar

80 957

423 422

82 308

433 849

2022

2022

0

0

141

2 252

0

-76

-76

400

979

1 000

958

1 070

400

979

3 028

105

1 727

36

525

810

4 244

810

4 244

82 345

82 345

2024

2024

0

0

0

0

0

0

-5 865

-5 865

0

0

0

0

82 345

434 072

0

2023

2023

0

0

37

0

37

0

0

-846

1 070

0

-846

1 070

0

0

0

0

0

0

forts. Ekonomiska driftramar per nämnd, tkr

Socialnämnden, kommunbidrag

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändring tidigare beslut

Ramförändring för prisjusteringar

Ramförändring demografi

Ramförändring politisk prioritering

Kostnader för försörjningsstöd som överstiger budget*.

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

Ingående budget 2021

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändring riktade statliga medel

Generell uppräkning av ramar

Äldreomsorg

Generell ökning

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning

Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst

Äldreomsorgssatsning

Extra engångsanslag 2020 - tas bort

Studiestöd engångsanslag 2020 - tas bort

Förändringar

383 393

391 971

2022

0

3 863

2 942

1 000

1 000

*

3 863

2 942

774

0

0

406 908

2024

0

0

-5 865

-5 865

0

0

6 955

6 955

399 953

2023

0

0

7 982

0 0

0

7 982

0

0

Miljö- och byggnadsnämnden, kommunbidrag

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändring tidigare beslut

Ramförändring för prisjusteringar

Ramförändring politisk prioritering

Ingående budget 2021

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändring riktade statliga medel

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning

Generell uppräkning av ramar

Utökning tjänst miljö.

Förändringar

9 238

10 085

2022

0

5

5

92

750

0

92

750

10 085

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

10 085

2023

0

0

0

0

0

0

forts. ekonomiska driftramar per nämnd, tkr
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Teknik- och fritidsnämnden kommunbidrag

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändring tidigare beslut

Ramförändring för prisjusteringar

Ramförändring politisk prioritering

Ingående budget 2021

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändring riktade statliga medel

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning

Generell uppräkning av ramar

Prioritering tjänst

Ökade driftskostnader investering  Ladugårdsparken

Förändringar

66 846

68 802

2022

0

238

238

668

1 050

0

668

750

300

68 802

0

2024

0

0

0

0

0

0

68 802

2023

0

0

0

0

0

forts. ekonomiska driftramar per nämnd, tkr

Överförmyndarnämnden kommunbidrag

Kulturnämnden kommunbidrag

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändringar: Majoritetens förslag till 
budget KS, 20210610

Ramförändring tidigare beslut

Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst

Ramförändring för prisjusteringar

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning

Ramförändring politisk prioritering

Ramförändring för prisjusteringar

Ramförändring för prisjusteringar

Ingående budget 2021

Ingående budget 2021

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändringar av teknisk karaktär

Ramförändring riktade statliga medel

Ramförändring tidigare beslut

Generell uppräkning av ramar

Ramförändring riktade statliga medel

Generell ramökning

Generell uppräkning av ramar

Generell uppräkning av ramar

Förändringar

Förändringar

1 810

28 613

2 328

29 801

2022

2022

0

0

0

18

0

500

286

750

18

152

152

500

286

750

2 328

29 801

0

0

2024

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 328

29 801

2023

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 580

0

5 580

0

0

0

0

0

5 580

Ram för 
nämndbeslut

2022

Ram för 
nämndbeslut

2024

5 000 7 500

2 500

1 500

2000

0

21 500

x

17 000

0

250

9 250

x

9 000

x

0

1 500

x

0

x

x

x

4 500

4 500

x

250

x

600

0

0

10 000

2 000

1 500

0

0 0

6 000

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2022

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2024

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2023

5 580

0

0

5 580

0

0

0

0

5 580

Ram för 
nämndbeslut

2023

5 580

0

0

5 580

0

0

0

0

5 580

7 500

0

700

9 000

x

9 000

1 500

x

0

1 500

0

0

KOMMUNSTYRELSEN

Ram för nämndbeslut/
reinvesteringar

Reinvesteringar i fastigheter 
utifrån K-3 reglementet

Svanskogs skola 

Ersättningsboende för Vegagatan/
funktionshinderområden

Äldreomsorg och LSS

Summa skolor och förskolor

Summa fritidsverksamhet

Summa äldreomsorg och LSS

Tingvalla aktivitetsyta/gympasal 
(utvecklingsbehov)

Ombyggnad Svanskogs äldreboende

Summa kulturverksamhet

Rtj. båt

Rtj. Transportbil station Svanskog

KS summa

Ridhus

Summa fastigheter

Utemiljö förskolor

Fritidsverksamhet

Kulturverksamhet

Räddningstjänsten

Utbyggnad av boendeplatser, 
äldreomsorg

Ombyggnad Björkbacken

Ombyggnad Medborgarhusets kök

Rtj, släckbil  

Rtj. Reservkraft brandstation Säffle

Summa räddningstjänsten

Summa kommunstyrelsen övrigt

Fastigheter

Skolor och förskolor

Investeringsbudget. Belopp i tkr.
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500

100

100

100

500

1  500

2 700

5 650

250

150

200

0

1 700

550

Ram för 
nämndbeslut

2022

Ram för 
nämndbeslut

2024

0

700

200 200

2 500

150150

2 450 0

1 500

6 250 1 500

500

800

9 050

x x

400

10 050 10 050 013 800

9 0502 950 1 500

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2022

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2024

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2023

500

200

100

1 000

100 100 

500 500

300 300

100

500

100

400

400

3 400

600

7 600

1 000

Ram för 
nämndbeslut

2023

550

200

100

800

2 000

300

3 400

1 100

9 450

1 000

04 350

0

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Skattefinansierad verksamhet

Lösa inventarier

Byte rost belysningsstolpar

Guttane bushållplats (inkl. 50% bidrag)

Breddning av infartsväg till Eurostair

Beläggningsarbeten

Driftstyrning av 
gatubelysningsanläggningar

Summa Gator & vägar

FÖP allmän platsmark, Industrigatan m.m.

Tillgänglig stad

Utbyte av gatubelysningsanläggningar 
på landsbygd 

Båtplatser

Utegym

Robotgräsklippare

Städutrustning (lösa inventarier)

Utbyte sarg

Summa Park & fritid

Utbyggnad infrastruktur 
bostadsområde Ladugårdsparken

Lekplatsutrustning

Mindre trafiksäkerhetsåtgärder (inkl 
bidrag 50% från Trafikverket)

Byte av lastmaskin gatuenheten

Park & fritid

Utrustning sporthallar

Broreprationer, större underhållsinsatser 
enligt underhållsplan

Utbyggnad av GC-vägar Trafikplan 
(inkl. 50 % bidrag Trafikverket)

Lösa inventarier

Juldekorationer/gatugirlanger

Stor gräsklippare till parken

Utbyte konstgräs Sporthälla

Tfn skatt summa totalt

Friidrottsanläggning inkl 
allvädersbanor Tegnér

Tvättmaskin o städmaskiner till 
Rösparkskolan (nya)

Gator & vägar

Gatuombyggnad i samband med 
va-ledningsarbeten

forts. Investeringsbudget. Belopp i tkr.

6 000

180 180 180

180 180 1800 0 0

100

250

200 200 200

300 300

6 000 6 000

150

650

12 950

300

200 200 200

Ram för 
nämndbeslut

2022

Ram för 
nämndbeslut

2024

0 0 0

800 2 200

13 750 6 550

4 350

2 200

5 500

2 000

19 400 15 600 20 350 8 200

8 200

1 500

7 000

4 350

2 000

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2022

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2024

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2023

100

250

150

700

850 4 700

10 200

11 700

10 300

1 000

9 450

1 500

300

Ram för 
nämndbeslut

2023

100

250

300

7 950

2 200

2 500

300

2 200

6 000

6 000

2 200

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar

Renovering bassänger och 
avdelare vattenverk inkl. filter

KULTURNÄMNDEN

Nya vattenmätare

Bokbuss

Omläggn o duplic va-ledn

Renovering VA-lab

Byte Soda-silo Säffle VV

Tilläggsisolering och ny 
plåtbeklädnad Säffle reningsverk

Hjullastare ÅVC

Summa Va-verksamhet Säffle

Lös egendom

KUN summa

Svaneholms vattenverk

Maskiner/inventarier, ev. sopskåp(lösa 
inventarier)

Renh Å - Insamling matavfall (inkl 
projektering)

Summa Renhållningsverksamhet

Renovering rännor slutsedimentering 
Säffle ARV

Renhållningsverksamhet

Containers ÅVC

TFN avgift summa

Utbyggnad infrastruktur bostadsområde 
Ladugårdsparken

Nya serviser avlopp

Sopkärl restavfall (2021-2023)

TFN TOTALT summa

Va-verksamhet Säffle

MOB summa

Pumpar

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar

forts. Investeringsbudget. Belopp i tkr.
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2 600 2 600 2 600

2 600 2 600 2 600

630 630 630

28 590 29 540 23 450 31 990 19 700

630 630 630

14 840

Ram för 
nämndbeslut

2022

Ram för 
nämndbeslut

2024

1 500 2 500 2 500

1 500 2 500 2 500

x

0 0 0

6 550 

67 190

Operativ beslutsordning för investeringar
För igångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk 
kostnad som godkänns av rätt instans.
    
Total investeringsutgift för projektet    
Upp till 5 mnkr  Egen nämnd
Från 5,1 mnkr till 30,0 mnkr   Kommunstyrelsen
Från 30,1 mnkr   Kommunfullmäktige

52 990 51 690

32 050

38 600

10 300 10 200 9 000 8 20013 750

19 240 13 250 22 990 11 500

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2022

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2024

Särskilda 
projekt att 
besluta om

2023

Ram för 
nämndbeslut

2023

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar

BUN summa

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar

Totalt

Avgiftsfinans investeringar

Skattefinans investeringar

TOTALT

Inventarier till äldreboende

SOC summa

Investeringar fordon transport- och 
bygg och anläggningsprogrammen

SOCIALNÄMNDEN

forts. Investeringsbudget. Belopp i tkr. SPARANDERÄKNING 2022-2024

Belopp i Mnkr.

Riktat statsbidrag, äldreomsorgssatsning

Verksamhetens nettoanslag föregående år

SPARANDERÄKNING

Uppräkning

Skatteintäkter

Summa skatteintäkter o statsbidrag

Procentuell justering

Summa justeringar

Verksamhetens intäkter

Hyresjustering

Verksamhet bruttokostnader

Resultat

Verksamhetens resultat

Utrymme för prioritering

Statsbidrag

Justering demografi

Prioriteringsutrymme

Mellankommunal skatteutjämning kollektivtrafiken

Tillägg/avdrag

Påslag verksamhetens intäkter 

Avskrivningar

Pensionsutbetalningar

Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag

Totala intäkter

1,010

Budget 2022

655,9

8,3

-943,7

1 053,0

-10,0

-35,1

350,0

-3,0

-1 328,7

14,5

53,8

0,0

388,8

-3,9

0,0

0,7

-18,1

-350,0

-44,9

-21,2

1,39

1 403,7

1,000

Plan 2023

674,2

1 064,3

0,0

-8,2

350,0

0,0

-1 336,9

15,7

55,6

0,0

381,8

-7,1

0,0

8,3

-978,7

8,3

-986,9

0,4

-1,0

-350,0

-45,5

-22,2

1,49

1 414,7

1,000

Plan 2024

687,6

1 086,1

0,0

-13,6

350,0

0,0

-1 350,5

21,6

62,5

-12,5

390,2

-1,1

-12,5

0,0

0,0

-350,0

-46,5

-23,1

2,00

1 436,1
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BALANSBERÄKNING 2022-2024

Belopp i Mnkr.

Finansiella anläggningstillgångar

Avsättningar

Förändring av tillgångar, eget kapital och skulder

Obs endast förändringen redovisas i budget och plan kolumnerna

Materiella anläggningstillgångar

Förändring av eget kapital=årets resultat

Kassa och bank

Kortfristiga skulder

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Omsättningstillgångar exkl kassa bank

Skulder

SUMMA TILLGÅNGAR

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Budget 2022

21,3

-14,5

-4,0

0,0

-1,9

0,0

0,0

-0,9

15,4

-15,4

Plan 2023

11,5

-15,7

-0,9

0,0

0,0

9,1

-4,0

0,0

-4,0

0,0

6,6

-6,6

Plan 2024

9,4

-21,6

-0,7

0,0

0,0

16,9

4,7

-4,7

RESULTATRÄKNING 2022-2024

Belopp i Mnkr.

Nämndernas nettokostnad

Skatteintäkter 

RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter

Avskrivningar

Pensionskostnad

Mellankommunal skatteutjämning

Finansnetto

Verksamhetens kostnader

Prioriteringsutrymme

Statsbidrag och utjämning

Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

Verksamhetens nettokostnad

350,0

Budget 2022

-44,9

-1 023,6

655,9

-21,2

0,7

5,6

-1 328,7

0,0

397,1

1 053,7

14,5

-1 044,8

350,0

Plan 2023

-45,5

-22,2

0,4

5,6

-1 336,9

0,0

390,1

-1 032,4

674,2

-1 034,5

687,6

1 064,7

15,7

-1 054,5

350,0

Plan 2024

-46,5

-23,1

0,0

5,6

-1 350,5

-12,5

398,5

1 086,1

21,6

-1 070,1

KASSAFLÖDESBERÄKNING 2022-2024

Belopp i Mnkr.

  - avskrivningar

Anslag överflyttade i samband med bokslut

Intäkt hos Handelsbanken/Nordea

Den löpande verksamheten

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

Särskilda tilläggsanslag beslutade efter juni

Överföring från placerade medel

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Soliditet

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Amortering

Ökat lånebehov 2022-2024

Likvida medel vid årets början

Eget kapital 

Tillgångar

Pensionsåtagandet utanför balansräkningen

Soliditet

Resultat efter finansiella poster

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Investeringsbidrag bokförs som skuld

- finansiella poster

Bedömd senareläggning under löpande år

Finansiella poster

Investeringsverksamheten

Förändring av långfristiga fordringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 Lånebehov

Summa LÅNEBEHOV

Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning 2020 belopp 797 Mnkr. 

Årsredovisning 2020 belopp  1 681 Mnkr.

Enligt prognos gjord vid bokslut 2020 Mnkr.

Årsredovisning 2020 andel 47,4%

Årsredovisning 2020 andel 25,5 % inklusive 
pensionsåtagandet

Budget 2022

-10,0

12,0

-67,2

0,9

0,0

44,9

14,5

-15,0

-8,0

65,0

65,0

-1,9

1,0

-25,0

0,0

100,0

5,6

25,0

-5,6

-66,2

-25,7

0,0

0,0

98,1

800,7

1 772,8

381,2

45,2%

25%

Plan 2023

-5,0

12,0

-53,0

0,9

0,0

66,8

66,8

-0,9

1,0

-11,5

0,0

98,1

5,6

10,0

-5,6

45,5

15,7

-10,0

-8,0

46,5

21,6

-10,0

-8,0

-57,0

-12,2

0,0

0,0

97,2

816,4

1 780,3

370,0

45,9%

26,1%

Plan 2024

-5,0

12,0

-51,7

0,9

0,0

73,7

73,7

-0,7

1,0

-11,5

0,0

97,2

5,6

10,0

-5,6

-55,7

-12,2

0,0

0,0

96,5

836,4

1785,5

358,9

46,8%

27,4%
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Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

Finansförvaltningen, centrala medel    

 Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2022 2023 2024 

    

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

KS Detaljplaner -1 500 -1 500 -1 500 

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

    

Totalt -6 400 -6 400 -6 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610   

    Justeringar för ram 2022       

Nämnd. Belopp i tkr. 
Plan ram 

2021 Demografi 
Uppräkning 

1% 
Tillägg/ 
avdrag 

Justering 
av ram 
hyra/ 

underhåll 
Summa 

justeringar 
Plan ram 

2022 

Fullmäktige mm 2 520 0 25 0  25 2 545 

Kommunrevision 769 0 8 0  8 777 

Valnämnden 51 0 1 60  61 112 

Kommunstyrelsen 80 957 0 810 436 105 1 351 82 308 

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

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

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

Kulturnämnd 28 613 0 286 750 152 1 188 29 801 

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

Överförmyndarnämnd 1 810  18 500  518 2 328 

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

Justering mot resultaträkn -44 874     0 -44 874 

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

    Justeringar för ram 2023       

Nämnd. Belopp i tkr. 
Plan ram 

2022 Demografi Uppräkning 
Tillägg/ 
avdrag 

Justering 
av ram 
hyra/ 

underhåll 
Summa 

justeringar 
Plan ram 

2023 

Fullmäktige mm 2 545 0 0 0  0 2 545 

Kommunrevision 777 0 0 0  0 777 

Valnämnden 112 0 0 -60  -60 52 

Kommunstyrelsen 82 308 0 0 37 0 37 82 345 

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

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

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

Kulturnämnd 29 801 0 0 0 0 0 29 801 

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

Överförmyndarnämnd 2 328  0 0  0 2 328 

Finansiering exkl pensioner 1 015 0  0  0 1 015 

Justering mot resultaträkn -44 874     0 -44 874 

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

    Justeringar för ram 2024       

Nämnd. Belopp i tkr. 
Plan ram 

2023 Demografi Uppräkning 
Tillägg/ 
avdrag 

Justering 
av ram 
hyra/ 

underhåll 
Summa 

justeringar 
Plan ram 

2023 

Fullmäktige mm 2 545 0 0 0  0 2 545 

Kommunrevision 777 0 0 0  0 777 

Valnämnden 52 0 0 0  0 52 

Kommunstyrelsen 82 345 0 0 0 0 0 82 345 

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

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

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

Kulturnämnd 29 801 0 0 0 0 0 29 801 

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

Överförmyndarnämnd 2 328  0 0  0 2 328 

Finansiering exkl pensioner 1 015 0  0  0 1 015 

Justering mot resultaträkn -44 874     0 -44 874 

Utrymme för prio 0 0  12 500  12 500 12 500 

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



Ekonomiska driftramar per nämnd, tkr    
Förändringar 2022 2023 2024 

Fullmäktige, kommunbidrag 2 545 2 545 2 545 

Ingående budget 2021 2 520   
    

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

    
Ramförändring tidigare beslut 0 0 0 

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

    
Ramförändring för prisjusteringar 25 0 0 

Generell uppräkning av ramar 25 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 0 0 0 

Utrymme för prioriteringar    
    

Förändringar 2022 2023 2024 

Kommunrevisionen, kommunbidrag 777 777 777 

Ingående budget 2021 769   
    

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

    
Ramförändring tidigare beslut 0 0 0 

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

    
Ramförändring för prisjusteringar 8 0 0 

Generell uppräkning av ramar 8 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 0 0 0 

Utrymme för prioriteringar    
    

Förändringar 2022 2023 2024 

Valnämnden 112 52 52 

Ingående budget 2021 51   
    

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

    
Ramförändring tidigare beslut 60 -60 0 

Valår/icke valår 60 -60 0 
    

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 
    

Ramförändring för prisjusteringar 1 0 0 

Generell uppräkning av ramar 1 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 0 0 0 

Utrymme för prioriteringar    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förändringar 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 82 308 82 345 82 345 

Ingående budget 2021 80 957   
    

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

    

Ramförändring tidigare beslut 141 37 0 

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 105 0  

Räddningsregion Bergslagen 36 37  
    

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

Kommunal räddningstjänst 4/kr invånare    
    

Ramförändring för prisjusteringar 810 0 0 

Generell uppräkning av ramar 810 0  
    

Ramförändring politisk prioritering 400 0 0 

Utökning räddningstjänst  400   
    

Förändringar 2022 2023 2024 

Barn- och utbildningsnämnden 433 849 434 072 428 207 

Ingående budget 2021 423 422   
    

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

    
Ramförändring tidigare beslut 2 252 0 0 

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

    
Ramförändring riktade statliga medel -76 0 0 

Utveckling nationella prov 2018, 2022 -76   
    

Ramförändring för prisjusteringar 4 244 0 0 

Generell uppräkning av ramar 4 244   
    

Ramförändring demografi 979 -846 -5 865 

Förskola, grundskola och gymnasium 979 -846 -5 865 
    

Ramförändring politisk prioritering 3 028 1 070 0 

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

    
Förändringar 2022 2023 2024 

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

Ingående budget 2021 9 238   
    

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

    
Ramförändring tidigare beslut 5 0 0 

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 5 0  
    

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 
    

Ramförändring för prisjusteringar 92 0 0 

Generell uppräkning av ramar 92 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 750 0 0 

Utökning tjänst miljö. 750   
    

 

 

 



Förändringar 2022 2023 2024 

Socialnämnden, kommunbidrag 391 971 399 953 406 908 

Ingående budget 2021 383 393   
    

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

Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst    
    

Ramförändring tidigare beslut 774 0 0 

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

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

Äldreomsorgssatsning    
    

Ramförändring för prisjusteringar 3 863 0 0 

Generell uppräkning av ramar 3 863 0  
    

Ramförändring demografi 2 942 7 982 6 955 

Äldreomsorg 2 942 7 982 6 955 
    

Ramförändring politisk prioritering 1 000 0 0 

Generell ramhöjning 1 000   

Kostnader för försörjningsstöd som överstiger budget*. *   

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

Teknik- och fritidsnämnden 68 802 68 802 68 802 

Ingående budget 2021 66 846   
    

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

    
Ramförändring tidigare beslut 238 0 0 

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 238 0  
    

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 
    

Ramförändring för prisjusteringar 668 0 0 

Generell uppräkning av ramar 668 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 1 050 0 0 

Prioritering tjänst 750   
Ökade driftskostnader investering  Ladugårdsparken 300   

 

 

 

 

 

 

 

 



Förändringar 2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnden 2 328 2 328 2 328 

Ingående budget 2021 1 810   
    

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

    
Ramförändring tidigare beslut 0 0 0 

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

    
Ramförändring för prisjusteringar 18 0 0 

Generell uppräkning av ramar 18 0 0 

    
Ramförändring politisk prioritering 500 0 0 

Generell ramökning 500   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investeringsbudget  

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024 

KOMMUNSTYRELSEN             

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 5 580   5 580   5 580   

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

Fastigheter             

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

Skolor och förskolor             

Svanskogs skola    6 000         

Tingvalla aktivitetsyta/gympasal (utvecklingsbehov)   2 500         

Utemiljö förskolor   1 500   1 500   1 500 

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

Äldreomsorg och LSS             
Ersättningsboende för 
Vegagatan/funktionshinderområden   x         

Ombyggnad Björkbacken   x         

Ombyggnad Svanskogs äldreboende   2 000         

Utbyggnad av boendeplatser, äldreomsorg   x   x   x 

Summa äldreomsorg och LSS 0 2 000 0 0 0 0 
              

Fritidsverksamhet             

Ridhus   x   x   x 

Summa fritidsverksamhet 0 0 0 0 0 0 
              

Kulturverksamhet             

Ombyggnad Medborgarhusets kök   x   x   x 

Summa kulturverksamhet 0 0 0 0 0 0 
              

Summa fastigheter 0 17 000 0 9 000 0 9 000 
              

Räddningstjänsten             

Rtj, släckbil     4 500         

Rtj. båt       250     

Rtj. Reservkraft brandstation Säffle           600 

Rtj. Transportbil station Svanskog           700 

Summa räddningstjänsten 0 4 500 0 250 0 0 

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

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsbudget  

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024 

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN             

Skattefinansierad verksamhet             

Gator & vägar             

Lösa inventarier 500   500   550   

Gatuombyggnad i samband med va-ledningsarbeten     1 000   1 000   

Byte rost belysningsstolpar 100   200   200   

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

Driftstyrning av gatubelysningsanläggningar     400   300   

Beläggningsarbeten 1 700   3 400   3 400   

Breddning av infartsväg till Eurostair   500         

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

Utbyte av gatubelysningsanläggningar på landsbygd          2 000   

Broreprationer, större underhållsinsatser enligt underhållsplan 550   600   1 100   

FÖP allmän platsmark, Industrigatan m.m.   1 500         

Byte av lastmaskin gatuenheten       1 500     

Utbyggnad infrastruktur bostadsområde Ladugårdsparken   6 250         

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

Park & fritid             

Lösa inventarier 500   500   500   

Båtplatser 100   100   100   

Lekplatsutrustning 200   300   300   

Utrustning sporthallar     100   100   

Juldekorationer/gatugirlanger         500   

Utegym     700       

Stor gräsklippare till parken     400       

Robotgräsklippare     200   200   

Friidrottsanläggning inkl allvädersbanor Tegnér   x   x   x 

Utbyte sarg 1 500           

Utbyte konstgräs Sporthälla         2 500   

Städutrustning (lösa inventarier) 150   150   150   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsbudget  

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Ram 
för 

nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt 

att 
besluta 

om 

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024 

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN             
Avgiftsfinansierad verksamhet             

Va-verksamhet Säffle             

Renovering bassänger och avdelare vattenverk inkl. filter 6 000           

Pumpar 300   300   300   

Nya vattenmätare 100   100   100   

Lös egendom 250   250   250   

Renovering rännor slutsedimentering Säffle ARV     1 000       

Tilläggsisolering och ny plåtbeklädnad Säffle reningsverk     1 500       

Byte Soda-silo Säffle VV       2 000     

Renovering VA-lab       1 500     

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

Nya serviser avlopp 300   300   300   

Svaneholms vattenverk       2 000   6 000 

Utbyggnad infrastruktur bostadsområde 

Ladugårdsparken   4 350         

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

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

Hjullastare ÅVC       2 500     

Containers ÅVC         200   

Sopkärl restavfall (2021-2023) 650   700   700   

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsbudget  

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt att 
besluta om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt att 
besluta om 

Ram för 
nämnd-
beslut 

Särskilda 
projekt att 
besluta om 

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN             

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 180   180   180   

MOB summa 180 0 180 0 180 0 
              

KULTURNÄMNDEN             

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 200   200   200   

Bokbuss             

KUN summa 200 0 200 0 200 0 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN             

              

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

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

SOCIALNÄMNDEN             

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 630   630   630   

Inventarier till äldreboende   x         

SOC summa 630 0 630 0 630 0 

              

TOTALT             

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

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

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

    67 190   52 990   51 690 

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

Total investeringsutgift för projektet             

Upp till 5 mnkr Egen nämnd         

Från 5,1 mnkr till 30,0 mnkr   Kommunstyrelsen         

Från 30,1 mnkr  Kommunfullmäktige         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

      

SPARANDERÄKNING    

Belopp i Mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Uppräkning 1,010 1,000 1,000 

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

Skatteintäkter 655,9 674,2 687,6 

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

Statsbidrag 388,8 381,8 390,2 

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

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

Verksamhetens intäkter 350,0 350,0 350,0 

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

    

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

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

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

Tillägg/avdrag -18,1 -1,0 0,0 

Hyresjustering -3,0 0,0 0,0 

Prioriteringsutrymme 0,0 0,0 -12,5 

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

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

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

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

Verksamhetens resultat 53,8 55,6 62,5 

    

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

    

Resultat 14,5 15,7 21,6 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

Resultaträkning    

Belopp i Mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

 
    

Verksamhetens intäkter 350,0 350,0 350,0 

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

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

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

Prioriteringsutrymme 0,0 0,0 -12,5 

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

    
 

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

    
 

Skatteintäkter  655,9 674,2 687,6 

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

Mellankommunal skatteutjämning 0,7 0,4 0,0 

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

    
 

Finansnetto 5,6 5,6 5,6 

    
 

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

        

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

 

 

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

Balansberäkning         

förändring av tillgångar, eget kapital och skulder     

Belopp i Mnkr. 
  

Budget 
2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Obs endast förändringen redovisas i budget och plan kolumnerna   

TILLGÅNGAR  
   

Materiella anläggningstillgångar  21,3 11,5 9,4 

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

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

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

SUMMA TILLGÅNGAR  15,4 6,6 4,7 

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

Avsättningar  0,0 0,0 0,0 

Skulder  -0,9 9,1 16,9 

Kortfristiga skulder  0,0 0,0 0,0 

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

 

 



Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KS 20210610 

KASSAFLÖDESBERÄKNING     

Belopp i mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Den löpande verksamheten      

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

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

  - avskrivningar 44,9 45,5 46,5 

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

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

Investeringsverksamheten    

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

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

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

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

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

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

Finansieringsverksamheten    

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

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

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

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

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

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

   Lånebehov 0,0 0,0 0,0 

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

   Summa LÅNEBEHOV 0,0 0,0 0,0 

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

Årets kassaflöde -1,9 -0,9 -0,7 

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

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

        

Soliditet    

Eget kapital     

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

Tillgångar    

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

Pensionsåtagandet utanför balansräkningen    

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

Soliditet    

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, socialdemokraterna KS 20210610

Finansförvaltningen, centrala medel

Budget Plan Plan

Belopp i tkr 2022 2023 2024

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

KS Detaljplaner -1 500 -1 500 -1 500

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

Totalt -6 400 -6 400 -6 400



 

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, socialdemokraterna KS 20210610

Plus innebär ökat kommunbidrag. Minus innebär minskat kommunbidrag.

Justeringar för ram 2022

Nämnd. Belopp i tkr.

Plan ram 

2021 Demografi

Uppräkning 

1%

Tillägg/

avdrag

Justering av 

ram 

hyra/underhå

ll

Summa 

justeringar

Plan ram 

2022

Fullmäktige mm 2 520 0 25 0 25 2 545

Kommunrevision 769 0 8 0 8 777

Valnämnden 51 0 1 60 61 112

Kommunstyrelsen 80 957 0 810 436 105 1 351 82 308

Barn- och utbildningsnämnd 423 422 979 6 366 10 477 1727 19 549 442 971

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

Socialnämnd 383 393 2 942 5 795 8 000 774 17 511 400 903

Kulturnämnd 28 613 0 286 750 152 1 188 29 801

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

Överförmyndarnämnd 1 810 18 500 518 2 328

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

Justering mot resultaträkn -44 874 0 -44 874

Summa 943 660 3 920 14 069 32 123 3 001 53 113 996 773

Justeringar för ram 2023

Nämnd. Belopp i tkr.

Plan ram 

2022 Demografi Uppräkning

Tillägg/

avdrag

Justering av 

ram 

hyra/underhå

Summa 

justeringar

Plan ram 

2023

Fullmäktige mm 2 545 0 0 0 0 2 545

Kommunrevision 777 0 0 0 0 777

Valnämnden 112 0 0 -60 -60 52

Kommunstyrelsen 82 308 0 0 37 0 37 82 345

Barn- och utbildningsnämnd 442 971 -846 0 1 070 0 224 443 194

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

Socialnämnd 400 903 7 982 0 0 0 7 982 408 885

Kulturnämnd 29 801 0 0 0 0 0 29 801

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

Överförmyndarnämnd 2 328 0 0 0 2 328

Finansiering exkl pensioner 1 015 0 0 0 1 015

Justering mot resultaträkn -44 874 0 -44 874

Summa 996 773 7 135 0 1 047 0 8 182 1 004 956

Justeringar för ram 2024

Nämnd. Belopp i tkr.

Plan ram 

2023 Demografi Uppräkning

Tillägg/

avdrag

Justering av 

ram för 

minskad 

hyra/underhå

ll

Summa 

justeringar

Plan ram 

2023

Fullmäktige mm 2 545 0 0 0 0 2 545

Kommunrevision 777 0 0 0 0 777

Valnämnden 52 0 0 0 0 52

Kommunstyrelsen 82 345 0 0 0 0 0 82 345

Barn- och utbildningsnämnd 443 194 -5 865 0 0 0 -5 865 437 329

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

Socialnämnd 408 885 6 955 0 0 0 6 955 415 840

Kulturnämnd 29 801 0 0 0 0 0 29 801

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

Överförmyndarnämnd 2 328 0 0 0 2 328

Finansiering exkl pensioner 1 015 0 0 0 1 015

Justering mot resultaträkn -44 874 0 -44 874

Utrymme för prio 0 0 12 500 12 500 12 500

Summa 1 004 956 1 090 0 12 500 0 13 590 1 018 546



 

Ekonomiska driftramar per nämnd, tkr    
Förändringar 2022 2023 2024 

Fullmäktige, kommunbidrag 2 545 2 545 2 545 

Ingående budget 2021 2 520   
    

Ramförändringar: Preliminära ramar KS 1 mars 2021    
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 0 0 0 

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

    
Ramförändring för prisjusteringar 25 0 0 

Generell uppräkning av ramar 25 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 0 0 0 

Utrymme för prioriteringar    
    

Förändringar 2022 2023 2024 

Kommunrevisionen, kommunbidrag 777 777 777 

Ingående budget 2021 769   
    

Ramförändringar: Preliminära ramar KS 1 mars 2021    
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 0 0 0 

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

    
Ramförändring för prisjusteringar 8 0 0 

Generell uppräkning av ramar 8 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 0 0 0 

Utrymme för prioriteringar    
    

Förändringar 2022 2023 2024 

Valnämnden 112 52 52 

Ingående budget 2021 51   
    

Ramförändringar: Preliminära ramar KS 1 mars 2021    
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 60 -60 0 

Valår/icke valår 60 -60 0 
    

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 
    

Ramförändring för prisjusteringar 1 0 0 

Generell uppräkning av ramar 1 0 0 
    

Ramförändring politisk prioritering 0 0 0 

Utrymme för prioriteringar    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förändringar 2022 2023 2024

Kommunstyreslen 82 308 82 345 82 345

Ingående budget 2021 80 957

Ramförändringar: Preliminära ramar KS 1 mars 2021

Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0

Ramförändring tidigare beslut 141 37 0

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 105 0

Räddningsregion Bergslagen 36 37

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0

Kommunal räddningstjänst 4/kr invånare

Ramförändring för prisjusteringar 810 0 0

Generell uppräkning av ramar 810 0

Ramförändring politisk prioritering 400 0 0

Utökning räddningstjänst 400

Förändringar 2022 2023 2024

Barn- och utbildningsnämnden 442 971 443 194 437 329

Ingående budget 2021 423 422

Ramförändringar: Preliminära ramar KS 1 mars 2021

Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0

Ramförändring tidigare beslut 2 252 0 0

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 1 727 0

Familjecentral 525

Ramförändring riktade statliga medel -76 0 0

Utveckling nationella prov 2018, 2022 -76

Ramförändring för prisjusteringar 6 366 0 0

Generell uppräkning av ramar 6 366

Ramförändring demografi 979 -846 -5 865

Förskola, grundskola och gymnasium 979 -846 -5 865

Ramförändring politisk prioritering 10 028 1 070 0

Generell ökning 8 000

Hyreskompensation Höglunda 958

Hyreskompensation Svanskog skola 1 070 1 070

Förändringar 2022 2023 2024

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

Ingående budget 2021 9 238

Ramförändringar: Preliminära ramar KS 1 mars 2021

Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0

Ramförändring tidigare beslut 5 0 0

Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 5 0

Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0

Ramförändring för prisjusteringar 92 0 0

Generell uppräkning av ramar 92 0 0

Ramförändring politisk prioritering 750 0 0

Utökning tjänst miljö. 750



 

Förändringar 2022 2023 2024   
Socialnämnden, kommunbidrag 400 903 408 885 415 840   
Ingående budget 2021 383 393     
      
Ramförändringar: Preliminära ramar KS 1 mars 2021      
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0   
Förändrad hyra pga komponentavskrivning, hyresgäst      
      
Ramförändring tidigare beslut 774 0 0   
Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 774 0    
Studiestöd engångsanslag 2020 - tas bort      
Extra engångsanslag 2020 - tas bort      
      
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0   
Äldreomsorgssatsning      
      
Ramförändring för prisjusteringar 5 795 0 0   
Generell uppräkning av ramar 5 795 0    
      
Ramförändring demografi 2 942 7 982 6 955   
Äldreomsorg 2 942 7 982 6 955   
      
Ramförändring politisk prioritering 8 000 0 0   
Generell ramhöjning 8 000     

Kostnader för försörjningsstöd som överstiger budget*. *     

*För år 2021 har socialnämnden 17,5 mnkr budgeterat för försörjningsstöd. Prognostiserat utfall för 
försörjningsstödet år 2021 är 9,6 mnkr över budget. Ett belopp motsvarande 2021 års underskott för 
försörjningsstödet på 9,6 mnkr budgeteras centralt under finansförvaltningen. För socialnämnden innebär 
det att underskottet på 9,6 mnkr för försörjningsstöd inte behöver justeras i 2022 års budget. Det innebär att 
socialnämnden blir kompenserade motsvarande 9,6 mnkr i 2022 års budget utöver kompensationen enligt 
ovanstående tabell. 
      
Förändringar 2022 2023 2024   
Teknik- och fritidsnämnden 68 802 68 802 68 802   
Ingående budget 2021 66 846     
      
Ramförändringar: Preliminära ramar KS 1 mars 2021      
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0   
      
Ramförändring tidigare beslut 238 0 0   
Minskat underhåll fastigheter 2020 - halv återläggning 238 0    
      
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0   
      
Ramförändring för prisjusteringar 668 0 0   
Generell uppräkning av ramar 668 0 0   
      
Ramförändring politisk prioritering 1 050 0 0   
Prioritering tjänster 750     
Ökade driftskostnader investering  Ladugårdsparken 300     

 

 

 

 

 

 

 



 

Förändringar 2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnden 2 328 2 328 2 328 

Ingående budget 2021 1 810   
    

Ramförändringar: Preliminära ramar KS 1 mars 2021    
Ramförändringar av teknisk karaktär 0 0 0 

    
Ramförändring tidigare beslut 0 0 0 

    
Ramförändring riktade statliga medel 0 0 0 

    
Ramförändring för prisjusteringar 18 0 0 

Generell uppräkning av ramar 18 0 0 

    
Ramförändring politisk prioritering 500 0 0 

Generell ramökning 500   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget 

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt att 

besluta 

om

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt att 

besluta 

om

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt att 

besluta 

om

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024

KOMMUNSTYRELSEN

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 5 580 5 580 5 580

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

Fastigheter

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

Skolor och förskolor

Svanskogs skola 6 000

Tingvalla aktivitetsyta/gympasal (utvecklingsbehov) 2 500

Utemiljö förskolor 1 500 1 500 1 500

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

Äldreomsorg och LSS

Ombyggnad Svanskogs äldreboende 2 000

Summa äldreomsorg och LSS 0 2 000 0 0 0 0

Fritidsverksamhet

Ridhus x x x

Summa fritidsverksamhet 0 0 0 0 0 0

Kulturverksamhet

Ombyggnad Medborgarhusets kök x x x

Summa kulturverksamhet 0 0 0 0 0 0

Summa fastigheter 0 17 000 0 9 000 0 9 000

Räddningstjänsten

Rtj, släckbil  4 500

Rtj. båt 250

Rtj. Reservkraft brandstation Säffle 600

Rtj. Transportbil station Svanskog 700

Summa räddningstjänsten 0 4 500 0 250 0 0

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget 

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt 

att 

besluta 

om

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt 

att 

besluta 

om

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt 

att 

besluta 

om

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Skattefinansierad verksamhet

Gator & vägar

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar

Lösa inventarier 500 500 550

Gatuombyggnad i samband med va-ledningsarbeten 1 000 1 000

Byte rost belysningsstolp 100 200 200

Tillgänglig stad 100 100 100

Mindre trafiksäkerhetsåtg (inkl bidrag 50% från Trafikverket) 400 800

Driftstyrning av gatubelysningsanläggningar 400 300

Beläggningaarbeten 1 700 3 400 3 400

Breddning av infartsväg till Eurostair 500

Guttane bushållplats (inkl. 50% bidrag) 800

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

Utbyte av gatubelysningsanläggningar på landsbygd 2 000

Broreprationer, större underhållsinstaser enl underhållsplan 550 600 1 100

FÖP allmän platsmark, Industrigatan m.m. 1 500

Byte av lastmaskin gatuenheten 1 500

Utbyggnad infrastruktur bostadsområde Ladugårdsparken 6 250

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

Park & fritid

Lösa inventarier 500 500 500

Båtplatser 100 100 100

Lekplatsutrustning 200 300 300

Utrustning sporthallar 100 100

Juldekorationer/gatugirlanger 500

Utegym 700

Stor gräsklippare till parken 400

Robotgräsklippare 200 200

Friidrottssanläggn inkl allvädersbanor Tegnér och 

belysning 5-kilometersspåret x x x

Utbyte sarg 1 500

Utbyte konstgräs sporthälla 2 500

Städutrustning (lösa inventarier) 150 150 150

Tvättmaskin o städmaskiner till Rösparkskolan (nya) 250

Summa Park & fritid 2 700 0 2 450 0 4 350 0

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget 

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt 

att 

besluta 

om

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt 

att 

besluta 

om

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt 

att 

besluta 

om

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Avgiftsfinansierad verksamhet

Va-verksamhet Säffle

Renovering bassänger och avdelare vattenverk inkl. filter 6 000

Pumpar 300 300 300

Nya vattenmätare 100 100 100

Lös egendom 250 250 250

Renovering rännor slutsedimentering Säffle ARV 1 000

Tilläggsisolering och ny plåtbeklädnad Säffle reningsverk 1 500

Byte Soda-silo Säffle VV 2 000

Renovering VA-lab 1 500

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

Nya serviser avlopp 300 300 300

Svaneholms vattenverk 2 000 6 000

Utbyggnad infrastruktur bostadsområde Ladugårdsparken 4 350

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

Renhållningsverksamhet

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

Hjullastare ÅVC 2 500

Containers ÅVC 200

Sopkärl restavfall (2021-2023) 650 700 700

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget 

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt 

att 

besluta 

om

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt 

att 

besluta 

om

Ram för 

nämnd-

beslut

Särskilda 

projekt 

att 

besluta 

om

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 180 180 180

MOB summa 180 0 180 0 180 0

KULTURNÄMNDEN

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 200 200 200

Bokbuss

KUN summa 200 0 200 0 200 0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 2 600 2 600 2 600

Investeringar fordon transport- och bygg och anläggningsprogrammen 1 500 2 500 2 500

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

SOCIALNÄMNDEN

Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 630 630 630

Inventarier till äldreboende x

SOC summa 630 0 630 0 630 0

TOTALT

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

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

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

67 190 52 990 51 690

Operativ beslutsordning för investeringar

För ingångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk kostnad som godkänns av rätt instans.

Total invest.utgift för projektet

Upp till 5 mnkr Egen nämnd

Från 5,1 mnkr till 30,0 mnkr  Kommunstyrelsen

Från 30,1 mnkr Kommunfullmäktige



 

 

 

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, socialdemokraterna KS 20210610

SPARANDERÄKNING

Belopp i Mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Uppräkning, 1,5 % till BUN och SOC, övriga nämnder 1 % 1,010 1,000 1,000

Utrymme för prio 0,0 0,0 -12,5

Skatteintäkter 671,2 689,9 703,5

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

Statsbidrag 388,8 381,8 390,2

Summa skatteintäkter o statsbidrag 1 071,4 1 081,6 1 103,6

Mellankommunal skatteutj kollektivtrafiken 0,7 0,4 0,0

Verksamhetens intäkter 350,0 350,0 350,0

Totala intäkter 1 420,6 1 431,9 1 453,6

Verksamhetens nettoanslag föregående år -943,7 -996,8 -1 005,0

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

Procentuell justering -14,1 0,0 0,0

Tillägg/avdrag -32,1 -1,0 0,0

Hyresjustering -3,0 0,0 0,0

Prioriteringsutrymme 0,0 0,0 -12,5

Summa justeringar -53,1 -8,2 -13,6

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

Verksamhet bruttokostnader -1 346,8 -1 355,0 -1 368,5

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

Verksamhetens resultat 52,6 54,8 62,00,0 #REFERENS! #REFERENS!

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

Jämförelsestörande kostnader

Resultat 13,3 15,0 21,1

Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag 1,26 1,40 1,93

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, socialdemokraterna KS 20210610

Resultaträkning
Belopp i Mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Verksamhetens intäkter

Försäljning Fjärrvärmen

Verksamhetens intäkter 350,0 350,0 350,0

Verksamhetens kostnader -1 346,8 -1 355,0 -1 368,5

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

Nämndernas nettokostnad -1 041,6 -1 050,4 -1 052,5

Prioriteringsutrymme 0,0 0,0 -12,5

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

Verksamhetens 

nettokostnad
-1 062,8 -1 072,6 -1 088,1

Skatteintäkter 672,8 691,5 705,1

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

Mellankommunal 

skatteutjämning
0,7 0,4 0,0

Skatteintäkter, utjämning 1 070,6 1 081,9 1 103,6

Finansnetto 5,6 5,6 5,6

13,3 15,0 21,1

Resultat i procent av skatt, statsbidr, utjämn 1,26 1,40 1,93

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, socialdemokraterna KS 20210610

Belopp i mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Den löpande verksamheten

 Resultat efter finansiella poster 13,3 15,0 21,1

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

  - avskrivningar 44,9 45,5 46,5

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,8 66,0 73,2

Investeringsverksamheten

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

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

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

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

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

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

Finansieringsverksamheten

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

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

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

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

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

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

   Lånebehov 0,0 0,0 0,0

   Upptagna lån enligt budget 2021-2023 0,0 0,0 0,0

   Lånebehov för senarelagda projekt från 2015 (totalt 35 mnkr senarelagt)

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

   Summa LÅNEBEHOV 0,0 0,0 0,0

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

Årets kassaflöde -3,1 -1,7 -1,2

Likvida medel vid årets början 100,0 96,9 95,2

Likvida medel vid årets slut 96,9 95,2 94,1

Soliditet

Eget kapital 

Årsredov 2020 belopp 797 Mnkr. 826,7 842,4 862,4

Tillgångar

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

Pensionsåtagandet utanför balansräkningen

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

Soliditet

Årsredov 2020 andel 47,4% 46,6% 47,3% 48,3%

Årsredov 2020 andel 25,5 % inkl pensionsåtagandet 25,1% 26,5% 28,2%

KASSAFLÖDESBERÄKNING 



 

 

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, socialdemokraterna KS 20210610

Balansberäkning
förändring av tillgångar, eget kapital och skulder

Belopp i Mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Obs endast förändringen redovisas i budget och plan kolumnerna

TILLGÅNGAR

Materiella 

anläggningstillgångar
21,3 11,5 9,4

Finansiella 

anläggningstillgångar
-4,0 -4,0 -4,0

Omsättningstillgångar exkl 

kassa bank
0,0 0,0 0,0

Kassa och bank -3,1 -1,7 -1,2

SUMMA TILLGÅNGAR 14,2 5,8 4,2

EGET KAPITAL OCH 

SKULDER

Förändring av eget 

kapital=årets resultat
-13,3 -15,0 -21,1

Avsättningar 0,0 0,0 0,0

Skulder -0,9 9,1 16,9

Kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0

-14,2 -5,9 -4,2

0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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 Kommunstyrelsen 

 

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

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande 

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

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

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
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 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till kommunbidrag 2022-2024 för 
kommunfullmäktige  och kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige - kommunbidrag 
Kommunfullmäktiges presidium bereder kommunfullmäktiges budget för år 
2022-2024.  

Förslag  
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunbidraget för kommunfullmäktige höjs med 25 tkr och blir 2 545 tkr 
för år 2022, i plan för år 2023 och 2024 är kommunbidraget oförändrat och 
blir 2 545 tkr för år 2023 och 2024. 

Kommunrevisionen - kommunbidrag 2022-2024 
Enligt 40 § kommunfullmäktiges arbetsordning är det kommunfullmäktiges 
presidium som bereder kommunrevisionens budget.  

Förslag  
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunbidraget för kommunrevisionen höjs med 8 tkr och blir 777 tkr 
för år 2022, i plan för år 2023 och 2024 är kommunbidraget oförändrat och 
blir 777 tkr för år 2023 och 2024. 
 

Lisbet Westerberg 
Ordförande kommunfullmäktige 

Thomas Bäck 
1:e vie ordförande kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 

 

Preliminära budgetramar 2022-2024 – anvisningar och 
tidsplan 
Sammanfattning 
Budgetprocessen startar med att kommunstyrelsen beslutar om preliminära 
ramar för nästkommande år under mars månad. Kommunstyrelsen föreslår 
definitiva ramar för drift- och investeringsbudget 10 juni och fullmäktige tar 
slutligt beslut 21 juni. 
De preliminära ramarna för driftbudgeten år 2022 innehåller en generell 
uppräkning till alla nämnder med 1 procent av 2021 års kommunbidrag. 
Dessutom tillkommer nedanstående särskilda förändringar: 
  
Särskilda förändringar 2022 per nämnd 
plustecken=ökat kommunbidrag, minustecken=minskat kommunbidrag) 
Nämnd Anslag Belopp I tkr 
Kommunstyrelsen Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning 105 
 Räddningsregion Bergslagen 36 
  Summa 141 
Barn- och 
utbildningsnämnden Familjecentral 525 

 Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning 1 727 
 Utveckling nationella prov minskning först 2018 sedan 2022 -76 
 Demografi 979 
 Summa 3 155 
Miljö- och 
byggnadsnämnden Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning                 1 727                  5 

Socialnämnden Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning            774 
 Demografi 2 942 
  Summa 3 716 
Kulturnämnden Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning 152 
Teknik- o fritidsnämnden Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning 238 
Valnämnden Valår 60 
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Tidplan 
   

KS beslut om preliminära ramar 01-mars 

Nämnd/förvaltningsarbete och 
Styrelse/bolagsarbete med  
ramskrivelser/ägardirektiv 

2 mars- 16 april 

Inlämning tjänstemannaförslag till 
ekonomienheten 19-april 

Nämnd- och styrelsebeslut om 
ramskrivelser/ägardirektiv inkl 
samverkan MBL 

20-21 april 

Budgetberedning/dialog 22-23 april 

SKR publicerar ny skatteprognos 29 april 

Politiska processer med 
prioriteringar. 3 maj-24 maj 

KSau förslag till budget 2-juni 

KS förslag till budget 10-jun 

KF beslut om budget 2022-2024 21-jun 

Investeringar 
De preliminära ramar för investeringsbudgeten som nu läggs för åren 2022-
2024 bygger på den budgetplan som beslutades i oktober 2020.  
Den sammanlagda investeringsvolymen i denna preliminära uppställning är 
på en betydligt lägre nivå jämfört med de senaste åren. Fortsatt beredning 
behöver genomföras fram till i maj. Den långsiktiga målsättningen för 
kommunen är en investeringsbudget som max uppgår till årets resultat plus 
avskrivningar. Den nivån innebär att investeringarna finansieras helt av egna 
medel. 

Fullmäktigemål utifrån ny modell för verksamhetsstyrning 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut 
om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i samband 
med rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen 
prolongerades att gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om 
budget 2020. 

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

Fullmäktigemål 2020-2023 
Externt perspektiv: 

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

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

 



Säffle kommun 
Datum 
2021-02-23 

 
KS 2021-000041 

Sida 
3(14) 

Bolagen 
Enligt kommunens bolagspolicy som antogs 28 maj 2012 ska de helägda 
bolagen styras genom ägardirektiv. Ägardirektiven antas av såväl fullmäk-
tige som extra bolagsstämma. I bolagspolicyn fastslås att ägardirektiven ska 
vara kopplade till kommunens visions och målprocess. En årlig revidering av 
ägardirektiven ska därmed genomföras samtidigt med ramprocessen för 
nämnderna. I ägardirektiven konstateras att dialog med moderbolaget kring 
revidering av direktiven ska ske i april månad. I arbetet med revidering av 
2022 års ägardirektiv behöver dialogen med moderbolaget tidigareläggas till 
mars för att följa nämndernas process med ramarbetet. Anledningen till detta 
är att samma tidplan ska kunna gälla för verksamhetsstyrningen för såväl 
bolag som nämnder. 
I nedanstående tabell gäller att: 
plustecken=ökat kommunbidrag, minustecken=minskat kommunbidrag 

 
 

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210218, majoriteten KSAU 20210301
Plus innebär ökat kommunbidrag. Minus innebär minskat kommunbidrag.

Justeringar för ram 2022

Nämnd. Belopp i tkr.
Plan ram 

2021
justering 

demografi
uppräkning 

%
tillägg/ 
avdrag

Summa 
justeringar

Justering av ram 
för minskad 

hyra/underhåll
Summa 

justeringar
Plan ram 

2022
Fullmäktige mm 2 520 0 25 0 25 25 2 545
Kommunrevision 769 0 8 0 8 8 777
Valnämnden 51 0 1 60 61 61 112
Kommunstyrelsen 80 957 0 810 36 846 105 951 81 908
Barn- och utbildningsnämnd 423 422 979 4 244 449 5 672 1727 7 399 430 821
Miljö- och byggnadsnämnd 9 238 0 92 0 92 5 97 9 335
Socialnämnd 383 393 2 942 3 863 0 6 805 774 7 579 390 971
Kulturnämnd 28 613 0 286 0 286 152 438 29 051
Teknik- och fritidsnämnd 66 846 0 668 0 668 238 906 67 752
Överförmyndarnämnd 1 810 18 0 18 18 1 828
Finansiering exkl pensioner -9 085 0 0 0 0 -9 085
Justering mot resultaträkn -44 874 0 0 -44 874
Tidigare års prioutrymme 0 0 0 0 0 0 0
Förra årets ettårsanslag 0 0 0 0 0
Summa före prioriteringsutrymme 943 660 3 920 10 015 545 14 480 3 001 17 481 961 141
Utrymme för prio 0 9 700 9 700 9 700
Utrymme ettårigt anslag 0 0 0
Summa 943 660 3 920 10 015 10 245 14 480 3 001 27 181 970 841
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Bakgrund 
Budgetprocessen startar med att kommunstyrelsen i mars beslutar om preli-
minära ramar för nästkommande år. Nämnderna kommenterar de tilldelade 
ramarna genom att beskriva hur de tänker arbeta för att klara sina mål inom 
tilldelat kommunbidrag (ram). Nämnderna lämnar sina kommentarer till 
kommunstyrelsens arbetskott som budgetberedning i april. 
Kommunstyrelsen föreslår definitiva ramar för driftbudgeten 10 juni och 
fullmäktige tar slutligt beslut 21 juni. 
De preliminära ramar för investeringsbudgeten som nu läggs för åren 2022-
2024 bygger på den budgetplan som beslutades i oktober 2020. Vissa 
investeringsprojekt pekas ut där särskilt underlag behövs inför eventuellt 
beslut. 
Beslut om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i 
samband med rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen 
prolongerades att gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om 
budget 2020. Eventuell revidering av vision och fullmäktigemål föreslås 
beslutas av nästa mandatperiods kommunfullmäktige. 

Budgetförutsättningar enligt Sveriges Kommuner och Landsting 
SKR konstaterar i sitt cirkulär 21:12 kring budgetförutsättningar för åren 
2021-2024 att jämfört med den prognos som presenterades i december är 
räknar de nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2020–2022 men 
svagare 2023. Upprevideringen beror främst på att arbetade timmar 
utvecklades starkare i slutet av 2020 än förväntat och att det finns skäl att tro 
på starkare utveckling under andra halvåret i år. Det innebär svagare 
sysselsättningsutveckling 2023 än i förra beräkningen, eftersom bedömning 
av antalet arbetade timmar när arbetsmarknaden nått balans inte har ändrats 
nämnvärt. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur 
smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. 
Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta 
av pandemin torde ligga bakom oss. 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen 
återhämtning av den svenska samhällsekonomin, där ett balanserat 
konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget 
innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när återhämtningen väl tar fart 
igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga 
vid en sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning av 
sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget 
beräknas dock återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. Andelen 
arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de kommande 
tre åren. 
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Prisindex 
I SKL:s kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i lö-
pande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnader i fasta priser 
kallas också verksamhetens volymförändring.  
I tabellen nedan redovisas SKL:s aktuella prognos för perioden. Här ska be-
tonas att SKL:s prognos bygger på förhållandena i riket som helhet. Ekono-
mienhetens rekommendationer kring beräkningar för Säffle finns i näst-
kommande avsnitt. 
SKR cirk 21:12, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 
Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s prognos för 
timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar 
av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år 
baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s 
prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna.  

Beräkningar av kostnadsförändringar i Säffle 
Observera att prisindex som redovisas av Sveriges Kommuner och Landsting 
gäller riket som helhet. Komplexiteten i det svenska samhället med 
tillväxtregioner och regioner som kämpar med låg eller ingen tillväxt gör att 
SKL:s index endast ska ses som en grov bedömning av kostnadsför-
ändringarna i den kommunala sektorn. I de budgetkalkyler som görs för att 
bedöma kostnadsläget för perioden 2022-2024 i Säffle kommun är det inte 
lämpligt att använda index rakt av. Förvaltningarna bör göra en mer detalje-
rad kalkyl där den faktiska andelen personalkostnader räknas upp med en 
trolig löneökning, där avtalsbundna verksamheter beräknas utifrån avta-
lens klausuler, där hyreskostnaderna förändras utifrån ramarnas generella 
påslag och där övriga kostnadsökningar beräknas bli mycket marginella. 
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För övriga kostnader kan konsumentprisindex användas som schablon. 
Samtidigt behöver generella besparingar beräknas så att kvalitetshöjningar 
blir möjliga att genomföra inom de angivna budgetramarna 
Utgångspunkten för ramarbetet är den beslutade ekonomiska planen för åren 
2022 och 2023 justerat med en ny befolkningsprognos från januari 2021 och 
en ny skatteprognos från februari 2021.  
De lokala förutsättningarna för Säffle är tätt knutna till befolkningsutveckl-
ingen. Efter att under några år ha en ökande befolkning medförde utflyttning 
under hösten 2018 att befolkningen åter minskade på helårsbasis. De 
preliminära ramarna för 2022-2024 utgår ifrån att kommunens befolkning 
nu kommer att fortsätta minska framöver. 
I den senaste skatteprognosen från februari har de ingående faktorerna för 
intäkts- respektive kostnadsutjämningen uppdaterats med de senaste uppgif-
terna från Statistiska Centralbyrån. 

Mellankommunal utjämning för kollektivtrafiken  
Den nya regionkommunen tog över ansvaret för kollektivtrafiken i länet 1 
januari 2019. Finansieringen sker genom en skatteväxling där kommunernas 
utdebitering har sänkts med 0,48 procentenheter och regionkommunens 
utdebitering har ökat med 0,48 procentenheter. Skatteväxlingen görs utifrån 
2016 års utfall och med en mellankommunal utjämning under 5 år.  
Mellankommunal utjämning för kollektivtrafik Säffle kommun. Belopp i tkr.  
År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Utjämning 1 775  1510 1 130 710 355 0 

Driftbudget 
De preliminära ramarna för driftbudgeten bygger på överväganden i budget-
beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott. Den generella uppräkningen 
av nämndernas budgetramar sätts till 1 procent 2022 och nolluppräkning för 
åren 2023-2024. 
Dessutom tillkommer nedanstående särskilda förändringar: 
Särskilda förändringar 2022 per nämnd 
plustecken=ökat kommunbidrag, minustecken=minskat kommunbidrag) 
Nämnd Anslag Belopp I tkr 
Kommunstyrelsen Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning 105 
 Räddningsregion Bergslagen 36 
  Summa 141 
Barn- och 
utbildningsnämnden Familjecentral 525 

 Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning 1 727 
 Utveckling nationella prov minskning först 2018 sedan 2022 -76 
 Demografi 979 
 Summa 3 155 
Miljö- och 
byggnadsnämnden Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning                 1 727                  5 

Socialnämnden Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning            774 
 Demografi 2 942 
  Summa 3 716 
Kulturnämnden Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning 152 
Teknik- o fritidsnämnden Minskat underhåll fastigh 2021 – halv återläggning 238 
Valnämnden Valår 60 
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I samband med 2021 års budgetbeslut tog fullmäktige beslut om en ny 
demografimodell. 
Demografimodellen är uppdaterad enligt befolkningsprognos daterad januari 
2021. En demografimodell innebär att ramarna styrs av volymen invånare 
och att eventuella kvalitetsförändringar beslutas separat. Nedanstående tabell 
visar anslagsförändringarna enligt den demografiska modellen där 
plustecken betyder ökat kommunbidrag och minustecken minskat 
kommunbidrag. 

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

     
Socialnämnden     
Äldreomsorg 75-79 år  848 1 415 -2 260 
Äldreomsorg 80-89 år  2 194 6 992 6 777 
Äldreomsorg 90-w år  -100 -425 2 438 
Summa soc   2 942 7 982 6 955 

 
Tabellen visar att förskola och skola får en minskad ram för demografi år 
2022, vilket till stor del förklaras av att det var en relativt många nyfödda 
under 2020 som antas vara en tillfällig ökning. Grundskolan ökar från år 
2021 till 2022 men från 2023 är prognosen ett minskat elevantal. Även 
gymnasieskolan prognostiseras att öka de kommande två åren för att sedan 
minska år 2024.  
Inom gruppen äldre varierar invånarantalet en del mellan åldersgrupperna. 
Från och med år 2022 beräknas befolkningsförändringarna med 
volymökningar framförallt bland dem som är 80 år och äldre att medföra 
nettotillskott till äldreomsorgen. Volymökning inom äldreomsorgen kommer 
ställa stora krav att omfördela resurser från övriga verksamheter i 
kommunen. Frågan kring hur den framtida äldreomsorgen, med de 
prognostiserade volymökningarna, ska hanteras kommer att vara en av de 
viktigaste strategiska frågorna som i stort sett alla kommuner i Sverige står 
inför. 

Investeringsbudget 
Den långsiktiga målsättningen för kommunen är en investeringsbudget på 
som inte är större än årets resultat plus avskrivningar. Den nivån innebär att 
investeringarna finansieras helt av egna medel. Enligt den föreslagna 
driftsbudgeten för år 2022-2024 är investeringsutrymmet enligt följande 
tabell: 
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Belopp i mnkr 2022 2023 2024 
Avskrivningar 44,9 45,5 46,5 
Resultat 20,9 21,1 21,5 
Summa - 
investeringsutrymme vid 
100% självfinansieringsgrad 65,8 66,6 68 

 
De preliminära ramar för investeringsbudgeten som nu läggs för åren 2021-
2023 bygger på den budgetplan som beslutades i oktober 2020. Flera objekt 
är utan belopp och kräver fortsatt beredning. Fortsatt prioritering behöver 
genomföras fram till i maj.  
I investeringstabellen finns två kolumner per år. I den första kolumnen finns 
ett rambelopp för reinvesteringar för respektive nämnd. Dessa behöver inte 
specificeras vidare mot kommunstyrelse och kommunfullmäktige. De ska 
däremot ingå i och specificeras i nämndens delegerade beslut om budgeten i 
höst. I den andra kolumnen finns investeringar som ska specificera särskilt 
och bli föremål för beslut på objektsnivå i kommunstyrelse och fullmäktige. 
Utredningarna ska sammanställas enligt särskilda mallar.  Här kan ytterligare 
prioriteringar och förändringar av projekten, när det gäller tidplan och 
storlek, komma att ske i den fortsatta processen fram till fullmäktige i juni. 
Eventuellt tillkommande investeringar ska behandlas enligt reglerna för 
objekt i kolumn två. 
 
De preliminära investeringsobjekten framgår av bilaga. Sparanderäkning och 
kassaflödesbudget för kommunen åren 2022-2024 framgår av bilaga. 

Bolagen 
Enligt kommunens bolagspolicy som antogs 28 maj 2012 ska de helägda 
bolagen styras genom ägardirektiv. Ägardirektiven antas av såväl fullmäk-
tige som extra bolagsstämma. I bolagspolicyn fastslås att ägardirektiven ska 
vara kopplade till kommunens visions och målprocess. En årlig revidering av 
ägardirektiven ska därmed genomföras samtidigt med ramprocessen för 
nämnderna. I ägardirektiven konstateras att dialog med moderbolaget kring 
revidering av direktiven ska ske i april månad. I arbetet med revidering av 
2022 års ägardirektiv behöver dialogen med moderbolaget tidigareläggas till 
mars för att följa nämndernas process med ramarbetet. Anledningen till detta 
är att samma tidplan ska kunna gälla för verksamhetsstyrningen för såväl 
bolag som nämnder. 
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Tidplan 
Budgetprocessen under år 2021 innebär att preliminära ramar för både 
drift- och investeringsbudget antas av kommunstyrelsen under mars och att 
budgetdialogen läggs före kommunfullmäktiges beslut om ramar. Höstens 
budgetprocess koncentreras på nämndernas interna arbete med att fördela 
såväl driftbudget och investeringsbudget i detalj. Nämnderna beslutar om 
sina internbudgetar i november/december. Besluten lämnas för information 
till kommunledningskontoret. 

Samverkan/MBL 
Observera att budgetförslagen ska samverkas/MBL:as. Det ska inte bara vara 
information utan finnas protokoll motsvarande MBL 19 och 11. Det gäller 
såväl den ramskrivelse som nämnderna lämnar till budgetberedningen som 
det förslag kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar vidare till kommunsty-
relse/kommunfullmäktige angående helheten och de detaljbudgetar som 
under hösten tas av respektive nämnd för år 2022.  
 
   
Preliminära 
kommunbidrag/ramar  

KSau budgetberedning 22-feb 

KS beslut om preliminära 
kommunbidrag/ramar 01-mars 

Nämndernas/bolagens 
ramkommentarer  

Nämnd/förvaltningsarbete med  
ramskrivelser 2 mars-16 april 

Inlämning tjänstemannaförslag till 
ekonomienheten 19-april 

Nämndbeslut om ramskrivelser inkl 
samverkan MBL 20-21 april 

Beslut om kommunbidrag/ramar  

Budgetberedning/dialog 22-23 april 

KSau förslag till budget 2-juni 

KS förslag till budget 10-jun 

KF beslut om budget 2022-2024 21-jun 
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Driftbudget för nämnden/bolaget  
Detaljerad driftbudget-
/investeringsram beslut 
nämnd/bolagsstyrelse 

Nov-dec 

Inrapportering i budgetmodulen i 
beslutsstödet Senast 30 december 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
SKR:s Cirkulär 21:12 – Budgetförutsättningar för åren 2020-2024  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Anta preliminära drift- och investeringsramar för år 2022 - 2024, 
med en uppräkning på 1 procent av budgetramarna för år  
2022 och med nolluppräkning för åren 2023-2024. 

2. Anta anvisningar och tidplan inför arbetet med budget år 2022. 
  

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210218, majoriteten KSAU 20210301
Plus innebär ökat kommunbidrag. Minus innebär minskat kommunbidrag.

Justeringar för ram 2022

Nämnd. Belopp i tkr.
Plan ram 

2021
justering 

demografi
uppräkning 

%
tillägg/ 
avdrag

Summa 
justeringar

Justering av ram 
för minskad 

hyra/underhåll
Summa 

justeringar
Plan ram 

2022
Fullmäktige mm 2 520 0 25 0 25 25 2 545
Kommunrevision 769 0 8 0 8 8 777
Valnämnden 51 0 1 60 61 61 112
Kommunstyrelsen 80 957 0 810 36 846 105 951 81 908
Barn- och utbildningsnämnd 423 422 979 4 244 449 5 672 1727 7 399 430 821
Miljö- och byggnadsnämnd 9 238 0 92 0 92 5 97 9 335
Socialnämnd 383 393 2 942 3 863 0 6 805 774 7 579 390 971
Kulturnämnd 28 613 0 286 0 286 152 438 29 051
Teknik- och fritidsnämnd 66 846 0 668 0 668 238 906 67 752
Överförmyndarnämnd 1 810 18 0 18 18 1 828
Finansiering exkl pensioner -9 085 0 0 0 0 -9 085
Justering mot resultaträkn -44 874 0 0 -44 874
Tidigare års prioutrymme 0 0 0 0 0 0 0
Förra årets ettårsanslag 0 0 0 0 0
Summa före prioriteringsutrymme 943 660 3 920 10 015 545 14 480 3 001 17 481 961 141
Utrymme för prio 0 9 700 9 700 9 700
Utrymme ettårigt anslag 0 0 0
Summa 943 660 3 920 10 015 10 245 14 480 3 001 27 181 970 841

Justeringar för ram 2023

Nämnd. Belopp i tkr.
Plan ram 

2022
justering 

demografi
uppräkning 

%
tillägg/ 

avdrag
Summa 

justeringar

Justering av ram 
för minskad 

hyra/underhåll
Summa 

justeringar
Plan ram 

2023
Fullmäktige mm 2 545 0 0 0 0 0 2 545
Kommunrevision 777 0 0 0 0 0 777
Valnämnden 112 0 0 -60 -60 -60 52
Kommunstyrelsen 81 908 0 0 37 37 0 37 81 945
Barn- och utbildningsnämnd 430 821 -846 0 0 -846 0 -846 429 974
Miljö- och byggnadsnämnd 9 335 0 0 0 0 0 0 9 335
Socialnämnd 390 971 7 982 0 0 7 982 0 7 982 398 953
Kulturnämnd 29 051 0 0 0 0 0 0 29 051
Teknik- och fritidsnämnd 67 752 0 0 0 0 0 0 67 752
Överförmyndarnämnd 1 828 0 0 0 0 1 828
Finansiering exkl pensioner -9 085 0 0 0 0 -9 085
Justering mot resultaträkn -44 874 0 0 -44 874
Justering kaptjänst simhallen tfn 0 0 0 0 0
Tidigare års prioutrymme 9 700 0 0 0 0 0 9 700
Förra årets ettårsanslag 0 0 0 0 0 0
Summa före prioriteringsutrymme 970 841 7 135 0 -23 7 112 0 7 112 977 954
Utrymme för prio 0 0 1 100 1 100 1 100
Utrymme ettårigt anslag 0 0 0
Summa 970 841 7 135 0 1 077 7 112 0 8 212 979 054

Justeringar för ram 2024

Nämnd. Belopp i tkr.
Plan ram 

2023
justering 

demografi
uppräkning 

%
tillägg/ 

avdrag
Summa 

justeringar

Justering av ram 
för minskad 

hyra/underhåll
Summa 

justeringar
Plan ram 

2023
Fullmäktige mm 2 545 0 0 0 0 0 2 545
Kommunrevision 777 0 0 0 0 0 777
Valnämnden 52 0 0 -60 -60 -60 -8
Kommunstyrelsen 81 945 0 0 37 37 0 37 81 982
Barn- och utbildningsnämnd 429 974 -5 865 0 0 -5 865 0 -5 865 424 109
Miljö- och byggnadsnämnd 9 335 0 0 0 0 0 0 9 335
Socialnämnd 398 953 6 955 0 0 6 955 0 6 955 405 908
Kulturnämnd 29 051 0 0 0 0 0 0 29 051
Teknik- och fritidsnämnd 67 752 0 0 0 0 0 0 67 752
Överförmyndarnämnd 1 828 0 0 0 0 1 828
Finansiering exkl pensioner -9 085 0 0 0 0 -9 085
Justering mot resultaträkn -44 874 0 0 -44 874
Justering kaptjänst simhallen tfn 0 0 0 0 0
Tidigare års prioutrymme 10 800 0 0 0 0 0 10 800
Förra årets ettårsanslag 0 0 0 0 0 0
Summa före prioriteringsutrymme 979 054 1 090 0 -23 1 067 0 1 067 980 121
Utrymme för prio 0 0 16 100 16 100 16 100
Utrymme ettårigt anslag 0 0 0
Summa 979 054 1 090 0 16 077 1 067 0 17 167 996 221
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Tillägg/avdrag på kommunbidraget utöver generella påslag
Nämnd. Belopp i tkr.

Plus = ökat kommunbidrag , Minus  = minskat kommunbidrag

Kommunfullmäktige
Summa 0 0
Revisionen
Summa 0 0
Valnämnden
Valår/icke valår 60 -60 0
Summa 60 -60 0
Kommunstyrelsen
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter 105
Prelramar inför år 2021
Räddningsregion Bergslagen 36 37
Summa 141 37 0
Miljö- och byggnadsnämnden
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter 5 0
Summa mbn 5 0
Teknik- och fritidsnämnden
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter 238
Summa 238 0
Kulturnämnden
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter 152
Summa 152
Barn- och utbildningsnämnden
Utökning undervistid lågstadiet 22kr/inv resp 86 kr/inv
Familjecentral 525
Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter 1 727
Utveckling nationella prov minskning först 2018 sedan 2022 -76
Lovskola extramedel borrtaget av regeringen
Summa tillägg exkl demografi 2 176 0 0
Demografi
  Demografi - barnomsorg -2 379 -1 000 -501
  Demografi - grundskola 2 214 -1 189 -2 391
  Demografi - gymnasieskola 1 143 1 343 -2 973
  Demografi - införande/omstruktureringsanslag
Summa demografi 979 -846 -5 865
Summa bun 3 155 -846 -5 865
Socialnämnd

Minskat underhåll/hyra kommunens fastigheter återläggning 774

Summa tillägg/avdrag exkl demografi 774 0 0
  Demografi - 75-79 år 848 1 415 -2 260
  Demografi - 80-89 år 2 194 6 992 6 777
  Demografi - 90-w  år -100 -425 2 438
  Demografi - 80- w  år
Summa demografi 2 942 7 982 6 955
Summa soc 3 716 7 982 6 955

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210218, majoriteten KSAU 20210301

Utökat/ 
minskat 

kbidrag 2023

Utökat/ 
minskat 

kbidrag 2022

Utökat/ 
minskat 

kbidrag 2024
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Investeringsbudget 

Ram för 
nämnd-
beslut

Särskilda 
projekt att 

besluta 
om

Ram för 
nämnd-
beslut

Särskilda 
projekt att 

besluta 
om

Ram för 
nämnd-
beslut

Särskilda 
projekt att 

besluta 
om

Belopp i tkr. 2022 2022 2023 2023 2024 2024
KOMMUNSTYRELSEN
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 5 580 5 580 5 580
Kommunstyreslen/kommungemensamma
Summa kommunstyrelsen övrigt 5 580 0 5 580 0 5 580 0

Fastigheter
Skolor och förskolor
Svanskogs skola 6 000
Tingvalla aktivitetsyta/gympasal (utvecklingsbehov) 2 500
Summa skolor och förskolor 0 8 500 0 0 0 0

Äldreomsorg och LSS
Ersättningsboende för Vegag/funktionshinderområden x
Ombyggnad Björkbacken x
Ombyggnad Svanskogs äldreboende 2 000
Ombyggnad Kaptensgårdens äldreboende
Summa äldreomsorg och LSS 0 2 000 0 0 0 0

Fritidsverksamhet
Ridhus x
Summa fritidsverksamhet 0 0 0 0 0 0
Kulturverksamhet
Ombyggnad Medborgarhusets kök x x x
Summa kulturverksamhet 0 0 0 0 0 0

Övriga fastigheter
K3-investeringar 20 000
Summa fastigheter 0 10 500 0 20 000 0 0
Övriga investeringar beslutade av fullmäktige
Räddningstjänsten

Rtj, släckbil  4 500
Ttj. båt 250
Summa räddningstjänsten 0 4 500 0 250 0 0
Summa övriga inv beslutade av KF 5 580 0 5 580 0 5 580 0
KS summa 5 580 15 000 5 580 20 250 5 580 0
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Skattefinansierad verksamhet
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 4 900 10 650 10 650
FÖP allmän platsmark, Industrigatan m.m. 1 500
Friidrottssanläggn inkl allvädersbanor Tegnér x x x
Byte av lastmaskin gatuenheten 1 500
Tfn skatt summa 4 900 1 500 10 650 1 500 10 650 0

Avgiftsfinansierad verksamhet
Va-verksamhet Säffle
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 12 920 9 450 9 450
Svaneholms vattenverk 5 000 5 000
Summa 12 920 0 9 450 5 000 9 450 5 000
Renhållningsverksamhet Åmål

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 150 150 151
Renh Å - Insamling matavfall (inkl projektering) 2 200 2 200
Hjullastare ÅVC 2 500
Sopkärl restavfall (2021-2023) 650 700
Summa 150 2 850 150 5 400 151 0
TFN avgift summa 13 070 2 850 9 600 10 400 9 601 5 000
TFN TOTALT summa 17 970 4 350 20 250 11 900 20 251 5 000

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 180 180 180
MOB summa 180 0 180 0 180 0

KULTURNÄMNDEN
Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 200 200 200
Bokbuss
KUN summa 200 0 200 0 200 0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ram för nämndsbeslut/reinvesteringar 2 600 2 600 2 600
BUN summa 2 600 0 2 600 0 2 600 0
SOCIALNÄMNDEN
Ram för nämndbeslut/reinvesteringar 630 630 630
Inventarier till äldreboende X
SOC summa 630 0 630 0 630 0

TOTALT
Skattefinans investeringar 14 090 16 500 19 840 21 750 19 840 0
Avgiftsfinans investeringar 13 070 2 850 9 600 10 400 9 601 5 000
Totalt 27 160 19 350 29 440 32 150 29 441 5 000

46 510 61 590 34 441
Operativ beslutsordning för investeringar
För ingångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk kostnad som godkänns av rätt instans.
Total invest.utgift för projektet
Upp till 5 mnkr
Från 5,1 mnkr till 30,0 mnkr  
Från 30,1 mnkr 
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Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210218, majoriteten KSAU 20210301
Finansförvaltningen

Medel för oförutsedda behov m.m. Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2022 2023 2024

Medel för oförutsedda behov
KS förfogande oförutsedda behov -4 900 -4 900 -4 900
KS garantibelopp Simhall -1 000 -1 000 -1 000

Totalt -5 900 -5 900 -5 900

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210218, majoriteten KSAU 20210301

SPARANDERÄKNING
Belopp i Mnkr. Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Uppräkning 1,010 1,000 1,000

Utrymme för prio -9,7 -1,1 -16,1

Skatteintäkter 653,9 673,3 682,2

Riktat statsbidrag, äldreomsorgssatsning 8,3 8,3 8,3
Statsbidrag 389,3 380,2 391,2
Summa skatteintäkter o statsbidrag 1 051,5 1 061,8 1 081,7
Mellankommunal skatteutj kollektivtrafiken 0,7 0,4 0,0
Verksamhetens intäkter 350,0 350,0 350,0
Totala intäkter 1 402,2 1 412,2 1 431,7

Verksamhetens nettoanslag föregående år -943,7 -970,8 -979,1
Justering demografi -3,9 -7,1 -1,1
Procentuell justering -10,0 0,0 0,0
Tillägg/avdrag -0,5 0,0 0,0
Hyresjustering -3,0 0,0 0,0
Prioriteringsutrymme -9,7 -1,1 -16,1
Summa justeringar -27,2 -8,2 -17,2
Påslag verksamhetens intäkter -350,0 -350,0 -350,0
Verksamhet bruttokostnader -1 320,8 -1 329,1 -1 346,2
Pensionsutbetalningar -21,2 -22,2 -23,1
Verksamhetens resultat 60,2 60,9 62,40,0 #REFERENS! #REFERENS!

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

Resultat 20,9 21,1 21,5

Resultat i procent av skatteintäkter och statsb idrag 2,00 2,00 2,00



Finansiella mål 

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

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

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

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

finansiella ställningen och dess utveckling. Verksamhetsperspektivet visar kommunens 

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

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

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

finansiella mål är långsiktiga. I december 2013 fastställde kommunfullmäktige reviderade 

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

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

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

enhetsmål och aktiviteter. Fullmäktigemålen som beslutas av kommunfullmäktige motsvarar 

lagstiftningens verksamhetskrav för god ekonomisk hushållning. 

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

Det resultatmått som används är årets resultat efter balanskravsavstämning. 

• Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap. 

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

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

soliditeten. 

 Utfall Prognos Plan Scenario 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

Resultat, löpande 

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

Soliditet exkl 

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

Soliditet inkl 

pensionsåtagande 
25,5% 24,2% 25% 26,1% 27,4% 28,7% 30% 31,3% 

*Årets resultat efter balanskravsavstämning andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 

**Beräkningen bygger på att investeringsnivån för perioden 2022-2024 blir enligt 

investeringsbeslutet och att investeringsnivån för perioden 2025-2027 blir 50 mnkr.  

Budgetbeslutet innebär att kommunens resultat blir 1,39 procent av skatteintäkter, statsbidrag 

och utjämning år 2022, 1,49 procent år 2023 och 2 procent år 2024. År 2020 gjorde 

kommunen ett positivt resultat på 44,7 mnkr men eftersom att resultatet var negativt 2018 och 

2019 och prognostiseras till -11 mnkr 2021 kommer inte resultatet över löpande femårsperiod 

uppnå det långsiktiga resultatmålet på 2 procent.    

Soliditeten beräknas bli 45,2 procent år 2022, 45,9 procent år 2023 och 46,8 procent år 2024. 

För att återställa soliditeten till minst 50 procent krävs det att resultatnivån på 2 procent 

uppnås samtidigt som den totala investeringsnivån sänks jämfört med dagens nivå. I ett 



scenario där investeringsbudgeten för perioden 2022-2024 hamnar på föreslagen nivå krävs 

det att investeringarna för perioden 2025-2027 blir max 50 mnkr/år. Vid ett sådant scenario 

skulle soliditeten bli 49,8% procent år 2027.  

För perioden 2022-2024 kommer inte det långsiktiga (löpande femårs) resultatmålet på 2 % 

att uppnås enligt föreslagen budget. Målet att kommunens kassa ska ha 30 dagars 

betalningsberedskap kommer att uppnås enligt det föreslagna budgetbeslutet. Målet att: 

kommunens soliditet ska vara minst 50 procent (och när hela pensionsåtagandet är medräknat 

ska soliditeten nå 30 procent) kommer inte att uppnås under budgetperioden. I och med att det 

föreslagna budgetbeslutet tas följer att soliditeten inte kommer att uppnå det långsiktiga målet 

på minst 50% soliditet (30% inklusive pensionsåtagande). Då Sverige befinner sig i en 

lågkonjunktur är bedömningen att den föreslagna målnivån fortfarande uppfyller god 

ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Att hålla den beslutade resultat- och 

investeringsnivån måste prioriteras för att klara de beslutade målnivåerna.   

Behovet av låneram uppgår till 484 Mnkr för omsättning av lån, och till 16 Mnkr för 

nyupplåning till den egna verksamheten och för bolagens räkning ingen nyupplåning. 

8 Mnkr om året är budgeterat i intäkter från de placerade medlen enligt pensionspolicyn hos 

Nordea/Handelsbanken/Skandia. Budgeten för perioden lämnar därmed ett utrymme med 6,5 

Mnkr år 2022, 7,7 mnkr år 2023 och 13,6 mnkr år 2024 för återställande av negativa resultat 

från tidigare år. Efter 2020 års bokslut återstår det 14 mnkr att återställa inom tre år. Med 

prognosen i tertial 1, som visar ett resultat på -11 mnkr år 2021, skulle det innebära att 

balanskravresultatet är helt återställt först år 2024. 

Uppföljning 

Avstämning av de finansiella målen ska göras av kommunfullmäktige i samband med 

hanteringen av budget, delårsrapport och årsredovisning. Samtliga mål ska klaras av över 

löpande femårsperioder. Kommunfullmäktige kan enskilda år godkänna avvikelser från målen 

under förutsättning att det samtidigt beslutas om en plan för hur målen åter ska nås.  



Befolkning och priser budgetår 2022
Verksamhet Nettokostnad Verksamhet Nettokostnad

Förskola (0-5 år) 95 753 Äldreomsorg 75-79 år 74 893

Grundskola (6-15 år) 120 350 Äldreomsorg 80-89 år 149 786

Gymnasium (16-18 år) 139 656 Äldreomsorg 90-w år 174 750

Budget 2022
Prognos Prognos

Verksamhet

Belopp 

kr/inv

Antal i 

befolkningen, 

budgetår-1

Antal i 

befolkningen, 

budgetår

Förändring befolkning 

(budgetår-budgetår-1)

Budget 

demografi

Förskola (0-5 år) 95 753 931 906 -25 -2 378 571

Grundskola (6-15 år) 120 350 1 637 1 656 18 2 214 212

Gymnasium (16-18 år) 139 656 542 550 8 1 143 082

Summa BUN 978 723

Äldreomsorg 75-79 år 74 893 976 988 11 847 634

Äldreomsorg 80-89 år 149 786 1 035 1 049 15 2 193 712

Äldreomsorg 90-w år 174 750 238 237 -1 -99 794

Summa SOC 2 941 551

Totalt demografibudget 3 920 274

Budget 2023
Prognos Prognos

Verksamhet

Belopp 

kr/inv

Antal i 

befolkningen, 

budgetår-1

Antal i 

befolkningen, 

budgetår

Förändring befolkning 

(budgetår-budgetår-1)

Budget 

demografi

Förskola (0-5 år) 95 753 906 895 -10 -999 994

Grundskola (6-15 år) 120 350 1 656 1 646 -10 -1 189 179

Gymnasium (16-18 år) 139 656 550 559 10 1 342 840

Summa BUN -846 333

Äldreomsorg 75-79 år 74 893 988 1 007 19 1 414 590

Äldreomsorg 80-89 år 149 786 1 049 1 096 47 6 991 947

Äldreomsorg 90-w år 174 750 237 235 -2 -425 022

Summa SOC 7 981 515

Totalt demografibudget 7 135 182

Budget 2024
Prognos Prognos

Verksamhet

Belopp 

kr/inv

Antal i 

befolkningen, 

budgetår-1

Antal i 

befolkningen, 

budgetår

Förändring befolkning 

(budgetår-budgetår-1)

Budget 

demografi

Förskola (0-5 år) 95 753 895 890 -5 -500 895

Grundskola (6-15 år) 120 350 1 646 1 626 -20 -2 391 036

Gymnasium (16-18 år) 139 656 559 538 -21 -2 973 303

Summa BUN -5 865 235

Äldreomsorg 75-79 år 74 893 1 007 976 -30 -2 259 954

Äldreomsorg 80-89 år 149 786 1 096 1 141 45 6 777 269

Äldreomsorg 90-w år 174 750 235 249 14 2 437 933

Summa SOC 6 955 247

Totalt demografibudget 1 090 012
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Appendix
Förskola 0-5 år

Nettokostnad förskola, kr/inv, 2019 6 466

Kolada ID: N11004

Nettokostnad öppen förskola, kr/inv, 2019 0

Kolada ID: N11003

Nettokostnad pedagogisk omsorg, kr/inv, 2019 0

Kolada ID: N10016

Nettokostnad förskola (0-5 år), kr/inv 6 466

Total befolkning 2019, Statisticon 15 455

Befolkning åldersgrupp (0-5 år), 2019 923

Lokalkostnad andel (%) 12%

Uppräkningfaktor, budget 2020
t-2 0,5%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-1 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t 0,0%

2019 2022

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) 108 269 108 810

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) exkl lokalkostnader 95 276 95 753

Beräkning av ersättningsbelopp

Nettokostnad för förskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser förskola som är en pedagogisk 

gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna 

anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider. Barnen är inskrivna i förskolan. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för öppen förskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser barn som inte är 

inskrivna i förskola samt till förälder, dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande barn. Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk 

gruppverksamhet samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamheten är i allmänhet avgiftsfri. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för pedagog. oms, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser pedagogisk omsorg 

(tidigare familjedaghem) vilket är ett alternativ till förskola och fritidshem för barn som har behov av att vara i en mindre grupp, då det är långt till närmsta 

förskola/fritidshem eller när föräldrar och barn av andra skäl föredrar pedagogisk omsorg. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 0−5 å𝑟,𝑘𝑟/𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 (0−5 å𝑟)
= Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen 

(𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ö𝑝𝑝𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 +𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑔𝑜𝑔𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣) = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 0 − 5 å𝑟, 𝑘𝑟/𝑖𝑛𝑣

(5 815 + 0 + 0) = 6 466

6 466 ×15 455

923
= 108 269

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 (0 − 5 å𝑟) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) exkl lokalkostnader

108 269 × (1-0,12) = 95 276

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) exkl lokalkostnader x uppräkningsfaktort-2 x uppräkningsfaktort-1 x uppräkningsfaktort = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (0-5 år) exkl lokalkostnader, budget

95 276 x 1,005 x 1,000 x  1,000 = 95 753



Grundskola 6-15 år

Nettokostnad öppen fritidsverksamhet, kr/inv, 2019 0

ID: N13003

Nettokostnad fritidshem, kr/inv, 2019 1 365

ID: N13004

Nettokostnad förskoleklass, kr/inv, 2019 877

ID: N15015

Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/inv, 2019 12 456

ID: N15016

Nettokostnad grundsärskola, kr/inv, 2019 662

ID: N18002

Nettokostnad grundskola (6-15 år), kr/inv 15 360

Total befolkning, 2019 15 455

Befolkning åldersgrupp (6-15 år), 2019 1 685

Lokalkostnad andel (%) 15%

Uppräkningfaktor, budget 2020
t-2 0,5%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-1 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t 0,0%

2019 2022

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) 140 884 141 588

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) exkl lokalkostnader 119 751 120 350

Beräkning av ersättningsbelopp

Nettokostnad för förskoleklass, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser pedagogiska verksamhet 

till vilken kommunen är skyldig att anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar/per läsår. 

Den kan vara lokal och/eller verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem alternativt helt fristående. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för öppen fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser öppen 

fritidsverksamhet vilket är enligt skollagen ett alternativ till inskriven verksamhet för barn i åldersgruppen 10-12 år och kan också fungera som ett komplement för de 

skolbarn som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Den kan samordnas med kommunens övriga fritidsverksamheter för barn och ungdom och även anordnas i samarbete 

med föreningslivet. Till öppen fritidsverksamhet räknas även fritidshem för särskolebarn som inte är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för fritidshem tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser pedagogisk 

gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av 

verksamheten. Barnen är inskrivna. Fritidshemmet kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i mer eller mindre utsträckning integrerad med 

förskoleklassen och/eller den obligatoriska skolan. Verksamheten kan för de äldre barnen ibland ha andra benämningar t.ex. fritidsklubb, innehåller även fritidshem 

för särskolebarn om dessa är inskrivna i fritidshem. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för grundskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser grundskolans verksamhet 

år 1-9 (motsvarande). Förskoleklass ingår ej. Under verksamheten redovisas också köp av verksamhet för specialskola och sameskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s 

Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för grundsärskola (tidigare obligatorisk särskola), dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. 

Avser grundsärskola för barn med utvecklingsstörning i åldrarna 1-10 år samt träningsskola. Kostnader och intäkter för elever som är inskrivna i grundsärskolan men 

integrerade i grundskolan redovisas under grundskolan. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad öppen fritidsverksamhet Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑖𝑑𝑠ℎ𝑒𝑚 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 +𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠ä𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 )



Nettokostnad grundskola 6-15 år, kr/inv

Gymnasieskola 16-18 år

Nettokostnad gymnasieskola kr/inv, 2019 5 448

ID: N17014

Nettokostnad gymnasiesärskola kr/inv, 2019 520

ID: N18003

Nettokostnad gymnasieskola (16-18 år), 2019 5 968

Total befolkning, 2019 15 455

Befolkning åldersgrupp (16-18 år) 531

Lokalkostnad andel (%) 20%

Uppräkningfaktor, budget 2020
t-2 0,5%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-1 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t 0,0%

2018 2021

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) 173 701 174 570

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader 138 961 139 656

Beräkning av ersättningsbelopp

Nettokostnad för gymnasieskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser alla aktiviteter som 

ingår i gymnasieskolans verksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Nettokostnad för gymnasiesärskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser elever som fullgjort 

sin skolplikt i grundsärskolan och fortsatt fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan på nationellt specialutformade eller individuella program. Avser samtlig regi. Källa: 

SCB:s Räkenskapssammandrag.

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 6−15 å𝑟 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 (6−15 å𝑟)
= Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen 

Nettokostnad öppen fritidsverksamhet Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑖𝑑𝑠ℎ𝑒𝑚, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 +𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑒𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 , Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠ä𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 ) =

(0 + 1 365 + 877 + 12 456 + 662) = 15 360

15 360 ×15 455

1 685
= 140 884

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 (6 − 15 å𝑟) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) exkl lokalkostnader

140 884 × (1-0,15) = 119 751

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) exkl lokalkostnader x uppräkningsfaktort-2 x uppräkningsfaktort-1 x uppräkningsfaktort = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (6-15 år) exkl lokalkostnader, budget

119 751 x 1,005 x 1,000 x  1,000 = 120 350

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑒𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 16−18 å𝑟, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 (16−18 å𝑟)
= Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18år)

(Nettokostnad gymnasieskola Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 + 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑒𝑠ä𝑟𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣) = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑒𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 16 − 18 å𝑟, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣

(5 448 + 520) = 5 968

5 968 ×15 455

531
= 173 701

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 (16 − 18 å𝑟) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader



Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 14 926

ID: N20014

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 14 926

Total befolkning 15 455

Befolkning åldersgrupp (75+) 2 122

Lokalkostnader (RS-mallen) 8,6%

Uppräkningfaktor, budget 2020
t-2 0,5%

Uppräkningfaktor, budget 2021
t-1 0,0%

Uppräkningfaktor, budget 2022
t 0,0%

2019 2022

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) 108 709 109 253

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader 99 360 99 857

Äldreomsorg 75-79 år, kvot 0,75 74 520 74 893

Äldreomsorg 80-89 år, kvot 1,5 149 041 149 786

Äldreomsorg 90-w år, kvot 1,75 173 881 174 750

Nettokostnad för äldreomsorg. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invånare 

i kommunen den 31/12. Källa: SCB-Räkenskapssammandraget

Τ ) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader

173 701 × (1-0,20) = 138 961

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader x uppräkningsfaktort-2 x uppräkningsfaktort-1 x uppräkningsfaktort = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (16-18 år) exkl lokalkostnader, budget

138 961 x 1,005 x 1,000 x  1,000 = 139 656

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ä𝑙𝑑𝑟𝑒𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔, Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 (75+ å𝑟)
= Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år)

( 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ä𝑙𝑑𝑟𝑒𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 = 14 926 𝑘𝑟

14 926 ×15 455

2 122
= 108 709

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 Τ𝑘𝑟 𝑖𝑛𝑣 𝑖 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑛 (75 + å𝑟) × (1-Lokalkostnad andel (%)) = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader

108 709 × (1-0,086) = 99 360

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader x uppräkningsfaktort-2 x uppräkningsfaktort-1 x uppräkningsfaktort = Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader, budget

99 360 x 1,005 x 1,000 x  1,000 = 99 857

Nettokostnad kr/inv i åldersgruppen (75+ år) exkl lokalkostnader x Äldreomsorg, kvot (per ålderskategori) = Ersättningsbelopp
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 18 Dnr 2021-000041  

Budgetförutsättningar inför ramar 2022 - 2024 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Mattias Anglemark redogör för budgetförutsättningarna inför 
ramar 2022-2024.      
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar  
att anta preliminära drift- och investeringsramar för år 2022 - 2024,  
med en uppräkning på 1 procent av budgetramarna 2022 och utan 
uppräkning 2023-2024 med ett överskottsmål på 2 %. 
Investeringsramarna ska max uppgå till respektive års budgeterade resultat + 
avskrivningar. Det ger investeringsramar på   
65,8 Mnkr 2022, 66,6 Mnkr 2023 och 68 Mnkr 2024. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar  
att anta preliminära drift- och investeringsramar för år 2022 - 2024,  
med en uppräkning på 1 procent av budgetramarna 2022 och utan 
uppräkning 2023-2024 med ett överskottsmål på 2 %. 
Investeringsramarna ska max uppgå till respektive års budgeterade resultat + 
avskrivningar. Det ger investeringsramar på   
65,8 Mnkr 2022, 66,6 Mnkr 2023 och 68 Mnkr 2024. 
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CIRKULÄR 21:12 

Ekonomi och styrning Kommunstyrelsen
Mona Fridell m.fl. 
EJ Ekonomi/finans 

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 
I detta cirkulär presenterar vi: 

• Ny skatteunderlagsprognos 
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 

Jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 20:57) räknar vi nu 
med starkare utveckling av skatteunderlaget 2020–2022 men svagare 2023. Upprevi-
deringen beror främst på att arbetade timmar utvecklades starkare i slutet av 2020 än 
vi väntade oss och att det också finns skäl att tro på starkare utveckling under andra 
halvåret i år. Det innebär svagare sysselsättningsutveckling 2023 än i förra beräk-
ningen, eftersom vår bedömning av antalet arbetade timmar när arbetsmarknaden nått 
balans inte har ändrats nämnvärt. 

Samhällsekonomisk utveckling 
I likhet med föregående prognos bedöms konjunkturen stärkas i Sverige 2021. En end-
ast svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som 
präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart 
under andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, 
hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Pro-
gnososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin 
torde ligga bakom oss. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den 
svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. 
Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när 
återhämtningen väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än 
den trendmässiga vid en sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning 
av sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas dock 
återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå 
till dryga 8 procent, som genomsnitt de kommande tre åren. 

Den samhällsekonomiska utvecklingen beskrivs mer utförligt i MakroNytt 1/2021. 
Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

www.skr.se
mailto:info@skr.se
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BNP* 1,4 –3,1 2,7 3,6 2,1 2,1 

Sysselsättning, timmar* –0,3 –3,9 1,4 2,3 1,2 0,9 

Relativ arbetslöshet, % 6,8 8,3 8,4 8,1 7,9 7,5 

Timlön, Nationalräkenskaperna 3,8 5,0 1,7 2,2 2,3 2,4 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,6 2,1 2,5 2,2 2,3 2,4 

Inflation, KPIF 1,7 0,5 1,3 1,4 1,8 2,0 

Inflation, KPI 1,8 0,5 1,2 1,5 1,9 2,3 

Befolkning, 15–74 år 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

*Kalenderkorrigerat. 

Hyfsad skatteunderlagstillväxt 

Beräkningen av skatteunderlaget 2020–2024 baseras på den samhällsekonomiska bild 
som sammanfattas här ovan och presenteras mer utförligt i MakroNytt nr 1/2021. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Sysselsättning, timmar Timlön 
Övrigt Exkl. regeleffekter
Faktiskt skatteunderlag 

Källa: Skatteverket, SKR. 

Bättre än befarat men svag skatteunderlagstillväxt 2020 
Vår prognos för 2020 visar den lägsta skatteunderlagstillväxten på 10 år. Det är en ef-
fekt av den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst. Det motverkas visserligen av 
omfattande utbetalningar av permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan 
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motsvarande arbetsinsats. Men lönesumman ökade ändå med mindre än en procent: 
färre var sysselsatta, en mindre andel av de sysselsatta arbetade (eftersom fler var 
frånvarande) och den arbetade tiden per person minskade kraftigt. Därutöver dämpa-
des skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år 
(vilket dock kompenseras genom en höjning av det generella statsbidraget). Skatteun-
derlagstillväxten ser därför ut att ha stannat strax över två procent. Att den inte blev 
ännu lägre förklaras bland annat av en mycket kraftig ökning av inkomster från arbets-
löshetsersättning och sjukpenning, till stor del en följd av covid-19-pandemin och till-
fälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av denna. 

Fortsatt konjunkturuppgång lyfter skatteunderlaget 2021 
Den konjunkturåterhämtning som inleddes under tredje kvartalet 2020 går nu på spar-
låga till följd av pandemins andra våg och vi räknar med att det dröjer en bit in på 
2021 innan ekonomin åter får bättre fart. Andra halvåret i år bör arbetade timmar börja 
växa starkare, vilket leder till att lönesumman ökar mer än 2020. Skatteunderlaget 
hålls visserligen tillbaka av att inkomster från sjuk- och föräldrapenning återgår till 
mer normala nivåer samt att indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020. 
Men arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Den totala effekten är att 
vi prognostiserar en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021. 

I vårt scenario innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande stor ökning av ar-
betade timmar bortom prognosåret 2021, framförallt 2022 men även 2023 och 2024 
antas utvecklingen på arbetsmarknaden stärkas. Löneökningarna tilltar gradvis i vår 
framskrivning men är måttliga i ett historiskt perspektiv. Detta hänger samman med 
antagandet om låg inflation. Liksom en svag produktivitetstillväxt för hela samhällse-
konomin. 

Den underliggande utvecklingen 
Skatteunderlagets utveckling påverkas av flera regelförändringar vars effekter på reg-
ioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det 
generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt 
avviker från den faktiska alla år 2020–2023. Både år 2020 och 2021 drar ytterligare 
höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska ökningen. Det 
motverkas delvis av ändrade värden för förmånsbilar 2021, men nettoeffekten är nega-
tiv. År 2022 ökar effekten av ändrade värden för förmånsbilarna något, vilket ger en 
underliggande ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska. År 2023 ökar ef-
fekten av ändrade värden för förmånsbilar ytterligare samtidigt som höjd riktålder i 
pensionssystemet minskar grundavdragen. Båda dessa höjer den faktiska ökningstak-
ten jämfört med den underliggande. 
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Förändring jämfört med SKR:s decemberprognos 
Jämfört med den prognos vi publicerade i december (cirkulär 20:57) har vi i den aktu-
ella prognosen justerat upp skatteunderlagets ökningstakt 2020–2022 (tabell 2) och ju-
sterat ner utvecklingen 2023. Skatteunderlagets nivå år 2022 är därmed 1,1 procenten-
heter högre denna gång än i decemberberäkningen, men 2023 har skillnaden krympt 
till 0,5 procentenheter. 

Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna 
Procentuell förändring 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019–2023 

SKR feb 2,8 2,2 3,0 4,1 3,5 3,2 16,6 

SKR dec 2,8 1,7 2,5 4,0 4,1 3,1 16,1 

ESV nov 3,0 1,6 1,9 4,1 3,6 3,2 14,9 

Reg sep* 2,9 2,01 2,21 3,6 3,9 15,5 

*Har fastställts som underlag för uppräkning av preliminärt utbetald kommunalskatt år 2021 
till 1,020 och 1,022. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR. 

Upprevideringen av prognosen för 2020 förklaras framförallt av att pandemins andra 
våg inte minskade arbetade timmar i slutet av året så mycket som vi i december räk-
nade med. Lönen per arbetad timme (timlön enligt Nationalräkenskapernas definition) 
blev också lite högre och inkomsterna av föräldrapenning lite större än vi prognostise-
rade. 

Att vi justerar upp skatteunderlagstillväxten 2021 beror främst på att vi nu räknar med 
en starkare ökning av lönesumman under andra halvåret. Samtidigt har bland annat 
förlängningen av vissa pandemirelaterade åtgärder lett till att vi nu räknar med större 
inkomster av sjukpenning än enligt decemberprognosen. Detta motverkas endast till 
en mindre del av att vi justerat ner prognosen för arbetslöshetsersättningar. 

Att scenariots kalkyl för 2023 nu visar mindre ökning av skatteunderlaget än i beräk-
ningen från december beror på att vår bedömning av sysselsättningsnivån när arbets-
marknaden når balans inte ändrats nämnvärt. Eftersom arbetade timmar ökar mer 
2020–2022 i den aktuella beräkningen än i den förra så är det mindre som återstår till 
balans när vi kommer till 2023 och 2024. 

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos 
Den prognos ESV presenterade i november visar avsevärt mindre ökning av skatteun-
derlaget än SKR:s åren 2020 och, framförallt, 2021 (tabell 2). Den viktigaste skillna-
den är att ESV räknar med långsammare utveckling av lön per arbetad timme. Men 
även pensionsinkomsterna ökar mindre i ESV:s prognos samtidigt som grundavdragen 
stiger snabbare. 
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Den prognos regeringen presenterade i budgetpropositionen för år 2021 visar lägre 
skatteunderlagstillväxt än SKR:s. 2020–2022 men högre 2023. Åren 2020 och 2022 
förklaras en stor del av skillnaderna av att regeringen räknat med långsammare ut-
veckling av arbetade timmar. År 2021 utgår SKR från att den genomsnittliga lönen per 
arbetad timme stiger snabbare än vad regeringen räknat med. Det motverkas delvis av 
att regeringen prognostiserat större sysselsättningstillväxt. Att regeringens prognos vi-
sar mer gynnsam utveckling än SKR:s år 2023 beror på att Regeringen kalkylerar med 
högre ökningstakt för såväl arbetade timmar som timlön. 

Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de 
egna riktlinjerna för RUR som beslutas av fullmäktige. 

Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga un-
derliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möj-
ligt för 2021, 2023 och 2024 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR 
ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt 
årlig utveckling 
Förändring i procent per år 

2021 2022 2023 2024 

Snitt 10 år 4,0 3,9 3,9 3,8 

Årlig ökning 3,3 4,1 3,1 3,2 

Differens –0,7 0,2 –0,8 –0,6 

Källa: Skatteverket och SKR. 

Slutavräkningar 2020–2021 
Slutavräkning 2020 
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäkter, ska det 
bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Av-
räkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKR:s skatteunderlagspro-
gnos i december. 

Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2019 och 2020 till 3,4 procent re-
spektive 2,6 procent i Budgetpropositionen för år 2020. Slutligt utfall för 2019 blev 
2,82 procent och vår prognos i december 2020 visade på en ökning av skatteunderla-
get med 1,7 procent för 2020. Med den bedömningen uppgick rekommenderad upp-
bokning i bokslut 2020 till –715 kronor per invånare den 1.11.2019. 
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SKR:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 2,2 procent för 2020 vil-
ket innebär att prognosen för slutavräkningen 2020 beräknas till –492 kronor per invå-
nare och därmed uppstår en positiv korrigeringspost på 223 kronor per invånare den 
1.11 2019. 

Slutavräkning 2021 
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2020 och 2021 uppgår till 2,0 procent 
respektive 2,2 procent, enligt Budgetpropositionen för 2021. SKR:s prognos innebär 
en högre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2021 blir positiv 
och uppgår till 465 kronor per invånare den 1.11.2020. Jämfört med vår prognos i de-
cember är det en förbättring med 457 kronor per invånare. 

Regleringsbidrag/avgift 
SKR har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjäm-
ningen för åren 2021 till 2024 (tabell 4 och 5). Förändringar sedan senaste bedöm-
ningen i cirkulär 20:59 beror på vår senaste skatteunderlagsprognos. 

Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2021 till 2024 
Miljoner kronor 

2021 2022 2023 2024 

Inkomstutjämning, netto (+) 72 646 76 366 79 038 81 580 

Strukturbidrag (+) 1 048 1 056 1 063 1 071 

Införandebidrag (+) 919 243 28 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 74 547 77 665 80 129 82 651 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 105 403 102 095 96 889 96 854 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 30 856 24 430 16 760 14 203 

Källa: SCB och SKR: 
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Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2021 till 2024 
Kronor per invånare 

2021 2022 2023 2024 

Inkomstutjämning, netto (+) 7 000 7 301 7 503 7 690 

Strukturbidrag (+) 101 101 101 101 

Införandebidrag (+) 89 23 3 0 

Summa inkomster för kommunerna (1) 7 183 7 426 7 606 7 791 

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2) 10 156 9 761 9 197 9 130 

Differens → Regleringspost (2)–(1) 2 973 2 336 1 591 1 339 

Källa: SCB och SKR: 

Samtliga förändringar som gjordes av anslaget under 2020 och som avser 2021 och 
framåt, ingår i våra beräkningar. Förändringarna inför 2021 framgår av blad 7 i mo-
dellen skatter och bidrag medan tidigare års förändringar framgår av vår specificering 
av generella statsbidrag. https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplane-
ring/statsbidrag/specificeringavvissastatsbidrag.31839.html 

”De gamla välfärdsmiljarderna” som aviserades i BP2017 ingår från och med 2021 till 
fullo i anslaget med 7,0 miljarder kronor (673 kr/inv.). 

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens vo-
lymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i lö-
pande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I 
tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 
2019–2024. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om 
från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som an-
vänds i SKR:s kalkyler. 

Tabell 9. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Arbetskraftskostnader* 2,7 2,1 2,0 2,0 2,4 2,4 

Övrig förbrukning 2,9 1,3 1,7 1,7 1,9 2,1 

Prisförändring 2,7 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 2,3 % 2,3 % 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplane
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Bedömningen av arbetskraftskostnaderna för prognosåren baserar sig på timlöneut-
vecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos, och beslutade föränd-
ringar av arbetsgivaravgifterna. 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd 
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning 
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneök-
ningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen. Priset på övrig förbrukning 
utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF, dvs. konsumentprisindex med 
fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisföränd-
ringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2021–2028 
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 
2021–2028 på vår webbplats på nedanstående länk: 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlags-
prognos.1355.html 

Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och 
bakgrundsuppgifter för sin kommun. 

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för 
åren 2021–2028. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli 
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns fi-
ler med specificering av generella och riktade statsbidrag. Av specificeringen av gene-
rella statsbidrag framgår vilka bidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning och därmed i prognosunderlaget. Filerna återfinns via nedanstående länk: 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specifice-
ringavvissastatsbidrag.31839.html 

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 20:59) beror på: 
• Ny skatteunderlagsprognos 

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag/specifice
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlags
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Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag” 
För att uppdatera modellen ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Ladda ned 
filen; 

• Uppdateringsfil-21012nr1.xls 
från sidan www.skr.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manua-
len, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär. 

OBS! Befolkningsuppgifter per den 31 december 2020 
Den 22 februari publicerar SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2020. Des-
sa uppgifter används i modellen som befolkning per den 1.1 2021 och den automatiska 
inläsningen sker i samband med vår aprilprognos. Som hjälp för kommuner som vill 
lägga in uppgifterna tidigare, kommer vi under vecka 8 att publicera en uppdaterad be-
folkningsfil med det faktiska utfallet för 2020, se nedanstående länk  

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/folkmangdssiff-
ror.1362.html 

På blad 2 cellerna C71–C79 ska de kommunvisa uppgifterna klistras in och på blad 4 C71– 
C79 ska rikets uppgifter in. Eftersom det är definitiva uppgifter gör det inget om formlerna i 
ovan nämnda celler skrivs över. 

Kurs 23 mars, digitalt 
För nytillkomna användare av modellen Skatter och bidrag anordnar vi tisdagen den 
23 mars en webbkurs i utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för kom-
muner. Under dagen varvas en teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder 
och praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går även igenom eventuella 
aktuella frågor med koppling till systemet. 

Preliminärt program 
09.30–12.00 Övergripande information och inkomstutjämning 
12.00–12.45 Lunch 
12.45–15.30 Kostnadsutjämning och övriga delar i utjämningen 
Kostnad: 1 000 kr per person, exklusive moms. 
Anmälan: senast 8 mars, via nedanstående länk 

https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbkursutjamningssy-
stemetochmodellenskatterbidragkommuner.33650.html 

https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbkursutjamningssy
https://12.45�15.30
https://12.00�12.45
https://09.30�12.00
https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/folkmangdssiff
www.skr.se/modellensob
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Information om tidpunkter under 2021 
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på 
Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern. 

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, 
gå in på skr.se och välj Prenumerera. Länken ligger i den grå listen ovanför sidans ru-
brik. 

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste upp-
daterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären. 

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Anders Brunstedt (makroekonomi) 08-
452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Måns Norberg (sammanvägt 
prisindex kommunal verksamhet) 08-452 77 99, Mona Fridell (modellen Skatter & bi-
drag) 08-452 79 10. 

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skr.se. 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 

Niclas Johansson 

 Mona Fridell 

Bilagor 

”Prognosunderlag K-2021–2028-21012”, finns på vår webbplats via följande länk: 
http://www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx 

http://www.skr.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
mailto:fornamn.efternamn@skr.se
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Kommunstyrelsen 
  

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 32 Dnr 2021-000041  

Budgetförutsättningar inför 2022 samt plan 2023-2024 
för Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Budgetprocessen startar med att kommunstyrelsen beslutar om preliminära 
ramar för nästkommande år under mars månad. Kommunstyrelsen föreslår 
definitiva ramar för drift- och investeringsbudget 10 juni och fullmäktige tar 
slutligt beslut 21 juni. 
De preliminära ramarna för driftbudgeten år 2022 innehåller en generell 
uppräkning till alla nämnder med 1 procent av 2021 års kommunbidrag.   
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, § 18 2021-02-22. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-03-23. 
SKR:s Cirkulär 21:12 – Budgetförutsättningar för åren 2020-2024      
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C). Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.      
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Anta preliminära drift- och investeringsramar för år 2022 - 2024, 
med en uppräkning på 1 procent av budgetramarna för år  
2022 och med nolluppräkning för åren 2023-2024. 

2. Anta anvisningar och tidplan inför arbetet med budget år 2022. 
 
___________________ 
2021-03-09 Utdrag till 
Samtliga nämnder och bolag 
      



Kommunstyrelsen, budgetförutsättningar 2022-2024



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

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

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

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

Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2022.

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

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

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

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

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

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



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

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

• Oförändrat avkastningskrav för de kommunala bolagen.

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

• Ny demografimodell från och med budget 2021.

 



Befolkningsprognos och ny 
demografimodell
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• Befolkningsprognos gjord av Statisticon i januari.

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

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

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

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



Konjunkturläget 29 april 2021 enligt Sveriges Kommuner 
och Regioner

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

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

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



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

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



Budget 2022, preliminära ramar 1 % uppräkning 
2022 och 

nolluppräkning 
2023-2024

Prioriterings-
utrymme

Resultatnivå 2 %



Budget 2022, skatteprognos 29 april

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



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

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

• Total summerar kostnadsökningarna till 14,3 mnkr.

 

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

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



Budget 2022, budgetdialog 22 april
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Äskanden över ram:

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

Totala äskanden ca 30 mnkr
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Preliminära 

ramar

Ny 
skatteprognos 

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

 
Befolkning 

+50
Befolkning 

+75
Befolkning 

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



Budget 2022, skatteprognos 29 april

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



Investeringar fortsatt arbete

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

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

Vad summerar x mnkr till?

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

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

Investeringar, förslag 60,7 62 60,7

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



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

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

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

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

Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2022.

Vad händer under våren 2021?
TI

D
PL

A
N

 V
Å

R
EN

 2
01

9



 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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2021-04-20 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2021-000041  

Rambudget 2022 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska syfta till att genom framsyn 

planering, tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning skapa förutsättningar för 

en hållbar utveckling genom snabb och rättssäker myndighetsutövning. 

Det finns sju kommunfullmäktigemål beslutade och nämnden har också sju 

nämndmål. 

Miljö- och byggnadsnämndens åtgärder samt förslag till nämndmål 2020-

2022: 

 - God bebyggelseutveckling 

 - God skolmiljö 

 - Effektivt detaljplanearbete 

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

 - God service i myndighetsutövning 

 - God och ekonomisk hushållning 

 - God arbetsmiljö 

 

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

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

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

återföring av minskat fastighetsunderhåll om 5 tkr. En schablonmässig 

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

ledamöter och övriga kostnader beräknas öka i enlighet med inflationen, 

vilket innebär ytterligare 54 tkr. Sammantaget behöver därmed 149 tkr 

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

besparingsbehovet på miljöenheten. Detta belopp förväntas dock bli 

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

högre än 2020. Dessutom tillkommer besparingar inom 

bostadsanpassningsbidragen med 99 tkr vilket får det budgeterade 

kommunbidraget att täcka förvaltningens kostnader 

.  

Beslutsunderlag 

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

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

förvaltningens förslag.       

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med upprättad preliminära 

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

ytterligare två tjänster till miljöenheten. 

 

--- 

 

Beslutet expedieras till: 

 - Kommunstyrelsen 

      

 



 

 
 
 

 

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

2024 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen, miljöchefen och ekonomen redogör för miljö- och 

byggnadsnämndens preliminära budgetramar för 2022-2024. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska syfta till att genom framsyn 

planering, tillståndsgivning, tillsyn och rådgivning skapa förutsättningar för 

en hållbar utveckling genom snabb och rättssäker myndighetsutövning. 

Det finns sju kommunfullmäktigemål beslutade och nämnden har också sju 

nämndmål. 

Miljö- och byggnadsnämndens åtgärder samt förslag till nämndmål 2020-

2022: 

 - God bebyggelseutveckling 

 - God skolmiljö 

 - Effektivt detaljplanearbete 

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

 - God service i myndighetsutövning 

 - God och ekonomisk hushållning 

 - God arbetsmiljö 

Ekonomiska konsekvenser 

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

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

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

innebär 92 tkr. Dessutom tillkommer återföring av minskat 

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

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

kostnader beräknas öka i enlighet med inflationen, vilket innebär ytterligare 

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

för hälso- och miljöskydd om 275 tkr täcker besparingsbehovet på 

miljöenheten. Detta belopp förväntas dock bli förbrukat på oförutsedda 

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

tillkommer besparingar inom bostadsanpassningsbidragen med 99 tkr vilket 

får det budgeterade kommunbidraget att täcka förvaltningens kostnader  
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Beslutsunderlag 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att Miljö- och byggnadsnämnden 

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

Peter Pettersson 

Förvaltningschef 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 49 Dnr 2021-000211  

Budgetramskrivelse 2022 - 2024 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade den 1 mars 2021 beslut om budgetförutsättningar 

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

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

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

oförändrad organisation. En orosignal är ett ökat intresse bland fristående 

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

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

svårigheter att organisera optimalt. Det kommer att krävas en omedelbar 

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

kostnaden per barn inom kommunen ökar vilket leder till ökade kostnader 

för barn i de fristående verksamheterna.  

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

verksamheten efter den volymminskning som skett med anledning av 

befolkningsminskning och Migrationsverkets hastiga avveckling av 

verksamhet i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-07, § 26. 

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

Lokalförsörjningsplan BUN 2021-2031. 

RESULTAT Budgetramskrivelse 2022-2024. 

Reviderad - Budgetramskrivelse 2022-2024. 

Reviderad - Omvärldsspaning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

med förvaltningens förslag.  

 

 

 

Fortsättning nästa sida 

 

Fortsättning § 49 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Godkänna barn- och utbildningsnämndens budgetramskrivelse för 2022-

2024. 

_______________ 

2021-04-26 Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningsledningsgruppen 

Protokollsanteckning 

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

(S) och Carina Nilsson (S): 

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

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

Budget 2022-2024 Säffle 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för år 2022 innebär en höjning 

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

löneökningar, hyreshöjningar och prisökning för övriga kostnader innebär 

det innebär en besparing för de skattefinansierade verksamheterna om cirka 

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

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

den skattefinansierade verksamheten och 53 620 tkr för den 

avgiftsfinansierade verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-14 

Slutlig budgetskrivelse 2022-2024 Säffle 

Slutlig investeringsbudget 2022-2030 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 

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

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

__________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

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

Sammanfattning 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för år 2022 innebär en höjning 

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

löneökningar, hyreshöjningar och prisökning för övriga kostnader innebär 

det innebär en besparing för de skattefinansierade verksamheterna om cirka 

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

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

den skattefinansierade verksamheten och 53 620 tkr för den 

avgiftsfinansierade verksamheten. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

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

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

Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om preliminära ramar för 

nästkommande år. Nämnderna kommenterar de tilldelade ramarna genom att 

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

lämnar sina kommentarer till budgetberedningen i april. Kommunstyrelsen 

föreslår därefter definitiva ramar för driftbudgeten och fullmäktige tar 

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

beslut om investeringsbudget för kommande år. Nämndmålen beslutas i en 

verksamhetsplan i samband med att detaljbudget för nästkommande år 

beslutas, vilket sker på hösten. 

År 2021 är budgetprocessen tidigarelagd en månad. Det innebär att 

tidsplanen för processen blir kortare och mer intensiv. 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för år 2022 innebär en höjning 

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

löneökningar, hyreshöjningar och prisökning för övriga kostnader innebär 

det innebär en besparing för de skattefinansierade verksamheterna om cirka 

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

renovering av idrottshallen vid Tegner. Hyreshöjningen ska fördelas mellan 

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

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

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

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

balans. 

Nuvarande uppräkning tillåter inte utrymme för utökad verksamhet utan 

innebär att nuvarande servicegrad i möjligaste mån bibehålls eventuellt 

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

en budget i balans.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Budgetramskrivelse för budget 2022-2024  

Investeringsbudget 2022-2024  

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen har jobbat mycket med att utveckla organisationen både 

strukturellt och kompetensbasmässigt. Samarbetet mellan Säffle och Åmål är 

här centralt. 

Arbetet med att etablera en bredare och högre kompetensbas medger en 

högre grad av teknisk standard och kvalitetssäkring (beställarkompetens) vid 

om- och nybyggnation (både avseende köpta produkter och 

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

driftsäkerhetsmässiga och ekonomiska vinster då man säkerställer att man 

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

framförallt gett högre kvalitet till verksamheterna. 

De drivande kostnaderna kommande år är framförallt ökat behov av 

förnyelse och reinvesteringar i anläggningar som närmar sig att vara helt 

avskrivna. Det gäller både det kommunala vägnätet, belysningsanläggningar 

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

vatten- och reningsverk,  idrotts- och fritidsanläggningar mm.  

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

verksamheten och den återinvestering som behöver göras, stora tänkta 

etableringar, exploateringsområden, bostadsområdet etc. Detta innebära att 

förvaltningens tjänster i kommunalinfrastrukturtjänster är starkt efterfrågade. 

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

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

att upprätthålla motsvarande kvalitet på verksamheterna, ekonomisk 

ställning eller kompetensförsörjning.  

Fortsatt samordning mellan enheterna inom förvaltningen krävs tillsammans 

med kostnadsöversyner och effektiviseringar för att kunna hålla en budget i 

balans.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

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

skattefinansierade verksamheterna motsvarande ca 700 tkr mnkr jämfört med 

förväntade kostnadsökningar för personal, övriga verksamhets- och 

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

efter renovering av idrottshallen vid Tegner. Hyreshöjningen ska fördelas 
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mellan teknik- och fritid samt barn- och utbildning. En uppsägning från 

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

tkr finns att hantera i kommunkoncernen. Sammantaget ger det ett 

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

att få en budget i balans. 

 

Nuvarande uppräkning tillåter inte utrymme för utökad verksamhet utan 

innebär att nuvarande servicegrad i möjligaste mån bibehålls eventuellt 

sänks. 

Fortsatt samordning mellan enheterna inom förvaltningen är fortfarande 

central och behöver vidareutvecklas ytterligare för att använda resurserna på 

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

tjänster, översyn av kostnader samt en återhållsam investeringsbudget är 

krav för att klara budgetförutsättningarna. Förändrad skötsel och 

skötselintervaller samt prioritering av ex. grönområden för att minska 

tidsåtgång och därmed personalkostnader. 

Ytterligare prioriteringar kan komma att behöva göras för driftbudgeten när 

detaljbudget presenteras i november.  

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

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

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

under hösten. 

 

Investeringar 

Investeringsplanen för de skattefinansierade verksamheterna under 

kommande treårsperiod har sänkts i liggande budgetförslag, då ökade 

kapitalkostnader. Föreslagen ram för reinvesteringar inom den 

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

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

 

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

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

 

Måluppfyllelse 

Bedömningen är att teknik- och fritidsnämnden genom att fokusera på 

kärnverksamhet och bibehållen standard på existerande anläggningar och 

verksamhet på sikt bör kunna bibehålla nuvarande måluppfyllelse överlag. 

Detta under förutsättning att det övergripande finansiella läget inte försämras 

avsevärt, att planerade verksamhetseffektiviseringar ger önskat resultat och 

att nämnden får kostnadstäckning för eventuella nya uppdrag och 

verksamheter. Nämndmålen redovisas i verksamhetsplaneringen vid 

detaljbudgetarbetet under hösten. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Jakob Lindvall 

Förvaltningsekonom 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 
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 Socialnämnden 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser 

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

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

Barnkonventionen har beaktats i förslag till ramskrivelse. 

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

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 

Lise-Lotte Andersson 
Biträdande Socialchef 

  

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

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

Budget 2022 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden skall göra en budget inklusive åtgärder till måluppfyllelse 

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

de preliminära budgetramar som beslöts i kommunstyrelsen i mars 2021. 

Kulturnämndens budget för 2022-2024 redogör för hur verksamheterna skall 

arbeta för måluppfyllelse. I budgeten redogörs för de ekonomiska 

konsekvenser som en uppräkning på 1% får för kulturnämndens 

verksamheter.      

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 

Budget 2022-2024 för Kulturnämnden.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Crispin Hultkrantz (M): Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens 

förslag.      

Beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna Budget 2022-2024. 

 

 

__________________ 

2021-04-26 Utdrag till 

Kommunstyrelsen      
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Kulturnämnden 

 

Budget för kulturnämnden 2022-2024 

Sammanfattning 

Kulturnämnden skall göra en budget inklusive åtgärder till måluppfyllelse 

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

de preliminära budgetramar som beslöts i kommunstyrelsen i mars 2021. 

Kulturnämndens budget för 2022-2024 redogör för hur verksamheterna skall 

arbeta för måluppfyllelse. I budgeten redogörs för de ekonomiska 

konsekvenser som en uppräkning på 1% får för kulturnämndens 

verksamheter. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i mars om preliminära budgetramar för 2022. 

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

vid sitt möte i mars diskuterat förutsättningarna för budget 2022 tillsammans 

med kulturförvaltningens verksamhetsledare. Kulturnämndens mål utgår från 

de externa och interna fullmäktigemålen och ligger till grund för 

verksamhetens aktiviteter för att nå måluppfyllelse. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteyttrande samt Budget 2022-2024 för 

Kulturnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 

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

verksamheter pga ökade lönekostnader samt ökat konsumentprisindex.  

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

nå måluppfyllelse och att bibehålla kvalitén i verksamheterna. Med 

nuvarande budgetförslag ser vi att vi tvingas till personalnedskärningar 

vilket kommer att påverka öppettider på Biblioteket och Ungdomens Hus. 

Bibliotekets programverksamhet, med författarbesök, föreläsningar, 

familjelördagar och lovaktiviteter måste begränsas betydligt och även 

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

gruppverksamhet och intresseverksamhet. Ungdomens Hus återgår till att bli 

mer av en vanlig fritidsgårdsverksamhet, med öppna kvällar men utan 

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

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

liksom bidrag till studieförbunden tvingas återigen minskas vilket kommer 

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

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

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

familjeaktiviteter och riktade arrangemang till barn och unga.  

De affärsdrivande verksamheterna, Medborgarhuset och Sagabiografen, ser 

årligen över möjligheten att höja intäkterna och därigenom möta kostnaderna 

som en ökning av konsumentprisindex innebär. Medborgarhusets egna 

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

har påverkats negativt av pandemin vilket gör att färre arrangörsbolag finns 

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

komma att påverkas negativt.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Stor negativ påverkan på alla kulturnämndens verksamheter. Vi måste nu 

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

Kulturnämnden kommer att göra ett äskande om höjd rambudget för att 

verksamheterna ska kunna jobba vidare för att nå måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse 

Kulturnämnden får svårigheter att nå måluppfyllelse och därmed bidra till 

måluppfyllelsen i kommunen. 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 

Verksamhet för barn och unga är prioriterad men även här kan 

kulturnämnden tvingas till nedskärningar i verksamhet som är avsedd för 

målgruppen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna Budget 2022-2024. 

Katarina Kristoffersson 

Kulturchef  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr KFAB/2021:15 

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomiska mål 

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

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

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

Ingemar Rosén 
VD  
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Säfflebostäder AB 
 

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå  

Externt perspektiv  

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

bostad 

I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet 

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

 

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

olika behov och livssituationer.  

 

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

lägenhetsbeståndet och dess underhållsåtgärder. 

 

Internt perspektiv 
 

Säffle kommun har god kvalitet med 

fokus på hållbar utveckling 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag 

att verka för hållbart byggande och förvaltning 

 

Säffle kommun har en långsiktig 

ekonomisk hållbarhet 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och 

ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av 

bolagets fastigheter 

 

Säffle kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

Fortsatta satsningar på friskvård och god arbetsmiljö 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Externt perspektiv 

1: Säffle kommun är en plats för alla  

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

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

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

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

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

3: I Säffle kommun kan alla försörja sig  

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

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

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

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

Internt perspektiv 

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

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

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

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet  

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

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare  

Måluppfyllelse: Fortsatta satsningar på friskvård och god arbetsmiljö.  

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

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

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

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

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

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

Utveckling på sikt 
 Omstrukturering, försäljning och rivning 

 Pågående mark- och fastighetsutredning, kommunal fastighetspolicy 

 Intern organisationsutveckling 

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

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

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

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

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

Utreda möjlighet för nybyggnation. 

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

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

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.  

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

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå  

Externt perspektiv  

Säffle kommun är en plats för alla - 

I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet 

Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, verksamheter 

och deras behov 

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

verksamhetslokaler 

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

nyetableringar inom hälsa och friskvård samt även erbjuda ändamålsenliga 

lokaler för övriga etableringar 

Internt perspektiv 
 

Säffle kommun har god kvalitet med 

fokus på hållbar utveckling 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag 

att verka för hållbart byggande och förvaltning 

Säffle kommun har en långsiktig 

ekonomisk hållbarhet 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och 

ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av 

bolagets fastigheter och verksamheter 

Säffle kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

- 

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

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

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

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

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

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

 Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling. 

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

Externt perspektiv 

1: Säffle kommun är en plats för alla  

Måluppfyllelse: - 

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

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

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

3: I Säffle kommun kan alla försörja sig  

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

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

4: Säffle kommun möjliggör det goda livet  

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

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

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

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

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

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet  

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

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

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare  

Måluppfyllelse: - 

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

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

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

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

 
 Säffle 4:20, diskussion om framtida användning 

Avkastningskrav 

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

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

Särskilda uppdrag 2022 
Fortsätta utvecklingen av Säffle Hälsocenter 

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

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

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.  

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

Fullmäktigemål Åtgärder för att uppnå beslutad målnivå  

Externt perspektiv  

Säffle kommun är en plats för alla - 

I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet 

Bolaget stödjer, i samverkan med olika samarbetspartners, verksamheter 

och deras behov  

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

verksamhetslokaler 

Säffle kommun möjliggör det goda livet - 

Internt perspektiv 
 

Säffle kommun har god kvalitet med 

fokus på hållbar utveckling 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag 

att verka för hållbart byggande och förvaltning 

Säffle kommun har en långsiktig 

ekonomisk hållbarhet 

Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och 

ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av 

bolagets fastigheter/verksamheter 

Säffle kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

- 

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

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

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

Bolaget ska: 

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

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

 Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling. 

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

Externt perspektiv 

1: Säffle kommun är en plats för alla  

Måluppfyllelse: - 

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

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

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

3: I Säffle kommun kan alla försörja sig  

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

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

4: Säffle kommun möjliggör det goda livet  

Måluppfyllelse: - 

Internt perspektiv 

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

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

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

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

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

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare  

Måluppfyllelse: - 

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

Det pågår även ett arbete kring bolaget och fastighetens framtid.  

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

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

Utveckling på sikt 
 Utreda möjlighet till försäljning av bolaget 

 
 Energioptimering 

 
 Översyn av yttre miljö vad gäller tillgänglighet 

 
 Investeringar för befintlig hyresgäst 
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Avkastningskrav 
Säffle Kedjan 2 AB erbjuder en marknadsplats för tjänste- och produktionsföretag i 
Säffle kommun. Detta kan innebära att bolaget under uppbyggnadsåren måste lägga 
ned betydande resurser för att få nyetableringarna till stånd. För att 
kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en 
tillräckligt hög avkastning uppnås även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn 
slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. Kraven ska 
vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive 
bolags ändamål och utvecklings/investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i 
form av räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast belopp. 
Avkastningskraven ska ej likställas med utdelning/koncernbidrag. 

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

Särskilda uppdrag 2022 
Fortsätta utvecklingen av Kedjan 2 

Utreda möjlighet till försäljning av bolaget 

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

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

Bolagsstyrningsrapport ska lämnas årligen i samband med årsredovisning.  

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

Fullmäktigemål Åtgärder för ökad måluppfyllelse (mycket kort 
beskrivet) 

Externt perspektiv  

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

erbjudas möjlighet att ansluta sig till Säffle Fibernät 

I Säffle kommun finns goda 

förutsättningar för det livslånga lärandet 

 

Bolaget främjar lärande kring digital kommunikation  

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

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

sig 

Internt perspektiv 
 

Säffle kommun har god kvalitet med 

fokus på hållbar utveckling 

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

och förvaltning. 

Säffle kommun har en långsiktig 

ekonomisk hållbarhet 

Bolaget ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med sina tillgångar genom 

en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter 

Säffle kommun är en attraktiv 

arbetsgivare 

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

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

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

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

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

 Aktivt driva den långsiktigt hållbara digitala utvecklingen i Säffle Kommun. 
 

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

Måluppfyllelse: Bolaget främjar lärande kring digital kommunikation 

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

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

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

4 Säffle kommun möjliggör det goda livet 
 
Måluppfyllelse: Bolaget skapar möjligheter för människor att kunna leva och 
arbeta på den plats de befinner sig. 
 
Tillgången på fiber skapar möjligheter för en friare livsstil. Den digitala 
utvecklingen har möjliggjort att vi idag kan arbeta, studera och bo på ett mer 
flexibelt sätt så länge vi har tillgång till uppkoppling. Med en uppkoppling 
möjliggörs minskat resande och tidseffektivisering vilket också skapar 
miljövinster till samhället.  
I spåren av pandemin kan bolaget se en ökad nyttjandegrad av de möjligheter 
en anslutning till fibernätet skapar. Med en allt större nyttjande av fibernätet 
ökar också kraven på säker och avbrottsfri drift. Bolaget avser att fortsätta på 
inslagen väg med att öka driftsäkerheten och robustheten i nätet.  Bolaget 
bevakar ständigt marknadens utveckling av tjänster till fibernätet, så som 
fjärruppkoppling, säkerhetslösningar och välfärdstjänster. Ett driftsäkert nät 
skapar möjligheter för denna typ av tjänster att operera inom Säffle Fibernät 
infrastruktur. 
 
 



Ägardirektiv 2022 

4

Internt perspektiv 
 
5 Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar 
utveckling 
 
Måluppfyllelse: Bolaget har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för 
hållbart byggande och förvaltning. 
 
Vid byggnation och underhåll ska bolaget eftersträva att göra så liten 
inverkan som möjligt på människors och naturens miljö, och använda sig 
utav material som har lång livslängd och inte är miljöskadligt. Bolaget 
inventerar och utvecklar fortlöpande det befintliga nätet för att trygga 
driftsäkerhet och motståndskraft i fibernätet. 

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

6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

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

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

7. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Måluppfyllelse: Frisk och motiverad personal 

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

Ekonomiska mål 
I bolagspolicyn slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens 
avkastning. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år 
och ta hänsyn till respektive bolags ändamål och utvecklings-  och 
investeringsbehov. Avkastningskrav ska uttryckas i form av räntabilitet på 
totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller i fast belopp. 
Avkastningskraven ska ej likställas med utdelning/koncernbidrag. Bolagets 
avkastningskrav mäts som räntabilitet på totalt kapital. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsbudet 2022-2024 förslag (alla belopp i tkr) 

 2022 2023 2024 

Budgeterade investeringar 
under 5 Mnkr 

2700 1 600 1200 

 

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

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

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

stadsnätsfrämjande aktörer för att stärka samverkansförmågan.
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Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 71 Dnr KS/2021:115 

Extra investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur i 
bostadsområde Ladugårdsparken 
Ärendebeskrivning 
Teknik- och fritidsnämnden äskar 12 400 tkr i investeringsmedel för uppdraget att 
bygga ut gator och va-ledningsnät inom detaljplanen för området kring Knusesunds 
herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt delar av 7:13). 
Investeringen är fördelad över perioden 2021-2022 och föreslås beslutas i två steg. 
Steg ett är beslutet gällande 2021 års investeringsbudget och steg två avser 
investeringsbudgeten för perioden 2022-2024. 
 
Dessutom äskar nämnden 294 tkr i utökat kommunbidrag från och med år 2022 för 
driftkonsekvenser av investeringen. Beslutet om eventuell utökad driftsram föreslås 
att beslutas av kommunfullmäktige i samband med det ordinarie budgetbeslutet i 
juni. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 55, 2021-05-10. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2021-04-20, § 38 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-31 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Teknik- och fritidsnämnden tillförs 1 800 tkr i investeringsbudget 2021 med 
uppdrag att bygga ut gator och va-ledningsnät för området kring 
Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt 
delar av 7:13). Medlen fördelas med 1 050 tkr på gatuenheten och 750 tkr 
på va-enheten.  

2. Utökningen av investeringsbudgeten om 1 800 tkr för 2021 finansieras inom 
den låneram om 503 Mnkr för omsättning av lån och om 47 Mnkr för 
nyupplåning år 2021 som beslutades av kommunfullmäktige 2020-10-05. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
1. Äskandet från teknik- och fritidsnämnden att tillföras 10 600 tkr i 

investeringsbudget 2022 med uppdrag att bygga ut gator och va-
ledningsnät för området kring Knusesunds herrgård och 
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Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt delar av 7:13) 
hänskjuts till kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget för 
2022-2024. 

2. Finansieringen av den föreslagna utökningen av investeringsbudgeten 
om 10 600 tkr för 2022 hänskjuts till kommunfullmäktiges 
låneramsbeslutet för år 2022.  

3. Äskandet från teknik- och fritidsnämndens att få utökat kommunbidrag 
med 294 tkr år 2022 för ökade driftkostnader till följd av investeringen 
hänskjuts till kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 samt plan 
2023-2024 för Säffle kommun. 

 
 
 
__________________ 
2021-05-31 Utdrag till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(6) 

Datum 
2021-05-05 

Referens 
KS/2021:115 

 
 
/Eget_Enhet/ 
Mattias Anglemark, 
mattias.anglemark@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Extra investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur 
i bostadsområde Ladugårdsparken 
Sammanfattning 
Teknik- och fritidsnämnden äskar 12 400 tkr i investeringsmedel för 
uppdraget att bygga ut gator och va-ledningsnät inom detaljplanen för 
området kring Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 
och 7:22 samt delar av 7:13). Investeringen är fördelad över perioden 2021-
2022 och föreslås beslutas i två steg. Steg ett är beslutet gällande 2021 års 
investeringsbudget och steg två avser investeringsbudgeten för perioden 
2022-2024. 
 
Dessutom äskar nämnden 294 tkr i utökat kommunbidrag från och med år 
2022 för driftkonsekvenser av investeringen. Beslutet om eventuell utökad 
driftsram föreslås att beslutas av kommunfullmäktige i samband med det 
ordinarie budgetbeslutet i juni. 

Bakgrund 
Kommunen har behov av nya villatomter för att göra det möjligt att bygga 
småhus. En detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken 
upprättades 2010. Den ursprungliga planen möjliggjorde för 45 nya bostäder 
i form av sammanbyggda småhus och mindre flerbostadshus. Bygg- och 
miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utföra nödvändiga 
planändringar för området för att möjliggöra för tomter för småhus, se skiss 
nedan:   
 

 
Figur 1: Förslagsskiss över planändringar med tomtindelning från Bygg- och miljöförvaltningen. 
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Ytterligare ändringar avseende användning av marken kommer att utföras 
såsom en ny parkeringsyta för Björkbacken i områdets norra del, samt 
marknadsstånd vid ladugården. Teknik- och Fritidsförvaltningens 
projektering av den kommunala infrastrukturen kommer att ha sin 
utgångspunkt ifrån dessa planerade ändringar. Projekteringen kan även 
komma att medföra behov av ytterligare planändringar. 
 
Gatuanläggningar 
Med utgångspunkt från skisser från Bygg- och Miljöförvaltningen har en 
grov planering av nödvändiga gatuanläggningar utförts som ligger till grund 
för kalkylerade kostnader, se figur 2.  

 
Figur 1: Sträckning och omfattning av gatuanläggningar som ingår i kalkylerade kostnader.  

Totalt omfattar gatuanläggningar som ingår i kalkylen 392 m asfalterad gata 
med belysning, 320 m asfalterad gång- och cykelväg med belysning, 
parkeringsyta med 27 st platser och belysning, samt upprustning av ca 170 m 
grusad gång och cykelbana. 
 
Vatten- och avloppsanläggningar 
Med utgångspunkt från skisser från Bygg- och Miljöförvaltningen har en 
grov planering av nödvändiga vatten- och avloppsanläggningar utförts som 
ligger till grund för kalkylerade kostnader, se figur 3. 
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Figur 2: Sträckning och omfattning av VA-anläggningar som ingår i kalkylerade kostnader.  

Totalt omfattar VA-anläggningar som ingår i kalkylen ca 700 m VA-
ledningar, 290 m anpassning av befintliga diken, samt en 
spillvattenpumpstation.  
Föreslagna sträckningar för VA kan komma att behöva revideras på grund av 
stor förekomst av alléträd med stor utbredning av rötter som riskerar att 
skadas vid schaktarbeten. 
 
Tidsplan 
Planarbetet kommer att löpa parallellt med projekteringen av den 
kommunala infrastrukturen, och kommer därmed ha inverkan på tidsplanen. 
På grund av områdets karaktär, till exempel förekomsten av alléträd som kan 
vara föremål för biotopskydd, kan revideringar i föreslagna sträckningar av 
framförallt VA-anläggningar behöva göras. Eventuella revideringar av 
sträckningar kan medföra ytterligare behov av ändringar i planen.  
Tidsplanen är anpassad till att byggnation av den kommunala infrastrukturen 
utförs som en utförandeentreprenad varför tid för framtagande av 
förfrågningsunderlag och upphandlingsprocessen inkluderats.  
 

2021  

Apr. Tfn - Skrivelse och beslut om investeringsmedel  

Maj Uppstart projektering (Ramavtalad projektör), Uppstart planarbete, Ks –  
  skrivelse och beslut om investeringsmedel  

Jun. Projektering, Samråd DP, Kf - Skrivelse och beslut om investeringsmedel  

Jul. Projektering, Planarbete 

Aug. Projektering, Planarbete 

Sep. Färdigställande projektering inkl. FFU, Granskning DP,  
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Okt. Upphandling utförandeentreprenad. (anbudstid inkl. överprövningstid ca 40 
  dagar), Antagande DP 

Nov. Tilldelning av entreprenör. 

Dec.  

2022  

Jan. Byggstart  

Feb. Byggtid 

Mar. Byggtid 

Apr. Byggtid 
Maj Slutbesiktning, Byggbara tomter från mitten av maj  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Kommunledningskontoret, Teknik- och 
fritidsförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2021-04-20, § 38 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-31 

Förvaltningens ståndpunkt 
För att marken inom detaljplanen för området kring Knusesunds herrgård 
och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt delar av 7:13) ska 
kunna bebyggas krävs kommunala investeringar i infrastruktur. I kom-
munens investeringsbudget för 2021 finns det ingen reserv för gatu- eller va-
investeringar. Befintliga investeringsmedel är redan uppbundna i olika redan 
beslutade investeringsprojekt.  
 
Kostnaden för projektering, upphandling och utbyggnad av kommunal 
infrastruktur till Ladugårdsparken är kalkylerad till 12 400 tkr, varav 
gatuenheten (7 300 tkr) och VA-enheten (5 100 tkr).  
Teknik- och fritidsnämndens driftbudget påverkas av ökade kapital- och 
driftkostnader för tillkommande projekt av den här kategorin. Nämnden 
behöver bli kompenserad i sin driftsbudget om projektet ska kunna 
genomföras utan att ner- eller bortprioritera andra redan beslutade projekt. 
Kapitalkostnaden är framräknad med komponentavskrivning (215 tkr/år), 
drift- och underhållskostnaden för gator och gatubelysning är framräknad 
med faktiska nyckeltal för kostnad per enhet från senaste bokslut (79 tkr/år). 
 
Kommunledningskontoret är positivt till utbyggnationen av infrastruktur och 
att detaljplanen förändras för att avse villabebyggelse. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
De beskrivna investeringarna i kommunal infrastruktur ger att det 
budgeterade anslaget för Teknik- och fritidsnämnden år 2021 behöver utökas 
med 1 800 tkr för projektering av gatu- och va-anläggningar. Medlen 
fördelas med 1 050 tkr på gatuenheten och 750 tkr på va-enheten. I 2022 års 
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investeringsbudget behöver det tillföras investeringsmedel till teknik- och 
fritidsnämnden med 10 600 tkr fördelat på gatuenheten 6 250 tkr och va-
enheten 4 350. Den föreslagna utökningen av investeringsbudgeten finns 
med i den totala investeringsbudgeten för perioden 2022-2024 beslutas av 
kommunfullmäktige i juni.  
Låneramsbeslutet för år 2021 som beslutades 2020-10-05 innebär en möjlig 
omsättning av lån om 503 Mnkr och en nyupplåning om 47 Mnkr inklusive 
vidareutlåning till de helägda bolagen. Här finns marginal inlagd som klarar 
utökningen med 1,8 Mnkr. Låneramsbeslutet för 2022 fattar 
kommunfullmäktige beslut om i juni. I det beslutet kommer de äskade 
investeringsmedlen för 2022 att ingå. 
Teknik- och fritidsnämndens kommunbidrag föreslås bli utökat med 294 tkr 
år 2022 för ökade driftkostnader till följd av investeringen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Teknik- och fritidsnämnden tillförs 1 800 tkr i investeringsbudget 
2021 med uppdrag att bygga ut gator och va-ledningsnät för området 
kring Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 
och 7:22 samt delar av 7:13). Medlen fördelas med 1 050 tkr på 
gatuenheten och 750 tkr på va-enheten.  

2. Utökningen av investeringsbudgeten om 1 800 tkr för 2021 
finansieras inom den låneram om 503 Mnkr för omsättning av lån 
och om 47 Mnkr för nyupplåning år 2021 som beslutades av 
kommunfullmäktige 2020-10-05. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
1. Äskandet från teknik- och fritidsnämnden att tillföras 10 600 tkr i 

investeringsbudget 2022 med uppdrag att bygga ut gator och va-
ledningsnät för området kring Knusesunds herrgård och 
Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt delar av 7:13) 
hänskjuts till kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 
för 2022-2024. 

2. Finansieringen av den föreslagna utökningen av 
investeringsbudgeten om 10 600 tkr för 2022 hänskjuts till 
kommunfullmäktiges låneramsbeslutet för år 2022.  

3. Äskandet från teknik- och fritidsnämndens att få utökat 
kommunbidrag med 294 tkr år 2022 för ökade driftkostnader till 
följd av investeringen hänskjuts till kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle kommun. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 
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§ 38 Dnr 2021-000077  

Anhållan om extra investeringsmedel för utbyggnad av 
infrastruktur i bostadsområde Ladugårdsparken 

Ärendebeskrivning 

Det har beslutats att nya villatomter skall göras tillgängliga för byggnation 

och Teknik och Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att projektera och 

bygga ut gator, gång- och cykelbanor, belysning och vatten och avlopp till 

området.  

Teknik- och fritidsnämndens driftbudget påverkas mycket av ökade kapital- 

och driftkostnader för tillkommande projekt såsom detta. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 21-03-31 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06, §13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 1 800 tkr år 2021 

för projektering av gatu- och VA-anläggningar. 

Medlen fördelas på Gatuenheten (1 050 tkr) och VA-enheten (750 tkr). 

2. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 10 600 tkr år 2022 

för byggnation av gatu- och VA-anläggningar. 

Medlen fördelas på Gatuenheten (6 250 tkr) och VA-enheten (4 350 tkr). 

3. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 

verksamhet förstärks med 294 tkr/år från och med år 2022, med syfte att 

täcka ökade kapital- och driftkostnader som investeringen medför. 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen Säffle 

 



 

 
 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
Niklas Ekberg 
niklas.ekberg@saffle.se 
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 Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 

 

Anhållan om extra investeringsmedel för utbyggnad av 
infrastruktur för bostadsområde Ladugårdsparken 

Sammanfattning 

Det har beslutats att nya villatomter skall göras tillgängliga för byggnation 

och Teknik och Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att projektera och 

bygga ut gator, gång- och cykelbanor, belysning och vatten och avlopp till 

området.  

Teknik- och fritidsnämndens driftbudget påverkas mycket av ökade kapital- 

och driftkostnader för tillkommande projekt såsom detta. 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 1 800 tkr år 

2021 för projektering av gatu- och VA-anläggningar. 

Medlen fördelas på Gatuenheten (1 050 tkr) och VA-enheten (750 

tkr). 

 

2. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 10 600 tkr år 

2022 för byggnation av gatu- och VA-anläggningar. 

Medlen fördelas på Gatuenheten (6 250 tkr) och VA-enheten (4 350 

tkr). 

 

3. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 

verksamhet förstärks med 294 tkr/år från och med år 2022, med syfte 

att täcka ökade kapital- och driftkostnader som investeringen medför. 

 

Bakgrund 

En detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken upprättades 

2010. Den ursprungliga planen möjliggör för 45 nya bostäder i form av 

sammanbyggda småhus och mindre flerbostadshus. Bygg- och miljö har fått 

i uppdrag att utföra en ändring i planen för att istället möjliggöra för 13 

tomter för småhus, se skiss nedan: 
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Figur 1: Förslagsskiss över planändringar med tomtindelning från Bygg- och miljöförvaltningen.  

Även ett mindre antal ytterligare ändringar avseende användning av marken 

kommer att utföras såsom en ny parkeringsyta för Björkbacken i områdets 

norra del, samt marknadsstånd vid ladugården mm. Teknik- och 

Fritidsförvaltningens projektering av kommunal infrastruktur kommer att ha 

sin utgångspunkt ifrån dessa planerade ändringar. Projekteringen kan även 

komma att medföra behov av ytterligare planändringar.  

Gatuanläggningar 

Med utgångspunkt från skisser från Bygg- och Miljöförvaltningen har en 

grov planering av nödvändiga gatuanläggningar utförts som ligger till grund 

för kalkylerade kostnader, se figur 2.  

 

Figur 2: Sträckning och omfattning av gatuanläggningar som ingår i kalkylerade kostnader.  
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Området får sin huvudinfart från Näsvägen/länsväg 533 via en ny gata som 

även trafikförsörjer herrgården. 

Utbyggnad av gator, gc och gatubelysning längs sträckorna A-N, parkering 

R men med undantag för sträckan C-G. 

Sträckan C-G med alléträd på vardera sidan föreslås vara kvar som grusad 

gc-väg för att inte skada alléträdens rötter vid schaktning. Att den är av grus 

passar dock bra in i miljön och nr den rustats kommer intrycket att vara bra.  

Streckad sträcka N-O-P-Q i väster är inte med i kalkylen då vi anser att 

nyttan är liten. 

Totalt omfattar gatuanläggningar som ingår i kalkylen 392 m asfalterad gata 

med belysning, 320 m asfalterad gång- och cykelväg med belysning, 

parkeringsyta med 27 st platser och belysning, samt upprustning av ca 170 m 

grusad gång och cykelbana. 

 

Vatten- och avloppsanläggningar 

Med utgångspunkt från skisser från Bygg- och Miljöförvaltningen har en 

grov planering av nödvändiga vatten- och avloppsanläggningar utförts som 

ligger till grund för kalkylerade kostnader, se figur 3. 

 

Figur 3: Sträckning och omfattning av VA-anläggningar som ingår i kalkylerade kostnader.  

Området kommer att anslutas till befintliga anläggningar för vatten och 

spillvatten i korsningen Näsvägen och Tuvagatan. På grund av 

höjdsättningen i området kommer sannolikt spillvatten behöva pumpas och 

en pumpstation (S. Pstn.) byggas i områdets södra del. Inom området är 

höjdsättningen sådan att distributionsnätet kan utföras som självfallsnät. För 

att möjliggöra byggnation av tomt 4 och 5 kommer korsande vattenledning 

till Knusesunds herrgård att tas bort och anslutas till ny vattenledning.  

Dagvatten kommer att avvattnas till nytt öppet dike som nedströms ansluter 

till bef. dikesanläggning med recipient Byälven. Med föreslagen öppen 
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dagvattenlösning bedöms ytterligare rening i form av dammar eller liknande 

ej vara nödvändigt för att uppfylla MKN-kraven.    

Totalt omfattar VA-anläggningar som ingår i kalkylen ca 700 m VA-

ledningar, 290 m anpassning av bef. diken, samt en spillvattenpumpstation.  

Föreslagna sträckningar för VA kan komma att revideras på grund av stor 

förekomst av alléträd med stor utbredning av rötter som riskerar att skadas 

vid schaktarbeten.  

 

Tidsplan 

Bygg- och miljöförvaltningen har fått uppdraget att utföra nödvändiga 

planändringar för området. Planarbetet kommer att löpa parallellt med 

projekteringen av den kommunala infrastrukturen, och kommer därmed ha 

inverkan på tidsplanen. 

På grund av områdets karaktär, bl.a. den stora förekomsten av alléträd mm. 

som kan vara föremål för biotopskydd kan revideringar i föreslagna 

sträckningar av framförallt VA-anläggningar behöva göras som i sin tur kan 

komma att medföra ytterligare behov av ändringar i planen.  

Tidsplanen är anpassad till att byggnation av den kommunala infrastrukturen 

utförs som en utförandeentreprenad varför tid för framtagande av 

förfrågningsunderlag och upphandlingsprocessen inkluderats.  

 

2021  

Apr. Tfn - Skrivelse och beslut om investeringsmedel  

Maj Uppstart projektering (Ramavtalad projektör), Uppstart planarbete, Ks –  

  skrivelse och beslut om investeringsmedel  

Jun. Projektering, Samråd DP, Kf - Skrivelse och beslut om investeringsmedel  

Jul. Projektering, Planarbete 

Aug. Projektering, Planarbete 

Sep. Färdigställande projektering inkl. FFU, Granskning DP,  

Okt. Upphandling utförandeentreprenad. (anbudstid inkl. överprövningstid ca 40 

  dagar), Antagande DP 

Nov. Tilldelning av entreprenör. 

Dec.  

2022  

Jan. Byggstart  

Feb. Byggtid 

Mar. Byggtid 

Apr. Byggtid 

Maj Slutbesiktning, Byggbara tomter från mitten av maj  
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Ärendets beredning 

Ärendet bereds tillsammans med Miljö- och byggförvaltningen. 

Utbyggnation av infrastruktur innefattar teknik- och fritidsnämndens 

verksamhetsområden och därför äskas medel av denna nämnd. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningen fick på kommunstyrelsens planberedning 

den 8 mars i uppdrag att skriva fram begäran om extra investeringsmedel för 

projektering och utbyggnation av infrastruktur till området. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen är positiv till utbyggnationen av infrastruktur och att 

detaljplanen förändras för att avse villabebyggelse. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Investering 

Kostnaden för projektering, upphandling och utbyggnad av kommunal 

infrastruktur till Ladugårdsparken är kalkylerad till 12 400 tkr, varav 

Gatuenheten (7 300 tkr) och VA-enheten (5 100 tkr). 

VA-huvudmannens investeringskostnad för VA-anläggningen ska regleras 

enligt allmänna vattentjänstlagen. Det innebär att självkostnaden för 

utbyggnad av dagvattenledning ska bekostas av kommunen som 

fastighetsägare. Kalkylerade kostnader utgör endast kostnader för 

byggnation. Övriga kostnader som ingår i anslutningsavgift enligt gällande 

VA-taxa är ej inkluderade. Dessa kostnader kommer att debiteras kommunen 

som fastighetsägare i samband med att förbindelsepunkter till området 

upprättats.  

Drift 

Teknik- och fritidsnämndens driftbudget påverkas mycket av ökade kapital- 

och driftkostnader för tillkommande projekt såsom detta. 

Det är därför en grundförutsättning att teknik- och fritidsnämndens 

driftbudgetram för skattefinansierad verksamhet höjs med totalt 294 tkr/år 

från och med 2022 för att täcka ökade kapitalkostnader för gatuanläggningen 

samt ökade drift- och underhållskostnader för gator, gc-väg och 

gatubelysning. 

Kapitalkostnaden är framräknad med komponentavskrivning (215 tkr/år), 

drift- och underhållskostnaden för gator och gatubelysning är framräknad 

med faktiska nyckeltal för kostnad per enhet från senaste bokslut (79 tkr/år). 

Måluppfyllelse 

Möjligheten till mark för byggnation av bostäder ligger i linje med 

kommunens externa mål ”Säffle kommun möjliggör det goda livet” som bl a 

innefattar trygga och attraktiva boendemiljöer. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 1 800 tkr år 

2021 för projektering av gatu- och VA-anläggningar. 

Medlen fördelas på Gatuenheten (1 050 tkr) och VA-enheten (750 

tkr). 

 

2. Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget tillförs 10 600 tkr år 

2022 för byggnation av gatu- och VA-anläggningar. 

Medlen fördelas på Gatuenheten (6 250 tkr) och VA-enheten (4 350 

tkr). 

 

3. Teknik- och fritidsnämndens driftbudgetram för skattefinansierad 

verksamhet förstärks med 294 tkr/år från och med år 2022, med syfte 

att täcka ökade kapital- och driftkostnader som investeringen medför. 

 

 

 

 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

Niklas Ekberg 

Gatuchef 

 

 

 

Erik Martinsson 

VA-ingenjör 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen Säffle 
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§ 77 Dnr KS/2021:95 

Svar på granskningsrapport över Säffle kommuns 
årsredovisning 2020 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna konstaterar i sin granskning att årsredovisningen och den 
sammanställda redovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av kommunens 
och kommunkoncernens finansiella resultat och ekonomiska ställning. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 61, 2021-05-10. 
Kommunledningskontorets förslag. 
Kommunrevisionens granskning av bokslut och årsredovisning 2020, daterad 13 
april 2021. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner yttrandet över 
revisorernas granskning av årsredovisning 2020. 
 
 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-04 

Referens 
KS/2021:95 

 
 
 
Maria Söderquist, 0533-68 15 79 
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 Kommunstyrelsen 

 

Svar på granskningsrapport över Säffle kommuns 
årsredovisning 2020 
Sammanfattning 
Revisorerna konstaterar i sin granskning att årsredovisningen och den 
sammanställda redovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av 
kommunens och kommunkoncernens finansiella resultat och ekonomiska 
ställning. 

Bakgrund 
I de förtroendevalda revisorernas uppdrag ingår att granska kommunens års-
redovisning. Som biträde i granskningen har revisorerna konsulter från 
KPMG. Revisorernas sammantagna bedömning är att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande och att den är upprättad enligt god redovisningssed 
samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
som fullmäktige uppställt.   
De av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen bedöms av de förtroende-
valda revisorerna vara förenliga med det utfall som verksamheterna 
presenterat. 
  

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens granskning av bokslut och årsredovisning 2020, daterad 
13 april 2021 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Årsredovisningen är det viktigaste dokumentet en organisation har för att 
redovisa hur verksamheten förlupit föregående år såväl när det gäller åtgär-
der som kvalitet och ekonomi. Årsredovisningen ska alltid granskas av revi-
sorer.  
 
Kommunledningskontoret delar de förtroendevalda revisorernas uppfattning 
om att årsredovisningen och den sammanställda redovisningen ger en, i allt 
väsentligt, rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens finansi-
ella resultat och ekonomiska ställning.  
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Kommunledningskontoret konstaterar på samma vis som revisorerna att det 
positiva resultat på 49,2 Mnkr till stor del beror på de extra statliga bidrag 
som inkommit under året till följd av rådande coronapandemi. En del av det 
positiva resultatet kan även förklaras av hårt arbete av förvaltningarna att 
uppnå en budget i balans. Årets positiva resultat medför att det negativa 
balanskrav som fanns vid årets ingång nu har kunnat minskas och efter 2020 
kvarstår 14 Mnkr att återställa senast 2022.  
 
Revisionsbiträdet KPMG lyfter i sin rapport fram att resultatet av 
verksamhetsmålen ligger till grund för god ekonomisk hushållning är 
förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.  
 
Kommunledningskontoret delar revisorernas uppfattning gällande 
uppföljning av de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen. Av de 4 
finansiella målen uppfylls 2, resterande 2 har en positiv trend och förväntas 
kunna uppfyllas på några års sikt.  
 
KPMG bedömer utifrån väsentlighetsprincipen att kommunen i huvudsak 
efterlever RKRs rekommendationer samt den nya lagen om kommunal 
bokföring och redovisning som trädde i kraft 2019-01-01, men att fortsatta 
utvecklingsmöjligheter finns. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige godkänner yttrandet över 
revisorernas granskning av årsredovisning 2020. 
 
 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Maria Söderquist 
Koncerncontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 



Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31

Säffle kommun
13 april 2021
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Säffle kommun har KPMG 
granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Vårt 
uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett 
tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga 
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed.

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

Resultat och prognos
Kommunens resultat för året för helåret uppgick till 49,2 mkr, vilket är 30,4 
mkr högre än budgeterat. Det beror främst på en positiv effekt av de 
generella statsbidragen om 29,0 mkr som kommunen har fått under året 
avseende Corona.  Det högre resultatet förklaras också av minskade 
kostnader som ett resultat av genomförda effektiviseringar och delvis 
minskade kostnader beroende på reducerade eller stängda verksamheter 
under året.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för 
den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Kommunen redovisar i årsredovisningen utfallet av måluppfyllelsen för 
de finansiella målen och bedömningen är att kommunen för 2020 
uppnår god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Detta 
då hälften av målen är uppfyllda och måluppföljningen i övrigt uppvisar 
en positiv trend som innebär att Säffle kommun inom de närmaste åren 
återigen kommer uppnå samtliga finansiella mål. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet avseende de 
finansiella målen som ligger till grund för god ekonomisk hushållning är 
förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vår uppfattning 
överensstämmer således med kommunstyrelsen. 

Kommunen gör i år ett betydligt bättre resultat än tidigare år och bryter 
den negativa trend som pågått en tid, resultatet hjälps av bidrag från 
staten men vi noterar även effekter av de effektiviseringar som 
kommunen verkställt under 2020. Kommunen kan också genom årets 
överskott återställa stora delar av balanskraven från tidigare års 
underskott, se mer i kapitel 2.3.
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Sammanfattning

Verksamhetsmål

Kommunens samlade bedömning är att måluppfyllelsen är tillräckligt 
god för 2020 för att kommunen skall uppnå god ekonomisk hushållning. 
Samtliga fullmäktigemål är delvis uppfyllda. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet avseende 
verksamhetsmålen som ligger till grund för god ekonomisk hushållning 
är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vår uppfattning 
överensstämmer således med kommunstyrelsen. 

Karlstad 2021-04-13

Charlotta Eriksson Nils Nordqvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 
började gälla från och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• 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 av Säffle kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev. 
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen 
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning
• Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige 

beslutade målen
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Bedömning
Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen har skett i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) samt rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande 
rekommendationer.

Bedömning
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer men anser att man kan förtydliga kapitlet i årsredovisningen med 
information kring fler balansposter som finansiella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar, pensionsförpliktelser med mera.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som 
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt 
KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL 
i förvaltningsberättelsen. Kommunens resultat för året uppgår 
till 49,2 mkr. Balanskravsresultatet för 2020 uppgår till 44,7 mkr 
efter justering för tillkommande och avgående poster, se 
beräkning till höger.

Det finns ett negativt balanskravsresultat om -58,7 mkr att 
återställa från tidigare år. I och med årets överskott kan 
kommunen återställa stora delar av balanskraven från tidigare 
års underskott. Utgående negativt balanskravsresultat uppgår 
till -14,0 mkr. Detta ska återställas senast år 2022, vilket också 
framgår av årsredovisningen. Kommunen upplyser i 
årsredovisningen om att budgeten för 2021-2022 visar att 
balanskravsresultatet kommer att vara återställt inom fastställd 
period.

RUR uppgår till 88,7 mkr (88,7 mkr).

Bedömning
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Vi bedömer att 
kommunen gör en bra och korrekt presentation av balanskravet i sin årsredovisning.

Balanskravsutredning (mkr) 2020 2019 2018 2017
Årets resultat enligt resultaträkningen 49,2 -1,9 -14,4 90,6

- Samtliga realisationsvinster -4,5 -6,3 -13,9 -89,4

-
Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet -0,8 -0,1 0 0,9

+
Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 1,9 1,5 0 0

-/+
Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper -1,2 -23,8 0 0

+/-
Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 0 0 0 0

=
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 44,7 -30,6 -28,3 2,1

- Reservering av medel till RUR 0 0 0 0
+ Användning av medel från RUR 0 0 0 0
= Årets balanskravsresultat 44,7 -30,6 -28,3 2,1
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 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 årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

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 ett externt perspektiv och 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. 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

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

Interna fullmäktigemål:
1. Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling
2. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
3. Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål utarbetas utifrån fullmäktigemålen och det är fullmäktige som beslutar vilka fullmäktigemål som är obligatoriska för respektive 
nämnd.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål
Kommunens finansiella mål är långsiktiga. I kommunens ekonomiska 
plan återfinns fyra övergripande finansiella mål och kommunen 
redovisar i årsredovisningen utfallet av dessa mål för 2020. 

De finansiella målen utgör: 

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

Kommunens resultat för helåret på 49,2 mkr utgör 4,8 % av 
skatteintäkter och statsbidrag, vilket betyder att resultatmålet uppnås 
under 2020, vilket framgår av årsredovisningen.

2. Kommunens kassa ska ha 30 dagars betalningsberedskap. 
Kommunen bedömer att 30 dagars betalningsberedskap motsvarar 45 
mkr i kassan. Kassan per 2020-12-31 uppgår till 160 mkr, vilket innebär 
att målet uppnås.

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

Kommuns soliditet uppgår till 47,4 procent. Med pensionsåtagandet 
uppgår soliditeten till 25,5 procent. Soliditetsmålet uppnås därmed inte 
vid årsbokslutet för 2020. Kommunen resonerar dock kring soliditeten 
under sin bedömning av fullmäktigemålen och räknar med att soliditeten 
kommer att minska några år framöver med tanke på stora investeringar 
som kräver ett ökat lånebehov för att sedan åter öka. Tack vare årets 
goda resultat har soliditeten jämfört med föregående år stärkts med 
1,4%.

4. Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten. 
Målet är kopplat till soliditetsmålet (Mål 3). Om soliditetsmålet uppnås, 
uppnås även detta mål.

Av årsredovisningen framgår en samlad bedömning av om resultatet av 
de finansiella målen innebär att kommunen uppnår god ekonomisk 
hushållning ur det finansiella perspektivet eller inte. Kommunens 
bedömning är:

”Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör kommunstyrelsen 
bedömningen att kommunen uppvisar en positiv trend samt en 
förtroendeingivande planering som innebär att Säffle kommun inom 
några år återigen kommer uppnå samtliga finansiella mål. Mot denna 
bakgrund anses Säffle kommun uppnå god ekonomisk hushållning med 
fortsatt visst utvecklingsutrymme.”

Bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet avseende de 
finansiella målen som ligger till grund för god ekonomisk hushållning är 
förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vår uppfattning 
överensstämmer således med kommunstyrelsen. 

Kommunen gör i år ett betydligt bättre resultat än tidigare år och bryter 
den negativa trend som pågått en tid, resultatet hjälps av bidrag från 
staten men vi noterar även effekter av de effektiviseringar som 
kommunen verkställt under 2020. Kommunen kan också genom årets 
överskott återställa stora delar av balanskraven från tidigare års 
underskott, se mer i kapitel 2.3.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål
Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god 
ekonomisk hushållning även ur ett verksamhetsperspektiv skall 
upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med 
upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

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

Kommunens bedömning i årsredovisningen är att samtliga sju 
fullmäktigemålen är delvis uppfyllda. I nämndernas egna 
verksamhetsberättelser i årsredovisningen finns detaljerade 
kommentarer avseende respektive nämndmål och måluppfyllelse av 
dito. 

Kommunens samlade bedömning är att måluppfyllelsen är god för 2020, 
man noterar dock att resultatet är något sämre än föregående år och 
mycket utav denna försämring kopplas till rådande Corona pandemi. 
Men kommunstyrelsen bedömer ändå att resultatet av fullmäktige 
målen är tillräckligt gott för att göra bedömningen att man utifrån årets 
resultat av fullmäktigemålen uppfyller god ekonomisk hushållning. 

Av årsredovisningen framgår för varje fullmäktigemål målsättningar, 
positiva händelser, utmaningar samt Corona-effekter samt framtida 
behov.  

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 se över mål- och måttformuleringar samt 
hur målen och utfall av dessa ska mätas.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet avseende 
verksamhetsmålen som ligger till grund för god ekonomisk hushållning 
är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Vår uppfattning 
överensstämmer således med kommunstyrelsen. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

.

Årets resultat uppgår till 49,2 mkr vilket 30,4 mkr bättre än det budgeterade resultatet 18,8 mkr. Resultatet är också bättre än föregående års 
resultat om -1,9 mkr. 

En övergripande bedömning av resultatet för kommunen visar att verksamhetens kostnader minskat med 3,0 % (föregående år ökat med
2,7%) samtidigt som skatter och bidrag ökar med 4,3% (2,2 %). 

På intäktssidan noterar vi att kommunen har erhållit extra generella statsbidrag uppgående till 29,0 mkr avseende Coronapandemin. 
Kommunen har därutöver också under 2020 erhållit återsökta medel avseende Coronarelaterade extra kostnader för sjuklöner mm. Vi noterar 
att kommunen under året har genomfört planerade effektiviseringar och därigenom lyckats minska kostnaderna, vilket förklarar resterande del 
av den positiva avvikelsen jämfört med budget.

Kommunens nettokostnad (inkl. finansnetto) i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 95,2 % för 2020, 
vilket är bättre än både budget och föregående år. 
Nettokostnadsandelen är ett viktigt nyckeltal som beskriver 
driftkostnader i förhållande till de intäkter kommunen har. Om 
kommunens nettokostnadsandel överstiger 100 % innebär det 
att den löpande driften är dyrare än de skatteintäkter och 
generella statsbidrag som kommunen erhåller. Bortser vi från 
finansnettot är kommunens nettokostnadsandel 96,3 %.

Bedömning

Vår bedömning är att resultaträkningen i allt väsentligt är 
rättvisande, årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat för år 2020.

Belopp i mkr 2020-12-31
Budget 

2020 2019-12-31
Verksamhetens nettokostnader -978,5 -977,9 -1 008,9 
Förändring i %, jmf med 2019 (2018) -3,1 -3,1 2,7 
Skatteintäkter och statsbidrag 1 015,9 992,2 974,0 
Förändring i %, jmf med 2019 (2018) 4,3 -1,9 2,2 
Finansnetto 11,8 4,5 32,9
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat 49,2 18,8 -2,0 
Nettokostnader inkl. finansnetto i 
relation till skatteintäkter och bidrag % 95,2 98,1 100,2 
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2. Resultat av granskningen forts.

Materiella anläggningstillgångar har ökat genom 
investeringar på 58,9 mkr och minskat med 
avskrivningar om 42,5 mkr. Omsättningstillgångarna 
har ökat med 73,8 mkr vilket främst förklaras av en 
ökning av kassa och bank med 36,7 mkr och ökning av 
fordran avseende skatter om 18,2 mkr. Långfristiga 
skulder har ökat med netto 62,1 mkr genom 
nyupplåning om 92 mkr och en minskning med 
amorteringar. Kortfristiga skulder har netto minskat 
med 28,7 mkr, bl a avseende ökad checkkredit 
kommunala bolag om 16,3 mkr.

2.6 Balansräkning
Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt. Kommunen redovisar en soliditet på 47,4 % och en soliditet med hänsyn taget till 
ansvarsförpliktelser på 25,5 %, vilket betyder att kommunen har täckning för sina skulder och ansvarsförbindelser. Kommunen har en stark soliditet i 
jämförelse med många andra jämförbara kommuner. Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 367,8 mkr (373,9 mkr). 

Bedömning
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. Att differenser kvarstår även i detta årsbokslut anser vi vara en stor brist. Kommunen bör fokusera på att komma 
tillrätta med dessa differenser så snart som möjligt. En utredning bör vara klar till delårsbokslutet 2021.

Vi bedömer inte att någon av de avvikelser som noterats ovan är väsentliga och påverkar inte vår syn på om balansräkningen är rättvisande. Vår 
bedömning av balansräkningen är att den i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

Belopp i mkr
Kommunen Koncernen

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Balansomslutning 1 681,1 1 595,4 2 101,4 2 025,4 
Redovisat eget kapital 797,2 747,8 923,5 861,5 
Ansvarsförbindelse 367,8 373,9 367,8 373,9 
Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 429,4 373,9 555,7 487,6 
Redovisad soliditet 47,4% 46,9% 43,9% 42,5%
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse 25,5% 23,4% 26,4% 24,1%
Anläggningstillgångar 1 359,5 1 347,5 1 804,2 1 789,3 
Omsättningstillgångar 321,7 247,9 297,2 236,1 
Avsättningar 43,8 40,8 59,3 48,0 
Långfristiga skulder 459,2 397,1 802,2 744,3 
Kortfristiga skulder 381,0 409,7 316,4 371,6 
Balanslikviditet 84% 61% 94% 64%
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Bedömning
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats 
i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till.

Kommunen redovisar i årsredovisningen investeringarna per område, men inte per investering i den ekonomiska redovisningen. 
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. 

Kommunen redovisar investeringar på 59 mkr vilket är ett utfall som ligger 38 mkr (39 %) under den korrigerade budgeten. De största 
investeringarna under 2020 avser Grundsärskola Höglunda (13,2 mkr), en del avslutande kostnader avseende simhallen och Tegnérskolan  
(8,4 mkr resp. 2,5 mkr) och i övrigt är det ett par investeringar avseende avloppsledningar som tillsammans utgör 5,3 mkr. 

Bedömning
Vi har bedömt investeringsredovisningen utifrån ovanstående och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. Det finns dock utrymme för 
förbättringar i samband med anpassningen till det nya regelverket. Vi rekommenderar att kommunen till kommande år också tar del av RKR 
R14 vid arbetet med att anpassa investeringsredovisningen enligt de nya regelverken.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.9 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott mot budget med 21,6 mkr. Detta förklaras främst av att kommunen har lyckats effektivisera 
verksamheten och att demografimodellen har gjorts om. Därutöver har gymnasieskolan varit stängd en stor del av året vilket medfört lägre 
kostnader. 

Socialnämnden visar en negativ avvikelse mot budget om -19,4 mkr. Kommunen arbetar aktivt med att effektivisera verksamheten, men det tar tid 
innan åtgärderna har genomförts fullt ut och får effekt. Dessutom har kostnader inom försörjningsstödet ökat. 

Teknik- och fritid visar ett överskott mot budget med 9,8 mkr vilket främst förklaras av lägre kostnader än budgeterat för den nya simhallen då denna 
har varit stängd stora delar av året på grund av Coronapandemin. Kostnaderna för snöröjning har också varit läger än budgeterat.

Bedömning:
Av årsredovisningen framgår budgetföljsamheten för respektive 
nämnd jämte kommentarer till avvikelser mot budget. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i 
årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer.

Budgetavvikelser per nämnd (mkr) 2020 2019
Kommunstyrelsen -1,2 1,0 
BUN 21,6 -6,0 
Miljö- och Bygg 0,0 -0,1 
Socialnämnd -19,4 -12,5 
Teknik- och fritid (skattefin) 9,8 -0,5 
Övriga -0,4 0,4 
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2. Resultat av granskningen forts.

Kommunen kommenterar verksamheten och redovisar årets utfall för respektive kommunalt bolag i årsredovisningens avsnitt ”Den kommunala 
koncernen”. 

• Kommunföretag i Säffle AB visar ett resultat efter finansiella poster för koncernen på 13,4 mkr (0,0 mkr för moderbolaget). 
• Säfflebostäder redovisar ett resultat på 11,0 mkr
• Forskningen i Säffle AB 1,1 mkr
• Säffle kommunikation 2,4 mkr
• Säffle Kedjan 2 AB 1,0 mkr

Bedömning
Vi har inte funnit några avvikelser i vår översiktliga granskning avseende sammanställda räkenskaper. En organisationsskiss över kommunen 
inklusive kommunala bolag framgår av årsredovisningen. Där framgår vilka bolag som ingår i kommunkoncernen och ägarförhållanden. Utöver 
detta redovisas även information om de kommunala bolagen med en ekonomisk genomgång samt en presentation av väsentliga händelser
under året. 

2.10 Sammanställd redovisning

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser 
enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de 
kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar 
och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom 
primärkommunen de kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur, avsnitt ”Den kommunala 
koncernen”

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, 
vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i 
företaget.

Belopp i mkr 2020-12-31 2019-12-31
Verksamhetens nettokostnader -961,9 -990,9 
Skatteintäkter och statsbidrag 1 015,9 974,0 
Finansnetto 7,8 26,6 
Skatt  0,0 0,0 
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 
Bokslutsdispositioner
Årets resultat 61,8 9,7 
Nettokostnader inkl. finansnetto i 
realtion till skatteintäkter och bidrag 93,9 99,0 
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   Datum  2020-04-13 

Säffle kommuns revision 

 

 

Revisorernas redogörelse 2020 

 

Revisorernas uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag till 
ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda ledamöter i dessa organ. För att kunna 
ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat om; 

 Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt 

 Räkenskaperna är rättvisande 

 Den interna kontrollen är tillräcklig 

För att kunna ge detta underlag granskar revisorerna årligen all verksamhet som bedrivs 
inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Revisorerna granskar även 
kommunens samlade verksamhet i förvaltning och företag ur ett övergripande ägar-
/styrningsperspektiv. Det samlade resultatet redovisas i revisionsberättelsen.  

Revisionens mål, åtaganden och arbetssätt 

Inriktningsmål 

Revisionens inriktningsmål är att verka för att: 

 fullmäktiges mål och uppdrag fullföljs 

 fullmäktige får en rättvisande redovisning av ekonomi och verksamhet från nämnder 
och styrelser  

 nämnder och styrelser tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av 
ekonomi, verksamhet och kvalitet. 

Generella åtaganden 

 Revisionen ska kännetecknas av oberoende, saklighet, hög kompetens och integritet. 

 Revisionen ska utgå från en koncernsyn. 

 Revisionen ska granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed. 

 Revisionen ska granska om verksamheten bedrivs enligt lag samt 
kommunfullmäktiges mål och direktiv. 

 Revisionen ska vara stödjande och förebyggande. 

 



 

Arbetssätt 

 Revisionens inriktning och omfattning ska grundas på en bedömning av risk och 
väsentlighet. En viktig del i revisionens arbete är dialogen mellan revisorerna och 
kommunens nämnder och styrelse. 

 Revisionen ska på ett systematiskt sätt kvalitetssäkra revisionsprocessen och 
kontinuerligt utvärdera revisionens insatser mot fastställda mål, planer och generella 
åtaganden. 

Följande revisionsprojekt har genomförts under revisionsåret 2020 och efterhand 
överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom och vi redovisar här våra sammanfattande 
kommentarer från de genomförda projekten: 

 

 

Granskning av IT-säkerhet 

Vi har granskat kommunstyrelsens arbete med IT-säkerhet. Vid granskningen har vi biträtts 
av sakkunniga.  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen endast till viss del säkerställer ett 
tillräckligt IT-säkerhetsarbete. Ett antal viktiga förbättringsområden har identifierats. Det sker 
inte ett strukturerat arbete för att säkerställa en tillräcklig IT-säkerhet då det saknas 
etablerade arbetssätt för att uppnå god informationssäkerhet. Klassificering av kommunens 
informationstillgångar är i en uppstartsfas och det återstår ett stort arbete innan detta är 
genomfört fullt ut. Riskanalyser genomförs inte i nuläget på ett strukturerat och systematiskt 
sätt. Hot och risker är därför inte identifierade så att verksamheten kan bedöma vilka behov 
av IT-säkerhetslösningar de har så att dessa står i relation till hur skyddsvärd informationen 
är. Därutöver har vår granskning visat att det saknas styrande dokument, såsom policy med 
tillhörande tillämpningsföreskrifter, som i tillräcklig grad tydliggör vilka krav som ställs och hur 
arbetet för att säkerställa kommunens informations- och IT-säkerhet ska bedrivas. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att tillräckliga resurser finns i form av tid och kompetens för att etablera ett 
systematiskt informationssäkerhetsarbete i enlighet med ett LIS. 

• Besluta om en policy för informationssäkerhet. Samt säkerställa att policyn 
kompletteras med de riktlinjer och anvisningar som behövs för att styra arbetet. 

• Säkerställa att det genomförs informationssäkerhetsklassning och riskanalyser för 
verksamhetskritiska informationssystem och att det finns tillhörande 
kontinuitetsplaner för dessa. 

• Upprätta styrdokument för drift och teknik samt dokumentera kontinuitetsplaner för IT-
infrastrukturen som testas regelbundet. 

• Säkerställa att nyanställda samt befintliga medarbetare får information och utbildning 
i ansvaret för informationssäkerhet och IT-användning. 

• Besluta om kommunövergripande rutin för incidenthantering och rapportering där 
ansvar och eskaleringsvägar finns tydliggjorda samt kommunicera denna till 
verksamheterna. Det behöver även säkerställas att en uppföljning sker av inträffade 
incidenter så att dessa kan beaktas i förbättringsarbetet 



• Skapa struktur för enhetlig uppföljning av informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet 
och etablera rapporteringsvägar till ledning och styrelse. 

 

Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning   

Vi har granskat hur kommunstyrelsen och alla nämnder har ett ändamålsenligt arbetssätt 
avseende rekrytering av personal med efterfrågad kompetens samt kompetensutveckling av 
befintlig personal. Vid granskningen har vi biträtts av sakkunniga. 

Vår sammanfattande bedömning är att varken kommunstyrelsen eller nämnder har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av 
personalen. Vår bedömning baseras på att det inte finns någon dokumentation av 
kommunens kompetensförsörjningsarbete. I avsaknad av detta finns inte tillräckliga underlag 
för att göra analyser och besluta om åtgärder som behöver vidtas för att långsiktigt möta de 
kompetensförsörjningsbehov som väntas. 

Därtill saknar vi att varken kommunstyrelsen eller nämnderna har följt upp effekterna av de 
rekryteringsfrämjande eller kompetensutvecklande åtgärder som genomförts. Kommunen har 
därigenom inte följt upp att de åtgärder som styrelse och nämnder har beslutat om får 
avsedd effekt för kommunens personalförsörjning. 

Vi vill betona att kompetensförsörjningsanalyserna bör grundas i demografiunderlag, 
kommande pensionsavgångar och de framtida behov av kompetens som man kan förutse. 

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Upprätta en kompetensförsörjningsplan för kommunstyrelsens verksamheter. 
• Upprätta en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan utifrån de 

förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna. 
• Systematiskt samla data om rekryteringsbehovet för kommunens samtliga 

verksamheter för att underlätta inriktning och fokus på marknadsföringsinsatser. 
• Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i verksamheterna. 
• Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande åtgärder. 
• Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande åtgärder. 

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnderna att: 

• Upprätta en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan. 
• Upprätta kompetensutvecklingsplaner utifrån identifierade behov i verksamheterna. 
• Systematiskt och dokumenterat utvärdera rekryteringsfrämjande åtgärder. 
• Systematiskt och dokumenterat utvärdera kompetensutvecklande åtgärder. 

 

Grundläggande granskning 2020 av nämnder och styrelse 

Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. För att klara detta uppdrag 
arbetar revisorerna med en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt med syfte att 
bedöma om nämnder och styrelser har en tillfredsställande styrning och intern kontroll. 



Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse 
och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av 
fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner 
samt måluppfyllelse. Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen 
genom dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag, ansvar, styrning och resultat 
samt studier av relevanta dokument. 

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att genom dialog 
bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning 
och kontroll av verksamheten. 

Dialogmöten har genomförts med nämnder och styrelse. Vid de dialogmöten som 
genomförts har frågeställningar angående mål, ekonomi och internkontroll samt aktuell 
situation och utmaningar diskuterats. Iakttagelserna från dessa möten har sammanställts till 
en rapport vars primära syfte är att utgöra delar av underlaget till revisorernas 
ansvarsprövning för år 2020. 

Revisorernas sammanfattade bedömning var att alla möten med nämnder och styrelse 
innehållit värdefulla diskussioner. Kommunens olika nämnder har mer eller mindre präglats 
av den pågående coronapandemin.  

Alla nämnder och styrelsen har tagit fram verksamhetsplaner med nedbrutna mål som kan 
fungera som styrsignaler för verksamheten. Målen följs upp vid delårsbokslut och i 
årsrapport. 

Ekonomiska uppföljningar sker vid tio till tolv tillfällen per år och fördjupade prognoser ges vid 
tre tillfällen årligen. En genomgående uppfattning är att nämndledamöterna anser att det ges 
goda möjligheter till insyn i kostnadsutveckling, även om det ekonomiskt utmanade läget gör 
de ekonomiska ramarna svåra att hålla. Nämnderna beskriver att de kan fatta beslut om 
åtgärder vid ekonomiska avvikelser och verksamheterna är ofta proaktiva i att ge förslag på 
åtgärder.  

Alla nämnder samt styrelsen har tagit fram internkontrollplaner för verksamheterna. 
Kommunstyrelsen har tagit fram några områden som gäller för alla nämnder därefter tillför 
varje nämnd på ytterligare områden. Revisionen har tidigare år konstaterat att det finns 
utvecklingsmöjligheter avseende arbetet med den interna kontrollen och riskanalysen. 
Kommunens nämnder och styrelsen har meddelat att inför 2021-2022 ska arbetet med att 
genomföra riskanalyser och ta fram interkontrollplan omarbetas för att bättre synkroniseras 
med budgetprocessen.     

 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport  

Vi har översiktligt granskat delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Vi har i granskningsarbetet biträtts av KPMG. 

Enligt 9 kap Kommunallagen ska kommunens revisorer bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas 
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Utifrån granskningen kan revisorerna konstatera att delårsbokslutet uppfyller såväl lag som 
krav enligt god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av kommunens resultat 
och ställning. 



Kommunens resultat för delåret uppgår till 47,2 mkr, vilket är 31,5 mkr högre än samma 
period förra året. Det beror främst på att de generella statsbidragen ha ökat mer än ökningen 
av nettokostnader, ökningen i stadsbidrag beror främst på bidrag kopplade till 
coronapandemin. 

Kommunens prognos för helåret uppgår till 20,7 mkr, vilket är 1,0 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 20,0 mkr för 2020, vilket innebär att 
kommunen kommer att uppfylla balanskravet för 2020. Det finns negativa 
balanskravsresultat från tidigare år att återställa, -28,3 mkr från 2018 och -30,4 mkr från 
2019. 

 

Revisionsrapport över årsredovisning 2020 

Kommunrevisorerna i Säffle kommun har granskat kommunens årsredovisning 2020. 
Revisionsrapporten och bedömningar överlämnas till fullmäktige i samband med fullmäktiges 
behandling av bokslut och årsredovisning. 

 

 

 



   Datum  2020-04-13 

 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i 
kommunens bolag under 2020. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Vi ska bedöma om årsredovisningens resultat är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Revisorernas analyser av väsentlighet och risk har varit vägledande för valet av 
granskningsinsatser och har utgjort grunden till revisionsplanen för verksamhetsåret 2020.  

Vi har löpande tagit del av styrelsens och nämndernas verksamhet via protokoll och andra 
beslutsunderlag, samt genom samtal med förtroendevalda och tjänstemän. Vidare har 
räkenskaperna samt den interna kontrollen granskats. Träffar har genomförts med vår 
uppdragsgivare, kommunfullmäktiges presidium. KPMG har biträtt oss vid revisionen.  

Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan och i bilaga 1 
Revisorernas redogörelse, bilaga 2 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter, bilaga 3 
Revisionsberättelser från de kommunala företagen och de sakkunnigas revisionsrapporter.  

 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder i Säffle kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder samt enskilda 
ledamöter i dessa organ.  

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. 

Revisionsberättelsen är upprättad av de, av kommunfullmäktige valda revisorerna i Säffle 
kommun. 



 

Säffle 2021-04-13 
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Bilaga 1 Revisorernas redogörelse 2020 

Bilaga 2 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 

Bilaga 3 Revisionsberättelser från de kommunala företagen 

De sakkunnigas revisionsrapporter har avlämnats fortlöpande: 

1. Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31 
2. Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning 
3. Granskning av kommunens IT-säkerhet   
4. Granskning årsredovisning 2020  
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Till kommunstyrelsen. 

För kännedom kommunfullmäktige. 

 

Revisionsrapport över årsredovisning 2020 
Kommunrevisorerna i Säffle kommun har granskat kommunens årsredovisning 2020. I 
granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. 

Utifrån granskningen kan revisorerna konstatera att årsredovisningen och den 
sammanställda redovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av kommunens och 
kommunkoncernens finansiella resultat och ekonomiska ställning.  

Kommunens resultat för året för helåret uppgick till 49,2 mkr, vilket är 30,4 mkr högre än 
budgeterat. Det beror främst på en positiv effekt av de generella statsbidragen om 29,0 mkr 
som kommunen har fått under året avseende Corona.  Det högre resultatet förklaras också av 
minskade kostnader som ett resultat av genomförda effektiviseringar och delvis minskade 
kostnader beroende på reducerade eller stängda verksamheter under året. 

Kommunen redovisar i årsredovisningen utfallet av måluppfyllelsen för de finansiella målen, 
av vilken framgår att två av de fyra finansiella målen uppnås för 2020. Vår sammanfattande 
bedömning är att resultatet avseende de finansiella målen innebär att kommunen uppfyller 
begreppet god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Vår uppfattning 
överensstämmer således med kommunstyrelsen.  

Utöver de finansiella målen har kommunen fastställt ett antal övergripande mål för 
nämndernas verksamhet vilka följs upp i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för de 
övergripande målen för nämndernas verksamhet bedöms genom resultatet av framtagna 
mått tillsammans med genomförda aktiviteter som är kopplade till respektive mål. I 
årsredovisningen finns detaljerade kommentarer under nämndernas egna 
verksamhetsberättelser. Vår sammanfattande bedömning är att resultatet avseende de 
verksamhetsmässiga målen innebär att kommunen uppfyller begreppet god ekonomisk 
hushållning ur verksamhets perspektivet. Vår uppfattning överensstämmer således med 
kommunstyrelsen. 

För ytterligare bakgrund till våra bedömningar hänvisar vi till den bilagda revisionsrapporten. 

För kommunrevisionen  

Anette Storm 

Ordförande, kommunrevisionen 
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Motivering gällande frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen, nämnderna, samt övriga av 
kommunfullmäktige valda uppdragstagare 
Enligt 5 kap. 24 § KL ska kommunfullmäktiges beslut om att bevilja eller 
vägra ansvarsfrihet för kommunens nämnder och övriga av 
kommunfullmäktige valda uppdragstagare motiveras. 

Kommunfullmäktiges ordförande bereder härmed förslag till motivering 
inför kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 som behandlar 
årsredovisningen. 

Kommunfullmäktiges ordförandes förslag till 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ansvarsfrihet beviljas med motiveringen att 
kommunrevisionen i sin revisionsberättelse för år 2020 förordar 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna 
och förtroendevalda i dessa organ.  

Lisbet Westerberg 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 81 Dnr KS/2021:109 

Lönepolicy med riktlinjer 
Ärendebeskrivning 
Lönepolicyn är Säffle kommuns styrdokument inom det lönepolitiska området och 
utgör en vägledning för chefer i deras ansvar att hantera lönefrågor. En 
grundförutsättning för att nå uppsatta mål och skapa förutsättningar för ökad 
kvalitet, produktivitet och effektivitet är stimulerade och engagerade medarbetare. 
Lönebildning är styrmedlet som möjliggör detta och som i förlängningen bidrar till 
bibehållen kompetens och gör Säffle kommun till en attraktiv arbetsgivare som kan 
hävda sig gentemot arbetsmarknaden i övrigt. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 66, 2021-05-10. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Lönepolicy  med tillhörande riktlinjer för löner och lönestrategi för Säffle kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta Lönepolicy med 
tillhörande riktlinjer för Säffle kommun. 
 
 
__________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Lönepolicy med riktlinjer 
Sammanfattning 
Lönepolicyn är Säffle kommuns styrdokument inom det lönepolitiska 
området och utgör en vägledning för chefer i deras ansvar att hantera 
lönefrågor. En grundförutsättning för att nå uppsatta mål och skapa 
förutsättningar för ökad kvalitet, produktivitet och effektivitet är stimulerade 
och engagerade medarbetare. Lönebildning är styrmedlet som möjliggör 
detta och som i förlängningen bidrar till bibehållen kompetens och gör Säffle 
kommun till en attraktiv arbetsgivare som kan hävda sig gentemot 
arbetsmarknaden i övrigt. 

Bakgrund 
Säffle kommuns medarbetare arbetar dygnet runt, årets alla dagar, för att 
skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för kommunens 
invånare. För att göra det med så god kvalitet som möjligt krävs att Säffle 
kommun skapar möjligheter för dessa medarbetare att utvecklas hos oss.  
Det vill vi göra genom att vara en lyhörd arbetsgivare som kan erbjuda våra 
anställda individuella möjligheter till såväl en trygg anställning som 
alternativa karriärvägar för den som önskar. För att göra det måste vi också 
våga använda lönesättning som ett styrmedel och incitament på vägen. 
Vår förhoppning är att den framtagna Lönepolicyn med tillhörande riktlinjer 
för löner och lönestrategi, ska verka som Säffle kommuns styrdokument 
inom det lönepolitiska området samt utgöra en vägledning för chefer i deras 
ansvar att hantera lönefrågor.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts tillsammans med HR-enhetens HR-konsulter, i 
kommunchefens ledningsgrupp och av utvald arbetsgrupp. Ärendet är MBL 
förhandlat med fackliga parter på Centrala samverkansrådet 2021-02-25. 

Beslutsunderlag 
Lönepolicy  med tillhörande riktlinjer för löner och lönestrategi för Säffle 
kommun. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att införa en Lönepolicy 
med tillhörande riktlinjer så att policyn med riktlinjer ska verka som Säffle 
kommuns styrdokument inom det lönepolitiska området samt utgöra en 
vägledning för chefer i deras ansvar att hantera lönefrågor.  
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Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Att sätta en summa på de ekonomiska konsekvenserna är svårt. Men en 
misskött lönebildning och lönestruktur kan ge katastrofala följder. Detta då 
rätt lönebildning och lönesättning av medarbetarna inom respektive 
befattning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen 
ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet 
och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och 
avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera 
och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. Lönen ska 
stimulera till förbättringar i verksamheten, skapa engagemang och 
motivation samt arbetstillfredsställelse. 

Måluppfyllelse 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 
Nämndmål 7.1: KS skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare 
trivs och gör ett bra jobb. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
 Huvudöverenskommelser (HÖK) 

 Samverkansavtal 

 Medarbetar – och ledarpolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lönepolicy med 
tillhörande riktlinjer för Säffle kommun. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör  

Pamela Dahlin 
HR-chef 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder
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1 Bakgrund 
Säffle Kommuns medarbetare arbetar dygnet runt, årets alla dagar, för att 
skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för kommunens 
invånare. För att göra det med så god kvalitet som möjligt krävs att Säffle 
Kommun skapar möjligheter för dessa medarbetare att utvecklas hos oss.  
Det vill vi göra genom att vara en lyhörd arbetsgivare som kan erbjuda våra 
anställda individuella möjligheter till såväl en trygg anställning som 
alternativa karriärvägar för den som önskar. För att göra det måste vi också 
våga använda lönesättning som ett styrmedel och incitament på vägen. 

1.1 Syftet med policyn 
Lönepolicyn är Säffle kommuns styrdokument inom det lönepolitiska 
området och utgör en vägledning för chefer i deras ansvar att hantera 
lönefrågor. En grundförutsättning för att nå uppsatta mål och skapa 
förutsättningar för ökad kvalitet, produktivitet och effektivitet är stimulerade 
och engagerade medarbetare. Lönebildning är styrmedlet som möjliggör 
detta och som i förlängningen bidrar till bibehållen kompetens och gör Säffle 
kommun till en attraktiv arbetsgivare som kan hävda sig gentemot 
arbetsmarknaden i övrigt. Säffle kommun ska därför tillämpa en gemensam 
lönepolitik och uppträda som en arbetsgivare i förhållande till sina 
medarbetare och de fackliga organisationerna.  

1.2 Övriga styrdokument, lagar och förordningar  
 Huvudöverenskommelser (HÖK) 

 Samverkansavtal 

 Medarbetar – och ledarpolicy 
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2 Lönepolicy 

2.1 Organisation och ansvar 
Ansvaret för de grundläggande förutsättningarna fördelas mellan 

 Kommunstyrelsen 

 HR-enheten 

 Fackförbunden 

 Chefer 

 Medarbetare 

2.2 Policy 
 
Lön är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens 
början, dels vid återkommande löneöversyner. Lönesättningen ska ha sin 
utgångspunkt i de centrala kollektivavtalen samt i kommunens strategiska 
beslut och vara ett incitament till att verksamhetens mål uppnås inom ramen 
för tillgängliga resurser. 
 
Lönesättningen ska främja jämställdhet och mångfald vilket i praktiken 
innebär att skillnader i lön enbart ska bero på olikheter i befattningens värde 
sammantaget med den individuella prestationen. Bedömningen av individens 
prestation sker genom en skattning av det gångna årets arbetsinsatser i 
förhållande till verksamhetens målsättning sett utifrån de fastställda 
lönekriterierna. Därför är det ytterst viktigt att samtliga medarbetare har god 
insikt i vilka verksamhetens mål är, samt att de samverkade lönekriterierna 
blir individuella och differentierade vilket i sin tur leder till att möjliggöra 
den lönespridning som parterna gemensamt beslutat att arbetsgivaren ska 
eftersträva. Lönespridning ger också uttryck för den möjlighet till 
löneutveckling som den enskilde medarbetaren har. 
 
Lönesättning är på ett övergripande plan ett viktigt verktyg för arbetsgivaren 
i fråga om att kunna rekrytera och behålla medarbetare med god kompetens. 
Att ha en uppdaterad omvärldsbevakning i lönefrågan är därför en 
grundförutsättning för att kunna hävda sig mot övriga arbetsmarknaden. 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Syftet med riktlinjen 
Riktlinjen stödjer organisationen så att den bedriver sin verksamhet på rätt 
sätt gällande löner och lönestrategi. Genom att följa den hör riktlinjen 
kommer användaren att kunna uppfylla kraven i Säffle kommuns lönepolicy.  
 

1.2 Övriga styrdokument, lagar och förordningar  
 Huvudöverenskommelser (HÖK)  

 Lönepolicy 

 Samverkansavtal 

 Medarbetar – och ledarpolicy 
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2 Riktlinje för löner och lönestrategi 

2.1 Organisation och ansvar 
Ansvaret för de grundläggande förutsättningarna fördelas mellan 

 Kommunstyrelsen 

 HR-enheten 

 Fackförbunden 

 Chefer 

 Medarbetare 

2.2 Riktlinje 

2.2.1 Grundläggande principer 
Grundläggande princip för lönenivå i olika befattningar ska vara 
befattningens utbildningskrav, ansvar, svårighetsgrad och 
arbetsförhållanden. Arbetsgivaren ansvarar för att göra en värdering av 
befattningarnas lönenivå utifrån dessa fyra kriterier. Syftet är att osakliga 
löneskillnader mellan befattningar ska elimineras, bland annat utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv och att likvärdiga arbeten ska ha lika lön. 
 
Lönebildning och lönesättning av medarbetarna inom respektive befattning 
ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska 
stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla 
uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och 
behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. Lönen ska 
stimulera till förbättringar i verksamheten, skapa engagemang och 
motivation samt arbetstillfredsställelse. 
 
Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling 
knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och 
resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och 
medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. 
 
Det är särskilt viktigt att lönen för chefer på alla nivåer tydligt avspeglar hur 
satta mål uppfylls och de resultat som vederbörande uppnår. Chefer är 
arbetsgivarens företrädare och har ett stort ansvar för att uppsatta mål nås 
och att uppföljning av resultat sker. 
 

2.2.2 Lönekriterier 
Varje lönesättande chef ska använda sig av lönekriterier för att klara av att 
sätta individuell lön. För att individuell lön ska kunna fungera som styrmedel 
ska lönekriterierna utgå från det uppdrag och mål som är aktuella för 
verksamheten och arbetsplatsen. 
 
Det är särskilt angeläget att ta fram lönekriterier för chefer kopplade till 
verksamhetens mål och det resultat som chefen uppnår. 
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2.2.3 Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen:  

- Kollektivavtalsslutande part.  
- Ansvarar för lönepolitiken och riktlinjer för löneöversyner. 

 
HR-enheten:  

- Samordnar löneöversynen och planerar löneöversynsprocessen 
tillsammans med förvaltnings- och stabschefer.  

- Genomför överläggningarna med de fackliga organisationerna och 
sitter med vid löneöversynen.  

- Upprättar efter samråd med kommundirektörens ledningsgrupp 
riktlinjer till lönesättande chefer inför varje löneöversyn.  

- Upprättar lönekollektivavtal och avstämningsprotokoll. 
 
Förvaltningschefer/Verksamhetschefer:  

- Medverkar till att ange inriktningen på lönepolitiska bedömningar 
utifrån de lönepolitiska grunderna samt kommunens löneanalys och 
lönekartläggning. 

- Ansvarar för att verksamhetsspecifika mål och riktlinjer innefattas i 
lönebildningen.  

- Svarar i samråd med HR-enheten för överläggningar med berörda 
fackliga organisationer. 

 
Lönesättande chefer:  

- Gör bedömning av medarbetarnas arbetsinsats, sätter lön samt 
genomför medarbetar- och lönesamtal.  

- Ansvarar för att verksamhetens mål och riktlinjer är väl kända av 
medarbetarna. 

- Ansvar för att de anställda på berörd arbetsplats känner till och 
förstår lönekriterierna som lönesamtalen utgår från.   

 
Medarbetarna:  

- Ska vara väl förtrogna med verksamhetens och arbetsplatsens mål 
samt organisationens lönekriterier.  

- Ansvarar för att själva skatta sin egen prestation utifrån fastställda 
lönekriterier samt att aktivt delta i lönesamtalets dialog med närmaste 
chef. 

 
2.2.4 Medarbetarsamtal 
En individuell och differentierad lönesättning förutsätter regelbundna 
medarbetarsamtal. Samtalet är en dialog mellan chef och medarbetare där 
man gemensamt fastställer medarbetarens mål. Medarbetarsamtalet är i 
huvudsak framåtsyftande där man planlägger vad som krävs för att nå 
uppsatta mål, diskuterar behov av kompetensutveckling samt tar upp frågor 
om arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Ett väl planerat och genomfört 
medarbetarsamtal är en förutsättning för trygghet, förtroende, utveckling och 
engagemang på arbetsplatsen. 
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Medarbetarsamtal ska genomföras varje år under perioden september till 
november. 
Genomförda medarbetarsamtal ska dokumenteras av chefen i en 
utvecklingsplan. Dokumentet ska visa den överenskommelse som träffats 
med arbetstagaren om mål och utvecklingsområden. 
Dokumentationen ska överföras vid chefsbyten. 
 

2.2.5 Lönesamtal 
Lönesamtal ska genomföras årligen under perioden november till februari 
och är en dialog mellan chef och medarbetare om uppnådda resultat och det 
gångna årets arbetsinsats. Utifrån lönekriterierna återkopplar chefen till de 
individuella mål och den utvecklingsplan som bestämdes vid förra årets 
medarbetarsamtal. Den nya lönen meddelas inte vid detta samtal. 
Lönesamtal ska dokumenteras av chefen. Dokumentationen ska överföras 
vid chefsbyten. Chef som slutar ska förbereda underlag till lönesamtal och 
lönesättning så att den nya chefen enkelt kan ta över.  
Ny lön till arbetstagarna meddelas efter varje års slutförda löneöversyn. 
 

2.2.6 Lönekartläggning 
Utöver arbetsvärderingen sker en kartläggning av löner efter varje års 
slutförda löneöversyn. Denna kartläggning kan ligga till grund för 
prioriteringar. Lönerna kartläggs och analyseras i enlighet med reglerna i 
diskrimineringslagen. Resultatet av kartläggningen redovisas för 
kommunledningen samt de fackliga organisationerna i samband med 
koncerncentrala överläggningar 

2.3 Övriga principer vid löneöversyn 

2.3.1 Dialog med dem som fått svag eller ingen löneutveckling 
Det är viktigt att den medarbetare som får en svag eller ingen löneutveckling 
är medveten om detta och orsakerna därtill genom tidigare samtal mellan 
chef och medarbetare. Det ska inte komma som någon överraskning. För att 
ha möjlighet att åstadkomma en förändring är det naturligt att chef och 
medarbetare tar fram en handlingsplan som sedan följs upp. 
 

2.3.2 Långtidsfrånvarande och löneutveckling 
Föräldralediga ska lönesättas utifrån kriterierna på samma sätt som andra 
anställda. De ska inte få lägre löneökning bara av det skälet att de är lediga. 
Även sjuklediga bör beaktas. För att underlätta denna bedömning kan dessa 
medarbetare erbjudas medarbetar-/lönesamtal samtidigt som tjänstgörande 
personal.  
Tjänstlediga bedöms ej. Dessa lönesätts vid återgång i tjänst.  
 

2.3.3 Arbetstagare som kommer att sluta 
Arbetstagare som kommer att sluta sin anställning kort efter löneöversynen 
skall lönesättas utifrån kriterierna på samma sätt som andra anställda.
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§ 82 Dnr KS/2021:111 

Policy mot hot och våld 
Ärendebeskrivning 
Syftet med policyn är att säkerställa en god arbetsmiljö, att Säffle kommun som 
arbetsgivare tagit ställning och visar att man inte accepterar några former av hot 
och våld mot anställda, elever och förtroendevalda samt att ge stöd både 
förebyggande och om något skulle hända till dels ansvariga dels berörda. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 67, 2021-05-10. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Policy mot Hot och Våld med tillhörande riktlinjer 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Policy mot hot och 
våld med tillhörande riktlinjer för Säffle kommun.  
 
 
_______________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

Policy mot hot och våld 
Sammanfattning 
Syftet med policyn är att säkerställa en god arbetsmiljö, att Säffle kommun 
som arbetsgivare tagit ställning och visar att man inte accepterar några 
former av hot och våld mot anställda, elever och förtroendevalda samt att ge 
stöd både förebyggande och om något skulle hända till dels ansvariga dels 
berörda. 

Bakgrund 
Våldsinslagen i samhället har ökat och blivit ett problem för många olika 
yrkesgrupper. Du som arbetar i den offentliga sektorn eller har ett 
förtroendeuppdrag riskerar att utsättas för hot, trakasserier eller angrepp i 
större utsträckning än andra i samhället.  
Målsättningen är att samtliga medarbetare och förtroendevalda ska känna sig 
trygga och veta var och i vilka sammanhang det finns kända risker för hot och 
våld samt känna till rutiner och riktlinjer när vålds- och hotsituationer 
uppkommer.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts tillsammans med HR-enhetens HR-konsulter, i 
kommunchefens ledningsgrupp och av utvald arbetsgrupp. Ärendet är MBL 
förhandlat med fackliga parter på Centrala samverkansrådet 2021-04-15. 

Beslutsunderlag 
Policy mot Hot och Våld med tillhörande riktlinjer 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att införa policy mot Hot 
och Våld med tillhörande riktlinjer för att säkerställa en god arbetsmiljö, att 
Säffle kommun som arbetsgivare tagit ställning och visar att man inte 
accepterar några former av hot och våld mot anställda, elever och 
förtroendevalda samt att ge stöd både förebyggande och om något skulle 
hända till dels ansvariga dels berörda. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Denna policy syftar till att tydliggöra att Säffle kommuns verksamheter ska 
förebygga, hantera och följa upp hot och våld i arbetsmiljön. Åtgärderna ska 
tillämpas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidra till ökad säkerhet och 
trygghet.  
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Om detta inte görs kan konsekvenserna bli många, långa och kostsamma 
sjukskrivningar, oro bland övrig personal, eller i värsta fall personalbortfall. 
Genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljö och förebygga, hantera och 
följa upp hot och våld, minskar vi riskerna avsevärt.  

Måluppfyllelse 
Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 
Nämndmål 7.1: KS skapar förutsättningar för att koncernens medarbetare 
trivs och gör ett bra jobb. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
 Arbetsmiljölagen 

 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy mot hot och 
våld med tillhörande riktlinjer för Säffle kommun.  
 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Pamela Dahlin 
HR-chef 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder
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1 Bakgrund 

Vad innebär hot och våld? 
 
Med hot och våld avses i allmänhet brottsliga gärningar som begås mot en 
person, såsom misshandel , hot, skadegörelse, ofredande, förtal, bedrägeri. 
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1.1 Målsättning med riktlinjen 

Säffle kommuns målsättning med riktlinjen är att jobba aktivt förebyggande 
när det gäller hot och våld samt att alla anställda i Säffle kommun ska känna 
sig trygga  i sin anställning. 

1.2 Syftet med riktlinjen 

Syftet med riktlinjen är att den ska vara vägledande i vad man behöver göra 
förebyggande, om något skulle inträffa samt tiden efteråt. 
 

1.3 Övriga styrdokument, lagar och förordningar 

 Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) 
 Arbetsmiljölagen(SFS1977:1160) 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
 Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
 Ensamarbete (AFS:1982:3) 
 Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) 
 Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) 
 Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) 
 

1.4 Tillämpningsområde 

Denna riktlinje gäller för samtliga nämnder och förvaltningar inom Säffle 
kommun samt för kommunens helägda aktiebolag. För förtroendevalda 
finns en särskild riktlinje, ”Hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda”. 

Riktlinjen förvaltas av kommunstyrelsen som äger rätt att i dialog med 
berörda verksamheter utfärda kompletterande tillämpningsanvisningar. 
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2 Riktlinje vid hot och våld 

2.1 Arbetsgivarens ansvar 
 
Huvudansvaret att ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker 
för ohälsa på grund av hot och våld ligger på Säffle kommun som 
arbetsgivare. I Säffle kommun är arbetsmiljöuppgifterna delegerade från 
nämnd till förvaltningschef och vidare ned i organisationen till respektive 
chef. 
 
Den som har fått en arbetsmiljödelegation, ska utreda risker för hot och våld 
som kan finnas på arbetsplatsen och så snart som möjligt genomföra 
åtgärder för att förebygga de risker som framkommer. Det är också viktigt 
att följa upp åtgärderna och att de regler och rutiner som finns är kända av 
personalen så att alla vet hur de ska agera om en hot- eller våldssituation 
uppstår. Arbetsgivaren ska innan polisanmälan görs ta hänsyn till sina och 
samhällets möjligheter att stödja målsägande juridiskt, ekonomiskt och 
socialt. Se stöd vid rättsprocess på intranät.  
 

2.2 Arbetstagarens ansvar 
Som arbetstagare har du krav på dig att medverka i arbetsmiljöarbetet och 
delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö. Du måste vara uppmärksam och följa de rutiner och 
instruktioner som finns samt använda de skyddsanordningar som behövs 
och iaktta den försiktighet som behövs för att undvika och förebygga ohälsa 
eller olycksfall. Om du som arbetstagare bedömer att en arbetsuppgift kan 
medföra risk att drabbas av hot eller våld ska du också underrätta din 
arbetsgivare om det, gärna genom en tillbudsrapport.  
 
Om du blir utsatt för hot och våld är det inte enkelt att göra en bedömning 
helt själv. Ta råd och hjälp av dina kollegor och din chef. Det är inte heller 
ovanligt att man förnekar varningssignaler även om de är tydliga. Du som är 
utsatt för hot och våld bör föra dagbok över vad som händer, med datum 
och klockslag. Dagboken ska ses som ett stöd om händelsen kommer att 
behöva polisanmälas.  
 
Det är viktigt att en polisanmälan görs, ansvaret läggs tydligt på rätt person, 
det vill säga gärningspersonen. En anmälan signalerar också tydligt vad 
Säffle kommun inte godtar.  
När det är aktuellt att polisanmälan ska lämnas in är det inte ovanligt att 
den drabbade inte själv vill göra det. Det är oftast rädslan för att bli utsatt 
för repressalier som ligger bakom att personen själv inte vill stå för 
anmälan. Formellt sett är det nästan alltid den drabbade som ska göra 
polisanmälan (målsäganden). Denna princip gäller oavsett vad en 
polisanmälan handlar om.  
 
Polisen accepterar, när oro finns för repressalier, att t.ex. en chef gör 
anmälan i egenskap av arbetsgivarföreträde. Polisen brukar dock framhålla 
att den drabbade ska vara medveten om att den hotande personen i 
allmänhet inte har några svårigheten att förstå vem som ytterst ligger 
bakom att individen har blivit polisanmäld och blir kallad till förhör. Det är 
alltså inte säkert att man kan undgå att bli utsatt för repressalier för att 
någon annan har gjort polisanmälan.  
Säkerhetssamordnare, stationerade hos vår räddningstjänst kan i vissa fall 
stödja chefer i arbetet, bland annat genom kontakter med polisen. 
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2.3 Skyddsombudets uppgift 

Som skyddsombud är din uppgift att bevaka arbetsmiljön för arbetstagarnas 
räkning och att delta i kommunens arbetsmiljöarbete för att förebygga 
ohälsa på grund av exempelvis hot och våld. Skyddsombudets uppgift är 
också att begära de åtgärder som behövs av arbetsgivaren för att undanröja 
risker. 

2.4 Centralt samverkansråd/förvaltningsråd tillika 
skyddskommitténs uppgift  

På arbetsplatser som sysselsätter minst femtio arbetstagare regelbundet ska 
det finnas en skyddskommitté som är en arbetsgrupp som består av både 
arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Skyddskommitténs uppgift är 
att på ett övergripande sätt planera arbetsmiljöarbetet inom kommunen 
samt att årligen följa upp arbetet. 
I Säffle kommun fungerar det Centrala samverkansrådet som central 
skyddskommitté och förvaltningsråden fungerar som lokal skyddskommitté, 
se lokalt avtal om samverkan. 
 

2.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 
 
1 Undersök 
På varje arbetsplats ska göras en inventering över alla risker för hot och 
våld, enligt Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) 
Det finns många saker i arbetsmiljön som kan förbättras för att undvika hot 
och våld. Det finns arbetsgrupper och arbetsuppgifter inom samtliga 
förvaltningar som kan ha en ökad risk för hot och våld.  
Som medarbetare kan du prata med din närmaste chef tillsammans med 
dina kollegor för att diskutera hur ni kan göra er arbetsplats säkrare.  
Chefen är den som tillsammans med arbetsgrupp och skyddsombud 
genomför och dokumenterar riskbedömningar. Förslag på hur man ska göra 
en riskbedömning finns på Säffle kommuns intranät . 
Det är viktigt att alla nyanställda och praktikanter får en genomgång av 
kommunens rutiner vid hot och våld samt en repetition, förslagsvis i 
samband med arbetsplatsträffen, APT. 
Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet kan du därutöver använda dig av 
ytterligare undersökningsmetoder för att identifiera riskkällorna mer 
tillförlitligt, som till exempel: 

 analys av sjukfrånvarostatistik, tillbud och tillbudsrapporter 
 medarbetarsamtal 
 rapporter från skyddsombud 
 iakttagelser och information från arbetstagare 
 enkätundersökningar 
 checklistor 
 skyddsronder 
 personalmöten där planerade arbetsmiljöfrågor som exempelvis hot 

och våld diskuteras.  
 
2 Bedöm  
Gör en riskbedömning genom att diskutera hur stor sannolikheten är för att 
din arbetsplats ska drabbas av situationer med hot och våld.  
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Väg samman detta med vilka konsekvenser det skulle kunna få på din 
arbetsplats. 
 
3 Åtgärda  

När alla riskbedömningar är genomförda finns det en lista på de risker som 
framkommit och en bedömning om riskerna är allvarliga eller inte. Av listan 
skall också framgå vilka risker som omedelbart skall åtgärdas.  
 
Åtgärder som inte åtgärdas omedelbart skall föras in i en skriftlig 
handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och 
vem som skall se till att de genomförs. Prioritering av åtgärderna bör ske 
utifrån hur allvarlig risken är. I denna planering (och genomförande) kan 
företagshälsovård eller annan expertresurs användas. 

4 Följ upp vidtagna åtgärder 
När riskerna är åtgärdade ska du som arbetsgivare regelbundet följa upp och 
kontrollera åtgärderna för att försäkra dig om att de fungerar som planerat 
eller om du måste justera dem eller lägga till andra åtgärder, se  
Checklistor som finns på intranät: 

Vid akuta hot- och våldssituationer 

När en hot- eller våldssituation uppstår 

Vid bombhot 

För arbetsplatsens utformning 

Vid besök
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1 Bakgrund 
Våldsinslagen i samhället har ökat och blivit ett problem för många olika 
yrkesgrupper. Du som arbetar i den offentliga sektorn eller har ett 
förtroendeuppdrag riskerar att utsättas för hot, trakasserier eller angrepp i 
större utsträckning än andra i samhället.  

1.1 Målsättning med policy 
Målsättningen är att samtliga medarbetare och förtroendevalda ska känna sig 
trygga och veta var och i vilka sammanhang det finns kända risker för hot och 
våld samt känna till rutiner och riktlinjer när vålds- och hotsituationer 
uppkommer. 
 

1.2 Syftet med policyn 
Syftet med policyn är att säkerställa en god arbetsmiljö, att Säffle kommun 
som arbetsgivare tagit ställning och visar att man inte accepterar några 
former av hot och våld mot anställda, elever och förtroendevalda samt att ge 
stöd både förebyggande och om något skulle hända till dels ansvariga dels 
berörda. 

1.3 Övriga styrdokument, lagar och förordningar 

 Arbetsmiljölagen 

 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

1.4 Tillämpningsområde 
Denna policy gäller för samtliga nämnder och förvaltningar inom Säffle 
kommun samt för kommunens helägda aktiebolag.  
Policyn förvaltas av kommunstyrelsen som äger rätt att i dialog med berörda 
verksamheter utfärda kompletterande tillämpningsanvisningar. 
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2 Policy mot hot och våld 

2.1 Organisation och ansvar 
Ett särskilt ansvar åligger ledningsfunktionerna där delegering av arbetsmiljö 
ska finnas från respektive nämnd och nedåt i förvaltningen till enhetschefen, 
som genomför riskbedömningar och skapar handlingsplaner både i 
förebyggande syfte men även när något inträffar så att det inte ska hända 
igen. 
 

2.2 Policy   
Säffle kommun har nolltolerans till alla former av hot och våld mot/mellan 
kommunens anställda, barn, elever eller förtroendevalda.  
Denna policy syftar till att tydliggöra att Säffle kommuns verksamheter ska 
förebygga, hantera och följa upp hot och våld i arbetsmiljön. Åtgärderna ska 
tillämpas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidra till ökad säkerhet och 
trygghet.  
Att vara anställd, inhyrd eller förtroendevald, med både ansvar och inflytande i 
vissa frågor som berör kommuninvånarna, kan medföra risker för hot eller våld. 
En tjänsteman/förtroendevald kan i sin yrkesutövning komma att vidta en 
åtgärd, fatta ett beslut eller ta ställning i en fråga som någon eller några 
uppfattar på ett negativt sätt, vilket kan leda till att någon tar till hot eller våld.  
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3 Kommunicering, uppföljning och revidering av 
styrdokumentet 

3.1 Kommunicering 
Nyanställda ska introduceras för Säffle kommuns intranät där man hittar 
samtliga styrdokument. Policyn bör varje år tas upp för genomgång och 
dialog på APT av enhetschef som ett led i Säffle kommuns arbetsmiljö-
arbete. 

3.2 Uppföljning 
Hot och våld inom Säffle kommun skall följas upp och utvärderas av 
respektive förvaltningschef i den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

3.3 Revidering och godkännande 
HR-enheten ansvarar för att styrdokumentet revideras. 

3.4 Giltighetstid 
Policyn gäller under respektive mandatperiod och ska ses över enligt 
riktlinjerna för revidering av styrdokument. 
Lagändringar kan också påverka att policyns innehåll kan behöva revideras. 
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§ 83 Dnr KS/2021:118 

Uppföljning av avfallsplan 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommunfullmäktige antog den 6 mars år 2017 en avfallsplan för 
avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017- 
2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 
Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har 
påbörjats. 
Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 
återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 
återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 
Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 
Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 
Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 
framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028.  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens protokoll och tjänsteyttrande § 41, 2021-04-20. 
Måluppföljning avfallsplan Säffle 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Yrkar att kommunstyrelsen överlämnar uppföljningen till 
kommunfullmäktige för information. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige för 
information. 
 
 
__________________ 
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§ 41 Dnr 2021-000045  

Uppföljning avfallsplan Säffle 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommunfullmäktige antog den 6 mars år 2017 en avfallsplan för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017-

2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 

Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har 

påbörjats.  

Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 

återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 

återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 

Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 

Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 

Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 

framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-02-08 

Arbetsutskottets protokoll 2021-04-06, § 15 

Måluppföljning avfallsplan Säffle 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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Uppföljning av mål i avfallsplan för Säffle kommun 

Sammanfattning 

Säffle kommunfullmäktige antog den 6 mars år 2017 en avfallsplan för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017-

2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 

 

Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har påbörjats.  

 

Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 

återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 

återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 

 

Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 

Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 

Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 

framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028. 

 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen. 

 

Bakgrund 

Avfallsplanen grundar sig på EU’s avfallshierarki den så kallade 

avfallstrappan. Avfallstrappan är numera även inlagd i den svenska 

miljölagstiftningen och miljöbalken. Målstrukturen i avfallsplanen är upplagd 

utifrån avfallstrappans fem steg och en handlingsplan med åtgärder är kopplad  

till respektive mål. 
 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen anser att avfallsplanen ska vara ett levande styrdokument som 

är aktuell utifrån gällande lagstiftning inom avfallsområdet samt speglar och 

tar hänsyn till de förutsättningar som finns i kommunen. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet. Huvuddelen av 

arbetet samt åtgärderna har utförts av kommunens renhållningsenhet och med 

de medel som inryms i kommunens renhållningstaxa. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av uppföljningen. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 

Handläggare Avfall och renhållning 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 
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Uppföljning av mål i Säffle kommuns avfallsplan år 2017-2020 

 

Bakgrund 
Avfallsplanen för Säffle kommun antogs av kommunfullmäktige i mars år 2017. I planen anges 

att det år 2020 ska göras en sammanställning och måluppföljning av planperiodens första tre år. 

 

Målstruktur och uppföljning 
Avfallsplanens målstruktur är uppbyggd utifrån EU´s avfallshierarki, den så kallade 

avfallstrappan. Avfallstrappan utgörs av fem steg och ju högre i avfallstrappan som kommunens 

avfallshantering hamnar desto mer miljömässigt hållbar är den. Bild 1 illustrerar de olika stegen 

i avfallstrappan. 

 

 
Bild 1. Avfallstrappan 

 
Utförda aktiviteter samt en analys av uppnått resultat har sammanställts för respektive 

övergripande mål i avfallsplanen. 
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Avfallsminimering 
För att minimera mängden avfall som uppkommer behöver kommunen arbeta förebyggande 

med t.ex. information till kommunens invånare och verksamheter om avfallets påverkan på 

miljön samt hur man kan minimera det avfall som man själv ger upphov till.   

 

Säffle kommuns övergripande mål är att arbeta för att minska mängden avfall, se målstruktur 

och aktiviteter i tabell 1.  

 
Tabell 1. 

AVFALLSMINIMERING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Kommunerna ska arbeta för att minska mängden avfall 

Detaljerade mål År 2022 ska mängden 
kärl- och säckavfall per 
invånare ha minskat med 
25%, jämfört med 2015 
års nivå.  

 

År 2022 ska 
nedskräpningen 
utomhus på allmänna 
platser ha minskat med 
30%, jämfört med 2017 
års nivå. 

Kunskapen hos 
kommunernas 
invånare ska öka om 
hur de kan minska 
avfallets farlighet samt 
mängd. 

Aktiviteter A. Matsvinnsprojekt. 
 
B. Minst en plockanalys 

av restavfall ska 
utföras under 
avfallsplanens 
period. 

 
C. Information till 

kommunernas 
invånare. 

A. Delta i projekt för 
attitydförändring 
t.ex. skräpplockar-
dagarna. 
 

B. Mätning av 
nedskräpning på 
allmän plats. 

 

C. Ökat samarbete 
med tillsyns-
myndigheter. 

A. Information skickas 
ut till 
kommunernas 
invånare. 
 

B. Information om 
avfallshantering 
ska finnas på minst 
ytterligare ett språk 
på hemsidorna. 

 
Utförda aktiviteter 

Samtliga de aktiviteter som anges i handlingsplanen har utförts under planperiodens första tre 

år. Matsvinnsprojekt i skolan har utförts av kommunens kostenhet vid fyra tillfällen och 

resultatet har delgivits rektorer och gäster i matsalen. 
 
 

Resultat och analys avfallsminimering 

Att minska den mängd avfall som genereras av samhällets invånare är svårt då 

avfallsproduktionen även påverkas av faktorer som kommunen inte har full rådighet över. Ett 

exempel är kopplingen mellan avfallsproduktion och konjunkturläge dvs. hög eller låg 

konjunktur. Vid hög konjunktur ökar konsumtionen av varor och således ökar även mängden 

avfall som produceras 

 

Mängden insamlat kärl- och säckavfall per invånare har under perioden 2015-2020 varit i stort 

sett oförändrad. För att uppnå målet med en minskning om 25% så behöver avfallsmängden 

minska med 61 kg/invånare och år från 2015-års nivå. 

 

Diagram 1 visar mängden insamlat kärl- och säckavfall per invånare under perioden 2015-2020. 
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Diagram 1.  
 

Den plockanalys som utfördes år 2019 visar att det finns en potential att minska mängden avfall 

då t.ex. andelen återvinningsbart material, förpackningar och tidningar, fortfarande utgör drygt 

en tredjedel av materialet som slängs i det gröna kärlet. Matavfall som kan återvinnas till biogas 

och biogödsel till lantbruket utgör även de en ansenlig andel av kärl- och säckavfallet, cirka 

45%. 

 
 

Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Att nå ända fram när det gäller de detaljerade målen år 2022 bedöms som svårt. Att öka 

tillgängligheten till återvinningsstationer där invånarna kan lämna sina förpackningar och 

tidningar samt att införa ett nytt insamlingssystem där matavfall sorteras ut är dock två åtgärder 

som kan öka medvetenheten hos kommunens invånare när det gäller att minimera mängden 

avfall. 

 
 
Återanvändning 
Att återanvända saker som t.ex. kläder, leksaker, möbler etc. bidrar indirekt till att minska 

mängden avfall. Erfarenheter från kommunens återvinningscentral på Östby Miljöstation visar 

att mycket av det som idag slängs som avfall skulle kunna få ett andra liv genom att 

återanvändas.  

 

För att öka återanvändningen kan kommunen arbeta både direkt genom att skapa möjligheter 

för invånarna att lämna till återanvändning/återbruk på kommunens anläggningar och indirekt 

genom att samarbeta med de privata och ideella aktörer som idag redan finns.    

 

Säffle kommuns övergripande mål är att arbeta för ökad återanvändning, se målstruktur i tabell 

2. 
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Tabell 2. 

ÅTERANVÄNDNING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Kommunerna ska arbeta för ökad återanvändning 

Detaljerade mål Öka mängden material som 
lämnas in för återanvändning. 

Internt återanvändningssystem för 
kommunal verksamhet ska utvecklas. 

Aktiviteter A. Möjlighet att lämna material för 
återanvändning på Östby 
återvinningscentral. 

 
B. Dialog med lokala aktörer. 

 

A. Utred och utvärdera 
användarvänligt system för 
återanvändning. 

 
Utförda aktiviteter 

Idag finns möjlighet att lämna textil, skor och idrottsutrustning för återanvändning på 

återvinningscentralen. Detta sker i samarbete med en extern aktör respektive en intern aktör i 

kommunen. 

 

På kommunens nya intranät finns en funktion där kommunanställda kan lägga ut t.ex. 

begagnade kontorsmöbler alternativt efterlysa saker som behövs i verksamheten. 

 
 

Resultat och analys återanvändning 

Ingen fullständig statistik kan föras av kommunen över hur stora volymer saker som 

återanvänds istället för slängs som avfall då insamling sker av flera olika aktörer i samhället. 

Egen statistik visar att det lämnats in 19 ton textil på återvinningscentralen för återbruk sedan 

starten i maj 2019. Trenden i samhället har även de senaste åren varit ett ökat intresse att lämna 

till återbruk och även köpa begagnat.  
 
 

Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Ytterligare material går att sortera ut för återbruk på återvinningscentralen och efterfrågas även 

av verksamhetens kunder. Utred förutsättningarna för ett ökat återbruk på återvinningscentralen 

samt vilka material som kan vara aktuella för denna insamling. 

 
 
Återvinning 
Att återvinna material för att skapa nya produkter minskar mängden avfall, sparar energi i 

förhållande till nyproduktion och minskar även uttaget av de, i vissa fall, ändliga resurser som 

finns på vår planet.  

 

För att öka återvinningen kan kommunen t.ex. arbeta med att informera invånarna om vikten 

av att sortera ut återvinningsbara material och lämna dessa till återvinning på 

återvinningsstation eller på återvinningscentral.  

 

Säffle kommuns övergripande mål är att materialet i avfallet ska ses som en resurs, se 

målstruktur i tabell 3. 

 
 
 
 
 



Bilaga 1  TFNSÅ 2021/45 

 

5 

 

 
Tabell 3. 

ÅTERVINNING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Materialet i avfallet ska ses som en resurs 

Detaljerade mål Utred möjlig-
heter för 
återvinning av 
matavfall. 

År 2021 ska 
mängden 
tidningar och 
förpackningar i 
restavfallet ha 
minskat med 10 
%, jämfört med 
2014 års nivå.  

År 2022 ska 
näringen i 
avloppsslam 
vara åter i 
kretslopp. 

Öka tillgänglig-
heten till ÅVC. 

Aktiviteter Utredning av hur 
matavfall kan 
återvinnas på ett 
miljö-mässigt 
hållbart sätt. 

A. Årliga samråd 
med FTI AB 
för en ökad till-
gänglighet och 
nyttjande-
grad. 

 
B. Utred 

möjlighet till 
utökad FNI. 

Utredning av 
hur avlopps-
slam kan 
återvinnas på 
ett miljö-
mässigt hållbart 
sätt. 

A. Öppettider på 
ÅVC 
anpassas för 
ökad 
tillgänglighet 
 

B. Undersöka 
möjligheter till 
fler 
insamlings-
platser. 

 
Utförda aktiviteter 

Kommunen kommer att år 2021 påbörja en omställning av insamlingssystemet för kärl- och 

säckavfall från hushåll till ett system där matavfall samlas in separat från övrigt avfall, 

restavfall.  

 

Aktiviteten att utreda en utökad fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i 

kommunal regi är inte längre aktuell då regeringen beslutat om att det är producenterna som 

ska samla in och återvinna förpackningar. 

 

En ny återvinningsstation har etablerats på Sund som ersättning för den station som togs bort 

vid Tegnérskolan. En återvinningsstation har även etablerats vid Guttane köpcentrum. 

 

Översyn av öppettider för återvinningscentralen på Östby Miljöstation har förberetts genom att 

en besöksmätning gjordes sommaren 2019. 
 
 

Resultat och analys återvinning 
Plockanalyser visar att andelen förpackningar och tidningar som slängs i hushållens kärl- och 

säckavfall har inte minskat mellan åren 2014 och 2019. Detta resultat kan visa på att 

kommunens innevånare inte har blivit bättre på att sortera ut återvinningsbart material och 

lämna detta för återvinning. 

 

Insamlingsstatistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) och från 

kommunens egen fastighetsnära insamling av tidningar visar att mängden insamlad plast och 

glas har ökat samt att mängden tidningar har minskat. Dessa förändringar beror delvis på ett 

skifte i vilka förpackningsmaterial som används på marknaden samt att konsumtionen av 

papperstidningar har minskat till förmån för digital kommunikation. 
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Diagram 2 visar insamlad mängd per invånare av förpackningar och tidningar för åren 2014-

2019. 

 

 
Diagram 2. Insamlad mängd förpackningar och tidningar i Säffle kommun. 

 

Renhållningsenhetens kundundersökning år 2018 visar att invånarna anser att 

återvinningsstationerna ofta är nedskräpade och att behållarna är fulla. 

 
 

Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Att öka tillgängligheten till återvinningsstationer, fler återvinningsstationer, där invånarna kan 

lämna sina förpackningar och tidningar samt att införa ett nytt insamlingssystem där matavfall 

sorteras ut är två åtgärder som kan leda till en ökad medvetenhet och utsortering av 

återvinningsbart material hos kommunens invånare och hushåll. 

 

 

Energiutvinning 
Att utvinna energin ur det avfall som inte går att återanvända eller att återvinna som material är 

den behandlingsmetod som då kvarstår. Avfall förbränns i särskilda pannor med anpassade 

reningsprocesser för rökgaserna i syfte att inte sprida farliga ämnen ut i miljön. Den energi som 

utvinns ur avfallet kan användas för elproduktion och/eller uppvärmning av lokaler. 

 

Säffle kommuns övergripande mål är att arbeta för att energin i rätt avfall ska tas tillvara, se 

målstruktur i tabell 4. 
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Tabell 4. 

ENERGIUTVINNING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Energin i rätt avfall ska tas tillvara 

Detaljerade mål Endast rätt fraktioner ska 
skickas till förbränning.  

Mängden farligt avfall i 
restavfallet ska ha minskat år 
2021, jämfört med 2014 års 
nivå. 

Aktiviteter Medverka vid olika evenemang 
i kommunerna för att sprida 
information om källsortering. 

A. Information skickas ut till 
kommunernas invånare. 
 

B. Information om avfalls-
hantering ska finnas på 
minst ytterligare ett språk 
på hemsidorna. 

 
C. Utöka antalet insamlings-

platser för farligt avfall och 
mindre elektronik. 

 
Utförda aktiviteter 

Renhållningsguiden skickas årligen ut till renhållningskunder i kommunen. I denna guide finns 

bland annat sorteringsinformation, öppettider år återvinningscentralen och datum för de mobila 

insamlingskampanjerna för farligt avfall som anordnas årligen. 

 

År 2017 påbörjades insamling av ljuskällor, glödlampor och lågenergilampor, lokalt hos två 

livsmedelsbutiker i Säffle tätort.  

 

Plockanalysen år 2019 visar att andelen farligt avfall i hushållens kärl- och säckavfall är fortsatt 

låg. 
 

 
Resultat och analys energiutvinning 

Andelen farligt avfall i hushållens kärl- och säckavfall är fortsatt låg och plockanalysen 2019 

visar att andelen ljuskällor i särskilt låg i jämförelse med jämförbara kommuner i Sverige.  

 

Utfallet av den lokala insamlingen av ljuskällor är god vilket plockanalysen indikerar. Det finns 

även gott om ljuskällor i behållarna vid varje hämtningstillfälle vilket visar på att 

insamlingssystemet används av kommunens invånare. 

 

Plockanalysen 2019 visar dock fortsatt att det är en stor andel återvinningsbart material som 

läggs i kärlen av hushållen. Ett avfall som då skickas till förbränning istället för till återvinning. 
 

 
Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Att öka tillgängligheten till återvinningsstationer, fler återvinningsstationer, där invånarna kan 

lämna sina förpackningar och tidningar samt att införa ett nytt insamlingssystem där matavfall 

sorteras ut är två åtgärder som kan leda till en ökad medvetenhet och utsortering av 

återvinningsbart material hos kommunens invånare och hushåll. 

 
Utred förutsättningarna för en utökning den lokala insamlingen av farligt avfall, fler 

materialslag och fler platser i kommunen. 
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Deponering 
Att deponera organiskt eller brännbart avfall är, sedan år 2003, inte en tillåten 

behandlingsmetod för avfall. Deponering används idag endast i de fall då avfallet har sådana 

egenskaper att det inte kan behandlas med någon annan metod i avfallstrappan.  

 

Säffle kommuns övergripande mål är att miljöpåverkan från deponier i kommunen ska minska, 

se målstruktur i tabell 5. 

 
Tabell 5. 

DEPONERING 
 

 
Övergripande mål 
 

 
Miljöpåverkan från deponier ska minska 

Detaljerade mål År 2022 ska mängden avfall 
till deponi ha minskat med 
50%, jämfört med 2014 års 
nivå. 

Öka kunskapen om nedlagda 
deponier i kommunerna. 
 

Aktiviteter Utreda möjligheten till 
återanvändning/återvinning 
av den icke brännbara 
fraktionen inlämnad på 
återvinningscentral. 

En översyn och uppdatering av 
tidigare kartläggningar och 
kunskapsunderlag. 

 
Utförda aktiviteter 

En kartläggning och översiktlig bedömning över befintliga mindre deponier i Säffle kommun 

har utförts. 

 
 

Resultat och analys deponering 

Statistik över avfallsmängder visar att mängden avfall till deponi har minskat med 5% mellan 

åren 2014 och 2020. 

 
 

Förslag på åtgärder för att nå måluppfyllelse 

Utför plockanalys av deponifraktionen och utred sedan möjligheter till en ökad utsortering av 

material för återvinning eller återanvändning. 

 

 

 
Sammanfattning 
Resultatet av det arbete och de aktiviteter som utförts de första tre åren av planperioden är 

blandat.  

 

Prognosen är att arbetet med att minimera mängden avfall som uppkommer inte kommer att 

nå i mål år 2022. Det är detta steg i avfallstrappan som är svårast att påverka och kommunen 

ha idag inte några effektiva och tydliga verktyg för att kunna utöva denna påverkan. En 

minskning av mängden kärl- och säckavfall med 25% är även redan från början ett tufft satt 

mål. 

 

Arbetet med att öka återanvändningen har varit positivt och tagits emot väl av kommunens 

invånare. Mängden textil och fritidsutrustning som har lämnats till återbruk på Östby 

Miljöstation har varit större än väntat och denna typ av verksamhet kan utvecklas ytterligare. 
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Det är fortsatt lika stor andel återvinningsbart material som slängs i den vanliga soppåsen hos 

hushållen. Detta gör att det kommer att vara svårt att nå målet om att minska mängden 

återvinningsbart material i soppåsen med 10%. Ett viktigt beslut att påbörja insamling av 

matavfall har dock tagits av kommunen och detta kommer troligen medföra att även 

återvinningen av förpackningar och returpapper ökar, ett resultat som många andra kommer 

har sett när de ställt om till utsortering av matavfall. Resultatet kommer dock först att ses efter 

planperiodens slut d v s efter år 2022. 

 

Prognosen är att arbetet med att endast skicka rätt avfall till förbränning inte kommer att nå 

målen år 2022. Det är fortsatt lika stor andel återvinningsbart material som slängs i den 

vanliga soppåsen hos hushållen. Tillgången till och tillgängligheten av återvinningsstationer 

är en nyckel faktor i arbetet med att möjliggöra för en ökad återvinning och minskad 

förbränning av återvinningsbart material. Ett ökat fokus på återvinningsstationernas funktion i 

samhället behövs för att åstadkomma ett förändrat beteende hos hushållen när det gäller att 

sortera sitt avfall. 

 

Prognosen är att arbetet med att minska mängden avfall som skickas till deponi inte kommer 

att nås år 2022. En kartläggning behöver göras över detta avfallsflöde för att sedan avgöra hur 

mängden som skickas till deponi kan minskas och återvinningen öka. 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 84 Dnr KS/2020:243 

Svar på motion om belysning på del av 5-kilometersspåret 
vid Tegnérområdet 
Ärendebeskrivning 
Den 25 november 2020 lämnade Ann Mlakar med flera (S) in en motion om att 
utreda och kostnadsberäkna belysning på de delar av 5 km spåret vid Tegnér som 
idag saknar belysning. Förvaltningen bedömer att ny belysning på 
femkilometersspåret vid Tegnérområdet skulle innebära en rejäl kvalitetshöjning till 
en kostnad om cirka 4 000 tkr. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 69, 2021-05-10. 
Teknik- och fritidsnämndens protokoll med tjänsteyttrande § 28, 2021-03-16. 
Motion om belysning. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses bifallen. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att finansieringen hänskjuts till politisk 
prioritering i budgetarbetet inför perioden 2022-2024. 
 
 
__________________ 
2021-05-31 Utdrag till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret, ekonomichef 
 
 
 
 
 
 
 



 

Teknik- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2021-000028  

Motion om belysning på del av 5-kilometersspåret vid 
Tegnérområdet 

Ärendebeskrivning 

Den 25 november 2020 lämnade Ann Mlakar med flera (S) in en motion om 

att utreda och kostnadsberäkna belysning på de delar av 5 km spåret vid 

Tegnér som idag saknar belysning. Förvaltningen bedömer att ny belysning 

på femkilometersspåret vid Tegnérområdet skulle innebära en rejäl 

kvalitetshöjning till en kostnad om cirka 4 000 tkr.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02, § 6 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 210222. 

Motion om belysning, 210113.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Säffle att 

motionen anses besvarad. 

 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 

Fritidschef 

Gruppledare 

 



 

 
 
 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen 
Viktor Weiberg 
Fritidschef 
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Svar på motion om belysning på del av 

femkilometersspåret vid Tegnérområdet 

Sammanfattning 

Den 25 november 2020 lämnade Ann Mlakar med flera (S) in en motion om 

att utreda och kostnadsberäkna belysning på de delar av 5 km spåret vid 

Tegnér som idag saknar belysning. Förvaltningen bedömer att ny belysning 

på femkilometersspåret vid Tegnérområdet skulle innebära en rejäl 

kvalitetshöjning till en kostnad om cirka 4 000 tkr. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Bakgrund 

Den 25 november 2020 lämnade Ann Mlakar med flera (S) in en motion om 

att utreda och kostnadsberäkna belysning på de delar av 5 km spåret vid 

Tegnér som idag saknar belysning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera 

motionen till teknik- och fritidsnämnden för beredning. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Motion, Ann Mlakar (S) m.fl., 2020-11-25 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen bedömer att ny belysning på femkilometersspåret vid 

Tegnérområdet skulle innebära en rejäl kvalitetshöjning.  

Vid en eventuellt nyinstallation av stolpar/lampor är det mest ekonomiskt 

rationellt att använda ny teknik och ersätta hela sträckor/spår samtidigt. 

LED-lampor har en förväntad livslängd på cirka 30 år, och förbrukar cirka 

80% mindre el än äldre lampor. Ny teknik med nedgrävd kabel och LED-

armaturer kommer även minska underhållskostnaderna avsevärt. 

Ledningarna kan grävas ned, för att på så sätt undvika skador av nedfallna 

träd med tillhörande avbrott och reparationskostnader. Stålstolpar kräver 

inga besiktningar (med tillhörande kostnader), och har betydligt längre 

livslängd än trästolpar. Anläggningen skulle bli i princip underhållsfri i 50 
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år. Kommunen slipper också kostnaden för gruppbyte var 8 år på ca 52 000 

kr. 

En eventuell nyinstallation av elljus på femkilometersspåret innebär att den 

gamla anläggningen bör rivas, vilket medför kostnader. Arbetet behöver 

sannolikt upphandlas. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningen bedömer att ny belysning på femkilometersspåret vid 

Tegnérområdet skulle kosta ca 4 000 tkr. Den preliminära kalkylen är 

framtagen i dialog med Vattenfall. Arbetet måste upphandlas och då kan ett 

mer exakt belopp anges.  

Måluppfyllelse 

Ett av teknik- och fritidsnämndens mål är att kommunernas parker, 

lekparker, grönområden, skogar samt friluftsområden ska upplevas som 

tillgängliga och attraktiva.  

Förvaltningen bedömer att ny belysning av femkilometersspåret vid 

Tegnérområdet skulle bidra till uppfyllelsen till målet. 

Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen 

Förvaltningen bedömer att motionen ligger väl i linje med antagen 

underhållsplan för spår och leder i Säffle, och saknar direkta konsekvenser 

för övriga policies, planer, riktlinjer och barnkonventionen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Viktor Weiberg 

Fritidschef 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Säffle 

Fritidschef 

Gruppledare 



 

 
 

 
 
Kommunledningskontoret, kanslienheten 
Anneva Karlsson,  
anneva.karlsson@saffle.se 
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 Teknik- och fritidsnämnden 

 

Remittering av Motion om belysning på del av 5-
kilometersspåret vid Tegnérområdet 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 november 2020 lämnade Ann Mlakar med flera (S) in en motion om att 

utreda och kostnadsberäkna belysning på de delar av 5 km spåret vid Tegnér 

som idag saknar belysning.  

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 4.1.8 

i delegeringsordningen för kommunstyrelsen, beslutanderätt kommunchef.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Motion om belysning på del av 5-

kilometersspåret vid Tegnérområdet remitteras till Teknik- och fritidsnämnden 

för beredning.  

Ingemar Rosén 

Kommunchef 

 

 

Bilagor 

Motion från Ann Mlakar 

Delges 

Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 90 Dnr KS/2020:215 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
Ärendebeskrivning 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Kommuninvest efterfrågar ett beslut av Säffle kommunfullmäktige att 
ingånget borgensåtagande avseende Kommuninvest AB fortsätter att gälla. Även 
Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om 
preskription, att bli ogiltiga efter tio år.  
Med hänsyn till att dessa förbindelser och avtal utgör ett av villkoren för 
medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests 
verksamhet är det av stor vikt att Säffle kommun innan avtalens giltighetstid löper 
ut fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande. När 
detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts med en 
tioårsperiod. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Kommuninvests skrivelse ”Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal 
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat”. 
Kommunfullmäktiges beslut om borgensförbindelse, 2014-03-31 § 34. 
Laga kraft bevis Regressavtalet och Garantiavtalet 2011-10-25. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

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

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

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

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

 
________________ 
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Kommunstyrelsen ekonomienheten 
Mattias Anglemark,  
mattias.anglemark@saffle.se 

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

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

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

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

Konsekvenser 

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

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

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

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

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

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Mattias Anglemark 
Ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret



 

 

 

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

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

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

 

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

2020-05-15 
 

 Säffle kommun 

 Att: Mattias Anglemark 

 Kanaltorget 1 

 661 80 Säffle 

              

 

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

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

ekonomisk förening (”Föreningen”).  

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

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

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

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

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Säffle kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 11 november 

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

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

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

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 

medlemmarna gentemot långivarna.  

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

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

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

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

Kommuninvests verksamhet. Säffle kommun undertecknade Regressavtalet den 25 

oktober 2011 och Garantiavtalet den 25 oktober 2011. 

 

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

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

Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om 

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

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

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

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



 

 

 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

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

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

bekräftelse av avtalen.  

 

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

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

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

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

borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

 

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

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

uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

 

Säffle kommun ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  

Fullmäktige beslutar 

 

Att Säffle kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 11 november 

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

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

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

företräda Säffle kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    

 

Att Säffle kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säffle kommun 

den 25 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.  

 

Att Säffle kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säffle kommun 

den 25 oktober 2011, vari Säffle kommuns ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

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

handlingar med anledning av detta beslut. 

 

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

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Säffle 

kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.  

Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits 

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

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

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

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



 

 

 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 

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

 

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

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

bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten 

beträffande aktuellt beslut. 

 

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

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

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

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

att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 

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

 

A) Lagakraftvunnet protokoll 

 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  

 

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

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 maj 2021.   

 

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

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

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

ida.karlsson@lindahl.se.  

 

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jens Larsson  

Chefsjurist 

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

 

 

 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

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

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

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

gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Säffle kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

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

inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

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

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

____________________   __________   

Ort    Datum   

 

För Säffle kommun 

   

  

____________________ ____________________  

Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  
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§ 110 Dnr 2020-000215  

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
Ärendebeskrivning 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av fullmäktige. Kommuninvest efterfrågar ett beslut av Säffle 
kommunfullmäktige att ingånget borgensåtagande avseende Kommuninvest 
AB fortsätter att gälla. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot 
bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.  
Med hänsyn till att dessa förbindelser och avtal utgör ett av villkoren för 
medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests 
verksamhet är det av stor vikt att Säffle kommun innan avtalens giltighetstid 
löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att avtalen alltjämt är 
gällande. När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen 
förlängts med en tioårsperiod.  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 159, 2020-11-30. 
Kommuninvests skrivelse ”Angående borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat”. 
Kommunfullmäktiges beslut om borgensförbindelse, 2014-03-31 § 34. 
Laga kraft bevis Regressavtalet och Garantiavtalet 2011-10-25.       
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.      
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande:  

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

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

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

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

 
 
__________________ 
2020-12-21 Utdrag till     
Kommunledningskontoret, ekonomienheten 
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§ 97 Dnr KS/2021:129 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 
2021 
Ärendebeskrivning 
Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 
Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut om 
reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i samband med 
rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen prolongerades att 
gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om budget 2020.  
Den speciella situation som covid-19 pandemin utgör har inneburit att det har 
behövt göras omprioriteringar. Ett flertal av de aktiviteter som var planerade under 
perioden har senarelagts vilket gör det svårt att i nuläget bedöma hur 
måluppfyllnaden kommer att se ut för 2021. 
Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att bedöma 
måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från bokslut 2020 
föreslås gälla intill analys genomförs i samband med delårsbokslutet. 
Ekonomisk uppföljning 
Efter april 2021 är prognosen för Säffle kommun ett resultat på -11 Mnkr vid årets 
slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr innebär prognosen en negativ 
avvikelse mot budget med 26 Mnkr.  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar överskrida budget med 3 Mnkr, 
socialförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 24,2 Mnkr, 
där ökade kostnader inom äldreomsorgen samt ekonomiskt bistånd innebär den 
största negativa avvikelsen.  
För de kommunala bolagen beräknas en mindre positiv avvikelse mot budget efter 
april motsvarande 500 tkr, vilket innebär ett resultat på 3,1 Mnkr vid årets utgång. 
Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 114 Mnkr för år 
2021, inklusive överföring av kvarvarande investeringsbudget 2020 som 
Kommunfullmäktige beslutade om 2021-04-26. Efter april är 21 Mnkr av den totala 
budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas 
kvar 2 Mnkr. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 78, 2021-06-02. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Ekonomisk uppföljning T1 2021 Säffle kommun. 
Tertialrapport för kommunstyrelsen efter april 2021. 
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Ekonomisk uppföljning T1 2021 kulturnämnden. 
Rapport tertial 2021 teknik- och fritidsnämnden.  
Tertialrapport 1 miljö- och byggnadsnämnden april 2021. 
Tertialrapport efter april 2021 för barn- och utbildningsnämnden. 
Socialnämndens tertialrapport efter april 2021. 
Ekonomisk prognos efter april 2021 för Överförmyndarnämnden.   
Förslag till beslut på sammanträdet 

1. Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med ändringen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna den ekonomiska uppföljningen samt uppföljning av 
verksamhetsmål efter april månad 2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av den 
ekonomiska uppföljningen samt uppföljning av verksamhetsmål efter april månad 
godkänns. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att socialnämnden får i uppdrag att fortsätta 
den särskilda rapporteringen kring ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i 
balans till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen efter augusti månad som 
sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts i oktober 2021.  
 
 
__________________ 
2021-06-14 Utdrag till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 98 Dnr KS/2021:130 

Nivå för partistöd 2022 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som betalas ut till 
de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle kommun. 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Från och med mandatperioden 
2014-2018 gäller nya regler för partistöd, vilka framkommer av 4 kap. 29-32 §§ 
KL. Partistöd utbetalas till partier som fått mandat och som tagit plats i 
kommunfullmäktige. 
Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 
Inkomstbasbeloppet för år 2022 är beräknat med en uppräkning på 1,8 % jämfört 
med 2021, från 68 200 kr till 69 428 kr. Det innebär att det totala partistödet för år 
2022 är 694 280 kr. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 79. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Förslag till nivå för partistöd i Säffle kommun för år 2022. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): yrkar enligt arbetsutskottets förslag. 
Jimmy Jonasson (SD): yrkar att inte göra någon uppräkning på 1,8% samt att 
minska partistödet på 680tkr (beslutat partistöd för 2021) med 25% vilket blir totalt 
501tkr för partistöd för 2022. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Dag Rognes förslag. 
Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar enligt Dag 
Rognes förslag röstar Ja, den som röstar enligt Jimmy Jonassons förslag röstar Nej. 
Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster och 2 Nej-röster se omröstningsresultat på 
sidan 2.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nivå för partistöd 
2022. 
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Anneva Karlsson, 0533-68 15 05 
anneva.karlsson@saffle.se 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

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

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

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

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

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Partistödet är inräknat i ordinarie budget för 2022. 

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

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga partier
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Förslag till partistöd i Säffle kommun 2022 
Belopp i kronor 

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa 

Socialdemokraterna 9 17 356 121 914 139 270 

Centerpartiet 13 17 356 176 098 193 454 

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 

 
4 

 
17 356 

 
54 184 

 
71 540 

Sverigedemokraterna 7 17 356 94 822 112 178 

Moderaterna 5 17 356 67 730 85 086 

Liberalerna 1 17 356 13 546 30 902 

Kristdemokraterna 1 17 356 13 546 30 902 

Vänsterpartiet 1 17 356 13 546 30 902 
 

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

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

Mandatstöd 80 %   41 13 546:-  

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör  
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§ 100 Dnr KS/2021:132 

Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB 
enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. Förslag finns om 
oförändrad ramborgen för 2022 på 400 Mnkr.  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 81, 2021-06-02. 
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll. 
Säfflebostäders protokoll och tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ramborgen för 
Säfflebostäder AB är oförändrad för 2022 på 400 Mnkr. 
 
 
_________________ 
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§ 26 Dnr KFAB/2021:16 

Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB 
enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. Förslag finns om 
oförändrad ramborgen för 2022 på 400 Mnkr.  
Beslutsunderlag 
Säfflebostäders protokoll och tjänsteyttrande. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen beslutar enligt Säfflebostäder AB:s förslag. 
Beslut 
Styrelsens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att ramborgen för Säfflebostäder AB är oförändrad 
för 2022 på 400 Mnkr. 
 
 
__________________ 
2021-06-01 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr SÄBO/2021:55 

Ramborgen 2022 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB 
enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. Förslag finns om 
oförändrad ramborgen 2022, 400 000 tkr.  
Beslutsunderlag 
Säfflebostäder AB, tjänsteskrivelse, 2021-05-10  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
« Markus Bäckström (C): Styrelsen för Säfflebostäder AB beslutar föreslå 
kommunfullmäktige för 2022 att ramborgen för Säfflebostäder AB är 400 000 tkr.  
Yrkande_text» 
Beslut 
« Styrelsen för Säfflebostäder AB beslutar föreslå kommunfullmäktige för 2022 att 
ramborgen för Säfflebostäder AB är 400 000 tkr.  
Besluts_text» 
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Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostäder AB enligt de styrdokument som 
gäller för kommunens bolagskoncern. Kommunfullmäktige fattade beslut 2020-10-05, § 72 om en utökning av 
borgensramen till 400 000 tkr på grund av investeringar under 2021. Förslag finns att ramborgen är 
oförändrad inför 2022.    

Bakgrund 
Bolaget har per 210430 totalt 345 484 tkr i lån, varav 328 519 tkr med kommunal borgen och 16 965 tkr med 
pantbrev som säkerhet. Ramborgen för 2021 är 400 000 tkr, denna ska omfatta samtliga lån som bolaget har 
idag samt ett handlingsutrymme för kommande investeringar. Kommunfullmäktige fattade beslut 2020-10-
05, § 72, om en utökning av borgensramen till 400 000 tkr på grund av ROT-investeringar under 2021. I 
budget för 2022 planeras traditionella ROT-projekt samt samarbetsprojekt med kommunala förvaltningar och 
även några mindre utvecklingsprojekt. Bolaget vill även fortsätta att satsa på utemiljöer i form av nya 
markanläggningar. Förslag finns att ramborgen är oförändrad inför 2022.    

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av VD och ekonomichef för Säfflebostäder AB.   

Bolagets ståndpunkt 
Idag är säkerhet i form av kommunal borgen en förutsättning vid nyupplåning. Med den höga investeringstakt 
som bolaget har haft de senaste åren och även kommande år är nyupplåning en förutsättning för att projekten 
ska kunna genomföras. Dock behöver inte ramen höjas inför 2022.  

Ekonomiska konsekvenser 
För närvarande är borgensavgiften 0,2 % på utnyttjad borgen, vilket innebär ca 657 tkr för bolaget i 
borgensavgift för år 2021. En ökad upplåning innebär att avgiften höjs med 0,2 % med motsvarande belopp.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar för 2022 att ramborgen för Säfflebostäder AB är 400 000 tkr. 
 
 
Säfflebostäder AB 
 
 
 
Carl-Gustav Eriksson 
VD
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§ 102 Dnr KS/2020:20 

Svar på motion angående att öppna ett medborgarkontor 
Ärendebeskrivning 
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) och Hèléne Agdén (SiV) har väckt en motion om 
att utreda förutsättningarna för att kunna öppna ett medborgarkontor. Motionärerna 
menar att det ska finnas en ingång till kommunen där invånare och besökare ska 
kunna ställa frågor, bli lotsad till rätt instans och få hjälp med enklare tjänster.   
Kommunen har idag en Digitaliseringsstrategi 2019-2022, antagen av fullmäktige. 
Strategin bygger på en gemensam avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om 
Digitalt först vilket betyder att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, 
vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med invånare, organisationer 
och företag. Avsiktsförklaringen ligger till grund för Säffle kommunkoncerns 
digitaliseringsstrategi. 
Kommunledningskontoret ser inget behov av att ytterligare utreda förutsättningarna 
för ett medborgarkontor. I stället behöver kommunen nyttja resurserna på att 
utveckla fler digitala lösningar som kommer invånarna till godo och att förstärka 
det digitala stödet på befintliga mötesplatser i kommunkoncernen. Dessa åtgärder 
finns beskrivna i den handlingsplan som hör till digitaliseringsstrategin.  
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen avslås. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 83, 2021-06-02. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Motion angående att öppna ett medborgarkontor, daterad 2020-01-24. 
Digitaliseringsstrategi Säffle kommun 2019-2022, med tillhörande handlingsplan. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C) och Ola Johansson (M) tillstyrker kommunledningskontorets 
förslag. 
Hèléne Agdén (SiV): yrkar att motionen ska bifallas. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunledningskontorets. 
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Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: den som röstar enligt Dag 
Rogne och Ola Johanssons förslag röstar Ja, den som röstar enligt Hèlén Agdéns 
förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 1 nej-röst. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 
 
 
_________________ 
Reservationi 
Hèlén Agden (SiV) reserverar sig mot beslutet 
 
 
 
 
 



 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-03-15 

Referens 
KS 2020-000020 

 
 
Kommunledningskontoret, IT-enheten  
Jörgen Paulsson, 0533-681120 
jorgen.paulsson@saffle.se 

  

 
 Kommunstyrelsen  

 

Motion angående att öppna ett medborgarkontor 
Sammanfattning 
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) och Hèléne Agdén (SiV) har väckt en 
motion om att utreda förutsättningarna för att kunna öppna ett 
medborgarkontor. Motionärerna menar att det ska finnas en ingång till 
kommunen där invånare och besökare ska kunna ställa frågor, bli lotsad till 
rätt instans och få hjälp med enklare tjänster.   
Kommunen har idag en Digitaliseringsstrategi 2019-2022, antagen av 
fullmäktige. Strategin bygger på en gemensam avsiktsförklaring mellan 
regeringen och SKR om Digitalt först vilket betyder att digitala tjänster ska, 
när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med invånare, organisationer och företag. Avsiktsförklaringen 
ligger till grund för Säffle kommunkoncerns digitaliseringsstrategi. 
Kommunledningskontoret ser inget behov av att ytterligare utreda 
förutsättningarna för ett medborgarkontor. I stället behöver kommunen nyttja 
resurserna på att utveckla fler digitala lösningar som kommer invånarna till 
godo och att förstärka det digitala stödet på befintliga mötesplatser i 
kommunkoncernen. Dessa åtgärder finns beskrivna i den handlingsplan som 
hör till digitaliseringsstrategin.  
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen avslås.   

Bakgrund 
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) och Hèléne Agdén (SiV) har väckt en 
motion om att utreda förutsättningarna för att kunna öppna ett 
medborgarkontor. Motionärerna menar att det ska finnas en ingång till 
kommunen där invånare och besökare ska kunna ställa frågor, bli lotsad till 
rätt instans och få hjälp med enklare tjänster.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Motion angående att öppna ett medborgarkontor, daterad 2020-01-24 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-03 § 14 
Digitaliseringsstrategi Säffle kommun 2019-2022, med tillhörande 
handlingsplan  
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Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunen har idag en Digitaliseringsstrategi 2019-2022, antagen av 
fullmäktige 2019-06-24 § 93. Strategin bygger på en gemensam 
avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om Digitalt först vilket betyder 
att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i 
den offentliga sektorns kontakter med invånare, organisationer och företag. 
Avsiktsförklaringen ligger till grund för Säffle kommunkoncerns 
digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategin har fem fokusområden: 

- Digital delaktighet 
- Tillgänglighet 
- Effektiv organisation 
- Kompetensutveckling 
- Informationssäkerhet 

 
Det digitala alternativet ska vara förstahandsvalet för invånare m.fl. 
intressenter i sina kontakter med kommunen. Ett intensivt utvecklingsarbete 
har pågått i denna anda under de senaste åren vilket resulterat i ny extern 
webb, tillgång till flera e-tjänster och utbildningssatsning för seniorer i 
samarbete med Telia m.fl.  
 
Samtidigt behöver det fysiska alternativet finnas kvar i en eller annan form. 
Det finns invånare som befinner sig i digitalt utanförskap eller av andra 
orsaker behöver en personlig kontakt i sitt ärende. Som en riktad insats ska 
kommunkoncernen enligt digitaliseringsstrategin skapa mötesplatser för 
invånare i behov av digitalt stöd, samt öka förutsättningarna för att 
kommunens invånare ska kunna ta del av det digitala samhället med 
välfärdstjänster, information och service via nätet.  
 
Kommunkoncernen är idag väl försedd med receptioner och andra 
kontaktpunkter där invånare kan få vägledning och stöd. Tillgång till datorer, 
kopiering, skanning och samhällsinformation finns på biblioteket. 
Besöksinformation finns på turistbyrån.  
 
Kommunledningskontoret ser inget behov av att ytterligare utreda 
förutsättningarna för ett medborgarkontor. I stället behöver kommunen nyttja 
resurserna på att utveckla fler digitala lösningar som kommer invånarna till 
godo och att förstärka det digitala stödet på befintliga mötesplatser i 
kommunkoncernen. Dessa åtgärder finns beskrivna i den handlingsplan som 
hör till digitaliseringsstrategin.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen avslås.     

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Förslaget stämmer väl överens med beslutade mål.   
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Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget stämmer väl överens med antagna styrdokument. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige 
att besluta 
Motionen avslås.   

Ingemar Rosén 
Kommundirektör  

Jörgen Paulsson 
IT-chef 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna, kommundirektören, IT-chefen 
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§ 101 Dnr KS/2021:55 

Svar på motion från SiV gällande att ta fram och 
implementera en kommunövergripande handlingsplan mot 
självmord för Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade den 26 februari en motion till kom-
munfullmäktige, angående kommunövergripande handlingsplan mot självmord 
(suicid). Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionärernas förslag. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 82, 2021-06-02. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Motion gällande att ta fram och implementera en kommunövergripande 
handlingsplan mot självmord för Säffle kommun 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och 

bolag, ta fram ett förslag till kommunövergripande handlingsplan för att 
förhindra självmord. 

 
______________________ 
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Motion från SiV gällande att ta fram och implementera 
en kommunövergripande handlingsplan mot självmord 
för Säffle kommun 
Sammanfattning 
Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade den 26 februari en motion till kom-
munfullmäktige, angående kommunövergripande handlingsplan mot själv-
mord (suicid). Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionärernas förslag 

Bakgrund 
Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade en motion till kommunfullmäktige, 
angående kommunövergripande handlingsplan mot självmord, den 26 feb-
ruari 2021 genom Marianne Utterdahl, Hélène Agdén, Ingegerd Welin Fo-
gelberg och Ingalill Rosell. Motionärerna föreslår att kommundirektören får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram en kommunövergripande 
handlingsplan mot självmord (suicid) för Säffle kommun som inbegriper hur 
invånare och civilsamhället kan inkluderas i arbetet. Motionärerna föreslår 
även att utredningen ska innehålla en implementering av handlingsplanen 
som ett aktivt levande dokument i kommunens verksamheter. 
 
I motionen konstaterar Sjukvårdspartiet i Värmland att självmord är ett folk-
hälsoproblem som drabbar en stor del av befolkningen. Motionärerna lyfter 
fram att det i länet sedan några år finns en länsgemensam suicidpreventions-
grupp ”Regionalt nätverk för suicidprevention där bland andra Regionen, 
samtliga kommuner, Svenska Kyrkan, frivilligorganisationer m.fl. deltar. 
Handlingsplanen för åren 2017-2019 håller för närvarande på och uppdateras 
för kommande period. En handlingsplan som behöver brytas ned i lokala 
handlingsplaner. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens kanslieenhet i samråd med social-
förvaltningen och räddningstjänsten. 

Beslutsunderlag 
Motion gällande att ta fram och implementera en kommunövergripande 
handlingsplan mot självmord för Säffle kommun, Sjukvårdspartiet i Säffle, 
2021-02-26. 
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Förvaltningens ståndpunkt 
Ett av Folkhälsomyndighetens uppdrag är att stärka arbetet med att främja 
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i befolkningen, 
genom att bygga upp och utveckla den nationella samordningen inom områ-
det psykisk hälsa och suicidprevention. 2008 antog riksdagen ett nationellt 
handlingsprogram som innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att 
minska suicid. De nio strategiska åtgärdsområdena är: 

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper 

2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid 

3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid 

4. Se suicid som psykologiska misstag 

5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna 

6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid 

7. Höj kompetensen hos personal och andra nyckelpersoner i vård och omhänder-
tagande 

8. Gör händelseanalyser efter suicid 

9. Stöd frivilligorganisationer 

Den nationella planen bryts ned i regionala planer som är ett stöd och en ut-
gångspunkt för de lokala planer som sedan tas fram. Nuvarande plan för 
Värmland gäller för åren 2017-2019 och är precis som motionärerna nämner 
under bearbetning för nästkommande period. 
Förutom planen finns även ett regionalt nätverk för suicidprevention i Värm-
land. Nätverket träffas en gång per termin och har fokus på  samordning och 
stöd i gemensamma satsningar på information, utbildning och andra projekt 
som rör suicidprevention. Från Säffle kommuns sida deltar avdelningschefen 
för Individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen. Avdelningsche-
fen har knutit en arbetsgrupp till sig för den lokala samordningen. I arbets-
gruppen deltar bitr förvaltningschef/chef skolhälsovården från barn- och ut-
bildningsförvaltningen, avdelningschefen för hälso- och sjukvården inom 
socialförvaltningen, platschefen för räddningstjänsten samt representant för 
polisen. Arbetsgruppen har funnits i ungefär ett år och fokuserar nu på att ta 
fram ett förslag till lokal handlingsplan. En preliminär tidsplanering ger vid 
handen att planen kan antas av kommunfullmäktige under hösten. 
Denna korta genomgång visar att den pågående planeringen och arbetet i 
organisationen ligger väl i linje med motionärernas förslag. Kommunled-
ningskontoret förslår att kommunfullmäktige bifaller motionärernas förslag 
om att en kommunövergripande handlingsplan som inbegriper hur invånare 
och civilsamhället inkluderas och som sedan implementeras i kommunens 
verksamheter. Uppdraget bör dock lämnas till kommunstyrelsen och inte till 
kommundirektören för att beslutet ska ske på ett korrekt sätt. Kommunfull-
mäktige lämnar uppdrag till nämnder och bolag inte till tjänstemän. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Psykisk ohälsa och suicid är problem som spänner över hela samhället och 
familjelivet. De ekonomiska konsekvenserna för samhället i stort och för den 
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enskilde kan uppgå till stora belopp. Att specificera de ekonomiska konse-
kvenserna specifikt för Säffle kommun låter sig dock inte göras utan avance-
rade ekonometriska metoder. Utifrån vad handlingsplanen förordar får mer 
direkta kommunalekonomiska bedömningar tas fram. 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle vågar leda hållbar utveckling – vi kan, vi vill, 
vi vågar” bryts ned i fyra externa och tre interna mål. Det fjärde externa må-
let lyder ”Säffle kommun möjliggör det goda livet”. Som förklarande text 
finns ”Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner sig i 
livet med trygghet, värme och nyfikenhet. Säffle kommun skapar i samverkan 
med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och 
attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjligheter, 
hög tillgänglighet och närhet till god vård och omsorg.” Arbetet mot psy-
kisk ohälsa och suicid ligger väl i linje med detta mål. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Barnkonventionens artikel 6 betonar skyldigheterna att säkerställa barnets 
överlevnad, uppväxt och utveckling, inklusive de fysiska, psykiska, mora-
liska, andliga och social dimensionerna av barnets utveckling. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda 

nämnder och bolag, ta fram ett förslag till kommunövergripande 
handlingsplan för att förhindra självmord. 

 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Lars Johansson 
Verksamhetscontroller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 
Samtliga nämnder och bolag
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§ 103 Dnr KS/2021:133 

Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2020 för samordningsförbundet BÅDESÅ 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) 
har översänt årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för ställningstagande 
angående ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 84, 2021-06-02. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2020. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 2020 
beviljas. 

2. Årsredovisning för år 2020 godkänns. 
 
 
__________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2020 för samordningsförbundet 
BÅDESÅ 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 
(BÅDESÅ) har översänt årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för 
ställningstagande angående ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2020. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunledningskontoret bedömer i enlighet med revisionsberättelsen att 
ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle 
och Årjängs styrelse för 2020 beviljas och att årsredovisningen godkänns. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 
2020 beviljas. 

2. Årsredovisning för år 2020 godkänns. 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Anneva Karlsson 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
BÅDESÅ
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§ 38 Dnr 2020-000060  

Ej verkställda beslut SoL och LSS 201231 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 

Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och 

kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 

som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt 

efter att verkställighet avbrutits.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-02-25. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-03-02, § 35.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

_________________________  

Utdrag  2021-03-22 

Kommunfullmäktige 

      

 



 

 
 

 
 
Socialförvaltningen  

Elin Connedal, 0533-681657 

elin.connedal@saffle.se 

TJÄNSTEYTTRANDE 
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Datum 

2021-02-25 

Referens 

SN 2020-000060 

  

 

 Socialnämnden 

 

Ej verkställda beslut SoL och LSS 2020 

Sammanfattning 

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

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

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

Redovisning av ej verkställda beslut 201231 enligt 

SoL 

Se även bilaga 1. 

Tabell 1 

Beslut SoL 
Antal 
beslut 

Män Kvinnor 
Resurs-
brist 

Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Dagverksamhet* 30 14 16   30 
Särskilt boende 8 3 5 1 6 1 

Kontaktperson 1  1 1   
 

* Förtydligande gällande Dagverksamhet. Dagverksamhet med demensinriktning är 
stäng på grund av COVID 19 för att förhindra smittspridning. Vid inrapportering 
har där av 26 beslut dagverksamhet rapporterats in som avbrott i verkställighet, 
fördelat på 14 män och 12 kvinnor. 4 av besluten är nya. 

 

Tabell 2 
SoL  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 4 15 0 
Man 2 20 1 
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Redovisning av ej verkställda beslut 201231 enligt 

LSS 

Se även bilaga 2. 

Tabell 1 

Beslut LSS 
Antal 
beslut 

Män Kvinnor 
Resurs-
brist 

Tackat 
nej 

Annan 
orsak 

Daglig verksamhet 1  1   1 
Kontaktperson 14 8 6 14   
Ledsagarservice 2 2  2   
Korttidsvistelse 4 3 1 4   
Bostad särskild 
service 

2 2  2   

 

Tabell 2 
LSS  3-6 månader 6-12 månader Över 12 månader  
Kvinna 0 7 2 
Man 1 7 6 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-25.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.  

Ivan Stipic 
Förvaltningschef 

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

socialtjänstlagen 
 

 

Datum: 2020-12-31 
 

 

Beslut  Antal dagar som förflutit Man/kvinna 
  från beslutsdatum alt. från 
  datum då verkställighet  
  avbrutits.   
  
Bifall dagverksamhet 296 dagar Man 

Bifall dagverksamhet 202 dagar Man  

Bifall dagverksamhet 275 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 381 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bilaga 1 
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Bifall dagverksamhet 290 dagar  Kvinna 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall dagverksamhet 290 dagar  Man 

Bifall kontaktperson 363 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 99 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 118 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 218 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 286 dagar  Man 

Bifall särskilt boende 218 dagar  Kvinna 

Bifall särskilt boende 182 dagar  Man 

Bifall särskilt boende 332 dagar  Man 

Bifall särskilt boende 99 dagar  Kvinna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, 

lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
 

Bilaga 2 
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Datum: 2020-12-31 
 

 

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

avbrutits   
     

 
Bifall bostad särskild service 142 dagar Man 

Bifall bostad särskild service 219 dagar Man 

Bifall daglig verksamhet 220 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 336 dagar Man 

Bifall kontaktperson 334 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 335 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 541 dagar Man 

Bifall kontaktperson 267 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 699 dagar Man 

Bifall kontaktperson 444 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 483 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 225 dagar  Man 

Bifall kontaktperson 225 dagar Man 

Bifall kontaktperson 395 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 224 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 234 dagar Man 

Bifall kontaktperson 610 dagar Kvinna 

Bifall kontaktperson 362 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 362 dagar Man 

Bifall korttidsvistelse 357 dagar Kvinna 

Bifall korttidsvistelse 492 dagar Man 

Bifall ledsagarservice  344 dagar Man 

Bifall ledsagarservice 503 dagar Man 
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	Säffle Kommunikation AB ska inom Säffle kommun skapa förutsättningar för kommuninvånare, näringsliv och organisationer att nå möjlighet till modern elektronisk kommunikation. Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella anläggningar för kommunikation och medverka till goda förutsättningar för marknadsmässigt nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle som en IT-kommun i framkant.
	Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun:
		Erbjuda ett fibernät för alla med hög säkerhet och kvalitet i leverans av elektronisk kommunikation.
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	Bolaget avser att fortsätta att arbeta med dokumentation av nätet i digital form, nyttja möjligheten till samförläggning där tillfälle ges och kontinuerligt bevaka utvecklingen av material för fiberoptik, allt i syfte att minska inverkan på miljö och natur i så stor utsträckning som möjligt. Bolaget kommer att aktivt jobba vidare med att ge FNs globala hållbarhetsmål en naturlig plats i verksamheten. Bolaget kommer också att se över den energianvändning man har och hur den kan effektiviseras och göras mer miljövänlig.
	6. Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet
	Måluppfyllelse: Bolaget ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med sina tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter.
	Bolaget genomför månadsvis ekonomiska uppföljningar och analyser av verksamheten. Verksamheten ska sträva efter att uppnå så effektiva lösningar som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån situation. Arbetet pågår ständigt med att hitta lösningar för att optimera resursanvändningen i bolaget. Bolaget samverkar även med externa aktörer på ett långsiktigt och ekonomsikt hållbart sätt. Bolaget strävar efter att ha konkurrenskraftiga avtal på de varor och tjänster som köps in och avtalsöversikt ska genomföras varje år.
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	Måluppfyllelse: Frisk och motiverad personal
	Bolaget verkar i en bransch med stark teknisk utvecklingskurva just nu. Behovet av kompentensutveckling diskuteras vid medarbetarsamtal och bolaget försöker att tillgodose varje medarbetares önskemål av kompetensutveckling. Bolaget verkar i en bransch med tydliga kompetenskrav och det är av stor vikt att personalen är motiverad och uppdaterad inom sitt område. Samtliga tillsvidareanställda erbjuds friskvårdsbidrag för 3 000 kronor per år. Bolaget har för avsikt för att återupprepa de gemensamma friskvårdsdagar som genomfört inom kommunkoncernens bolag tidigare. Även utbyten mellan andra stadsnät genom samarbeten, branschkonferenser och studiebesök är av nytta för verksamheten.
	Ekonomiska mål
	Särskilda uppdrag 2022
	Viktiga omvärldsförändringar
	En förväntad lågkonjunktur den kommande treårsperioden kommer med stor sannorlikhet öka bolagets utmaningar när det gäller både anslutningstakt och användningsområden. Lågkonjunkturen som Covid-19 pandemin ger, skapar ett svårt ekonomisk läge för kommunkoncernen och kräver en översyn för effektivisering och besparingar. Det kan för bolagets räkning innebära ökade kostnader för inköp av servicetjänster från koncernens verksamheter och förhandlingar om gällande avtal.
	Den ökade nyttjandegraden och behovet av mer fiber höjer kraven på driftsäkerhet och minimering av avbrottstider. En hög driftsäkerhet kan främja nyttjandet av välfärdstjänster, säkerhetstjänster och kapacitetstjänster i nätet. Lågkonjunkturen kan tyvärr bromsa utvecklingen kring dessa tjänster då svårare ekonomiska tider kan försvåra möjligheten för denna typ av investeringar. Lågkonjunkturen beräknas ha effekter på investeringsviljan hos både näringsliv och privatpersoner för anslutning till fibernätet.
	Den tekniska utvecklingen i samhället fortsätter och bolaget har sett positiva effekter av användningsgraden av fibernätets bredbandstjänster i spåren av minskat resande och med det ökat antal digitala sammankomster. Fortsatt utveckling av 5G kring landets operatörer väntas fortsätta 2022 efter utrullningen under 2021. 5G utvecklingen kan främja affären av svartfiber för bolaget, likaså utvecklingen av IoT lösningar (Internet of Things), då 5G bör ses som ett komplement mer än en konkurrerande teknik.
	Bolaget förutspår att den fortsatta nedläggningen av kopparnätet inom Säffle kommun får positiva effekter för dess verksamhet och anslutningsgrad. Kvar i drift i dagsläget är Svanskog, Värmlandsbro och Säffle tätort men beräkknas vara avvecklat senast 2023 tillsammans med 3Gnätet.
	En ny kodex för elektronisk kommunikation kommer att beslutas av EU kommissionen som i sin tur kommer innebära nya eller uppdaterade lagar för Sverige kring elektronisk kommunikation. Vad de kan tänkas ha för effekt på bolagets verksamhet är otydligt just nu, men det är av vikt att bolaget bevakar utvecklingen då man troligen kommer att förändra synen på SMP (significant market power) och istället för att ha en nationell SMP tvingas ålägga detta ner på regional eller lokal nivå allt efter som marknaden förändras och marknadsandelar justeras.
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