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Inledning 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Forshaga kommun växer. Vi står inför ett ökat antal invånare, fler bostäder och en mängd investeringar i 

framtidsyftande åtgärder. Tillväxten kommer att ge oss fördelar på flera sätt. Vi har därmed goda 

förutsättningar att möta framtiden och de utmaningar som vi står inför.  

Vår omvärld påverkar oss mer än tidigare. Det är ett svårbedömt läge där planeringsförutsättningarna för de 

kommande åren inte varit optimala. Några av de omvärldsfaktorer som påverkat budgetarbetet är 

konsekvenser av pandemin, kriget i Ukraina, en inflationstakt av historiska mått, ökade räntor, oro på arbets- 

och finansmarknaden, stigande världsmarknadspriser -material, drivmedel, energi och förändrade inriktningar 

från staten. Det är inget enkelt läge, men vi har många faktorer som ändå gör att vi ska ha tilltro för framtiden.  

Vi som bor i Forshaga Kommun vet vilket gott liv vi har och vilken fantastisk plats som vi lever på. Det är bra 

att fler märker detta och därför väljer att flytta hit. Vår framtida utveckling är helt beroende på hur väl vi 

faktiskt kan skapa tillväxt. Vi jobbar därför med många tillväxtskapande åtgärder, både på kort och lång sikt. Vi 

har sålt mycket kommunal mark för privatvillor och företag. Det byggs i princip i hela kommunen i både tätort 

och i landsbygd. Vi har en omfattande planerad nybyggnation under de närmaste åren av framförallt villor och 

ett 100-tal lägenheter. Härligt att så sker, så de närmaste åren kommer vi att växa! Fler invånare innebär också 

en balanserad demografi och bättre skattekraft. Men det är inte helt enkelt att växa hållbart och i lagom takt. 

Människor, deras beteenden och verkligheten förändras ständigt. I budgeten återfinns således många åtgärder 

för att kommunen ska fortsätta att växa och utvecklas kopplat till invånarnas behov.  

Forshaga kommun har i grunden en stark ekonomi och för en god ekonomisk hushållning. Det gör att vi nu kan 

satsa på viktiga strategiska frågor. Invånarna har att se fram emot många satsningar som ökar vårt utbud och 

vår attraktivitet. Vi investerar nu exempelvis i ny simhall i Deje, nya förskolor, nytt anpassat boende, nytt 

vattenreningsverk, utbyggd infrastruktur och mycket annat för att ta hand om befolkningsökningen. 

Trafikverket satsar därutöver nästan en halv miljard på väg 62 mellan Karlstad och Deje. Förbättrade 

kommunikationer ökar självfallet vår förmåga att utvecklas.   

Behov finns nu för fler och uppdaterade detaljplaner och strategiska markinköp. Vår nya översiktsplan pekar ut 

många utvecklingsområden. I budgeten skjuter vi till medel för påbörjande av centrumutveckling i våra tätorter 

för att skapa än mer trivsel, komfort och trygghet. Investeringar i fastigheter och vägar samt flera 

energiförbättrande åtgärder görs också för att minska vårt elenergiberoende och minska driftskostnader. Det 

ökande antalet invånare och deras behov av kommunal service behöver finprognoseras och planeras. 

Kommunen har därför arbetat fram en framtidsplan, förbättrade processer och utökade resurser ex i en ny 

samhällbyggnadsenhet.  

Budgeten innehåller större satsningar som är kopplade till ökade behov. Fler förskoleplatser och sociala insatser 

har fördenskull prioriterats.  

Det framtida behovet av personal är stort. Vi behöver en mängd olika kompetenser för att klara av 

välfärdsuppdraget. Vi satsar därför på ett nytt och avsevärt bättre pensionsavtal för kommunanställda. Det är 

viktigt för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla, utveckla och rekrytera personal.  

Budgeten är ramfördelad till nämnderna med 4,65 procent uppräkning av nettobudgeten. Budgeten ska täcka 

ökade pensionskostnader, lönerevision och allmänna kostnadsökningar. Kommunen har haft flera år med goda 

ekonomiska resultat och har därför för 2023 ett lägre budgeterat resultatmål på endast en procent av skatter och 

generella statsbidrag. Det gör att fokus på uppföljning och budgetföljsamhet är viktigt för en god 

måluppfyllelse i slutändan. Skattesatsen är oförändrad 21,87kr. 

Sammantaget är vi förberedda för att ta oss an de framtida utmaningar som vi vet om idag och nya som 

säkerligen kommer. Budgeten skapar goda förutsättningar att fortsatt utveckla våra verksamheter, så att våra 

invånare kan se fram emot aktiviteter som gör Forshaga Kommun ännu bättre.   

Per Lawén, Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommungemensam inledning 

Inflationen är hög i många länder. I och med pandemin bedrevs en mycket expansiv ekonomisk politik som 

ökade efterfrågan, speciellt på varor. Detta drev upp den globala varuinflationen. Därutöver har energipriserna 

ökat kraftigt, speciellt i Europa, på grund av kriget i Ukraina. Kriget i Ukraina har även drivit upp andra 

råvarupriser, till exempel på spannmål, vilket tryckt upp livsmedelspriserna. Att räntorna globalt har varit så 

låga så länge – sedan den globala finanskrisen 2008 – har påverkat hushållens efterfrågan och staters 

budgetrestriktioner världen över. Låga räntor har dessutom påverkat efterfrågan mer via den så kallade 

finansiella acceleratorn. Bygg- och fastighetssektorn är sektorer som växt kraftigt under lågränteeran. 

Sammansättningen i tillväxten och långvarigt låga räntor har även minskat omvandlingstrycket och 

produktivitetsutvecklingen i ekonomierna. Den höga inflationen tvingar nu centralbanker till snabba 

räntehöjningar. Detta tillsammans med hög inflation urholkar köpkraften i de flesta av världens ekonomier. De 

höga energipriserna drabbar främst Europa, i jämförelse med USA som är självförsörjande på olja och gas. 

Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt 

lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en 

mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda 

styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad vi räknat med i tidigare prognoser. Frågan är 

inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den blir. SKR:s 

prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att den postpandemiska återhämtningen för 

arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 

procent 2023–2024. I vår framskrivning räknar vi med att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att 

konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025. 

SKRs bedömning är att skatteunderlaget ökade med 5,3 procent förra året (utifrån preliminära uppgifter från 

Skatteverket i början av oktober). Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022– 2025; 

i genomsnitt med 4,5 respektive procent 4,4 procent per år för den faktiska respektive underliggande 

utvecklingen. Den genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren (perioden 2012–2021) är 3,9 procent för den 

faktiska och 4,2 procent för den underliggande utvecklingen. En oväntat stark ökning av lönesumman syns 

under det första halvåret i år. Men enligt Skatteverkets arbetsgivardeklarationer tycks ökningen av 

lönesumman ha bromsat in från maj månad, enligt säsongsrensade data. Å ena sidan har återöppnandet efter 

pandemin lett till stigande sysselsättning under våren, inte minst inom restaurangbranschen. Under sommaren 

har lönesumman sannolikt varit högre till följd av att personal inom regionerna har bytt semesterveckor mot 

högre ersättning. Men å andra sidan har anställningsplanerna i handel och bygg- och anläggning fallit tillbaka 

vilket tyder på en snar dämpning av lönesummetillväxten. Konjunkturen bromsar nu in och det kommer sätta 

avtryck i sysselsättningen. Under 2023 faller sysselsättningen alla kvartal och likaså gör antalet arbetade 

timmar. På kort sikt är det främst medelarbetstiden som faller. Lönesumman ökade mellan 2010 och 2021 med 4 

procent i genomsnitt. I år är ökningen hela 5,9 procent och nästa år är den 3,2 procent. Att företag väljer att 

behålla personal i de sektorer där arbetskraftsbristen är stor motverkar en än svagare ökning av lönesumman 

nästa år. En faktor som lyfter skatteunderlaget i nivå under hela prognosen är de höjda garantipensionerna, dels 

genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023. Den 

höga inflationen resulterar i stora uppgångar för prisbasbeloppen 2023 och 2024 vilket höjer 

garantipensionerna. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt i år blir högre än det faktiska. Nästa år är det 

tvärtom. Grundavdraget för pensionärer ökar vilket minskar skatteunderlaget 2022. Detta följer av den 

sammantagna effekten av prisbasbeloppets och inkomsternas relativa utveckling. Effekten är ännu större 2023. 

Att prisbasbeloppet stiger så kraftigt beror på den snabba ökningen av KPI-inflationen i juni 2022. Nästa år får 

det faktiska skatteunderlaget dock en extra skjuts av förslaget om att omvandla reseavdragen (som minskar 

skatteunderlaget) till en skattereduktion (som inte påverkar skatteunderlaget). Regeringen har aviserat att i 

budgetpropositionen för 2023, enligt praxis, föreslå en minskning av det generella statsbidraget med ett belopp 

som motsvarar skatteintäkten av det slopade avdraget. Förslaget påverkar därför inte skatteunderlagets 

underliggande ökningstakt. 

Kraftig urholkning av skatteunderlaget 

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens 

genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 procent; intäkterna beräknas realt sett 
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bli kraftigt lägre än föregående år. Detta tapp är varaktigt och kommer kräva minskade utgifter framöver om 

inte statsbidragen höjs ordentligt. Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser 

och dels på ökade pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-

KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns 

pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket betyder 

att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs. Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte 

räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. 

Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt 

fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser. 

Skatteunderlag, Procentuell förändring 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Nominellt 
skatteunderlag 

5,3 5,2 4,0 4,5 4,1 

Prisökning 2,9 3,6 6,0 3,9 -0,2 

Realt 
skatteunderlag 

2,6 2,0 -2,7 0,6 4,4 

  

Budgetförutsättningar 

Kommunens budget bygger på en oförändrad skattesats, 21,87 kr. 

Forshaga kommun står liksom de flesta övriga kommuner i Sverige inför an stor utmaning under 2023 och 

tillviss del även 2024 med höga verksamhetskostnader som inte kompenseras med ett lika högt ökat 

skatteunderlag. För att inte minska kvalitén på kommunens basverksamhet under dessa år så är det 

budgeterade resultatet för 2023 1 % av skattenetto jämfört med de finansiella målen som förespråkar ett resultat 

på 2 %. Förhoppningen är att den höga inflationen som nu råder är av övergående karaktär och nivå återgår till 

ett mer normalt läge inför 2025. Kommunen har sedan tidigare ett stort eget kapital och en god soliditet vilket 

gör att vi klara något år med ett lite sämre resultat. 

I arbetet med att få en driftbudget i balans och kunna möte de utökade behov som finns inom vissa 

förvaltningar har kommunen likt många andra valt att inte ta hänsyn och kompensera för de extremt höga 

elkostnader som nu råder. Kommunen vet inte vilket pris som kommer att gälla under 2023, inte heller om 

kommunen kommer att få ta del av eventuella statliga kompensationer för de höga elkostnaderna och har då 

kommit fram till att detta får hanteras utanför den ordinarie verksamheten. 

Nämndernas driftbudget är kompenserad med 4,65 % för att täcka delar av de stora kostnadsökningarna som 

kommunen står inför. 

I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Den årliga 

förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring 

utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar 

och PO-pålägg) och övrig förbrukning. 

SKR beräknar att sammantaget antas arbetskraftskostnaderna öka med 6,9 procent 2023.  Och då är det nya 

pensionsavtalet som gäller från och med den 1 januari 2023 inkluderad. Inflationsantagandet, genom prognosen 

på KPIF, är uppjusterad för 2023 med en halv procentenhet jämfört med prognosen i augusti vilket, tillsammans 

med ett något högre timlöneantagande, ger en ökning av övrig förbrukning med tre tiondels procent. 2024 är 

inflationsprognosen betydligt lägre, jämfört med 2023. Övrig förbrukning anta därmed öka med 2,4 procent 

2024. Den totala ökningen av PKV 2023 är 6 procent, där såväl timlöner, PO som inflationen drar åt samma håll. 

För 2024 tar ökningen av pensionskostnaden och nedgången i inflationsprognosen ut varandra. I dessa 

beräkningar syns också en kraftig minskning av pensionskostnaderna 2025 vilket gör att 

arbetskraftskostnaderna enligt PKV förväntas minska något, trots att timlönerna ökar med 3,4 procent enligt 

prognosen. 
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Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

  2022 2023 2024 2025 

Arbetskraftskostnad 2,5 6,9 4,3 -0,2 

Övrig Förbrukning 6,5 4,1 2,4 2,5 

Prisförändring, % 3,7 6,0 3,7 0,7 

Den höga inflationen förklarar de stora kostnadsökningarna 

Merparten av kostnadsökningen beror således på den ökade inflationen. Prisbasbeloppet beräknas utifrån 

inflationstakten i juni året innan. Prisbasbeloppet för 2023 är därmed fastställt till 52 500 kronor, en ökning med 

8,7 procent, det vill säga betydligt högre än vår prognos för KPI-inflationen i våras. För 2024 bedöms 

prisbasbeloppet öka med 7,6 procent, det utgår från en prognos över KPI:s ökningstakt i juni 2023. Utifrån den 

aktuella prognosen kommer inflationen att gå ner mot och även understiga 2 procent på några års sikt och då 

kommer pensionskostnaderna att bli lägre. 

Ökat prisbasbelopp påverkar pensionskostnaderna på flera sätt: 

 Högre uppräkning av pensionsutbetalningar. 

 Högre uppräkning av värdet på den avgiftsbestämda delen, den värdejusteras med prisbasbeloppet 

under utbetalningsåret. 

 Högre intjänad förmånsbestämd pension, då pensionsunderlaget består av inkomsterna ett antal år 

tillbaka i tiden och de historiska inkomsterna räknas upp till dagens prisnivå med prisbasbeloppet. Det 

innebär ett högre pensionsunderlag och även ett högre pensionsunderlag för dem med inkomster över 

7,5 inkomstbasbelopp, vilket är golvet för den förmånsbestämda pensionen. 

 Stor effekt på den finansiella kostnaden, som inte räknas som en pensionskostnad för dagens intjänande 

och därmed inte påverkar PO, men som ligger på finansnettot. 

PO för 2023 höjs ytterligare 

Pensionskostnaderna för de idag aktivas pensionsintjänande ökar både på grund av den höjda premien i den 

avgiftsbestämda pensionen och på grund av ökningen i den förmånsbestämda pensionen. Förutom ökningen i 

pensionsunderlaget pga. av inflationsuppräkningen av historiska inkomster bidrar även ökade löner år 2021 till 

kostnadsökningen i den förmånsbestämda pensionen. Det är dessa pensionskostnader som ingår i PO. 

Beräkningarna vi tar fram över pensionskostnader som ingår i PO är beräknade som genomsnitt för hela 

kommunsektorn respektive regionsektorn. Pensionskostnaderna varierar kraftigt i enskilda kommuner och 

regioner. Det är därför angeläget att man ser på sina egna kostnader. Särskilt för de kommuner som har 

försäkringslösningar, då dessa beräknas på annorlunda sätt. Övriga delar i form av arbetsgivaravgifter och 

avtalsförsäkringar är preliminärt oförändrade. Hela ökningen i genomsnittligt PO förklaras av de ökade 

pensionskostnaderna. SKR föreslår nu ett genomsnittligt PO på 44,53 procent i kommunerna för år 2023, vilket 

innebär en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med år 2022. Det är en ökning med 1,8 procent jämfört med 

det preliminära PO för 2023 som föreslogs i våras. I våras efter Ekonomirapporten angav vi ett preliminärt PO 

med en kraftig höjning för 2023, från 39,25 till 42,75 procent i kommunerna på grund av ökade 

pensionskostnader. Sedan dess har inflationen ökat ytterligare. 
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Kommuner 2021 2022 2023 2024 2025 

Arbetsgivaravgifter 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42 

Avtalsförsäkringar 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Avtalspensioner, 
avgiftstbestämd del 
inklusive löneskatt 

6,0 6,1 8,5 8,6 8,7 

Avtalspensioner 
Förmånsbestämd 
del inklusive 
löneskatt 

2,6 1,7 4,5 5,5 0,3 

Totalt PO 40,15 39,35 44,55 45,65 40,55 

      

Som beräkningsgrund har verksamheten valt att inte höja PO enligt SKRs beräkning utan låter det ligga kvar på 

42,75% som var det som gällde i våras och istället lägga delar av pensionskostnaderna som inte är direkt 

kopplat till dagenslöneutbetalningar utanför nämndernas ramanslag. 

Förutsättningar kommunen 

Att anpassa verksamheterna till en ökande befolkning med resurser som ökar betydligt långsammare är en svår 

ekvation att lösa. Den demografiska utvecklingen i Forshaga kommun innebär en större andel barn och äldre, 

vilket ökar trycket på välfärdstjänster i kommunen. Det kommer att krävas effektiviseringar för att motverka 

försämringar av ekonomi och verksamhet. Forshaga kommun arbetar därför med ökad digitalisering och med 

ökad samverkan med andra kommuner. Behovet inom digitalisering avser främst utveckling av e-tjänster och 

digital vårdteknik. Detta för att ha buffert för förändrade ekonomiska förutsättningar på kostnads- och 

intäktssidan. Men också för att kunna skattefinansiera kommande behov av investeringar. 

 

Viktigt för kommunens ekonomi är långsiktighet i statens styrning, och att den inte försvårar för kommunen att 

bedriva en effektiv välfärd. Generella bidrag till kommunerna är att föredra då riktade statsbidrag ofta medför 

ökade kostnader och minskad effektivitet. Viktigt är också att staten sköter finansieringsprincipen så att 

ändrade regler också ger tillräcklig kompensation till kommunerna. 
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Organisation 
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Kommunstyrelsen 

Kommunledningsstab 

Om förvaltningen 

Kommunledningsstaben är kommunens centrala stöd till organisationen. Här samlas ekonomikontor, 

personalkontor, kommunledningskontor samt kultur- och fritidsenhet. Förutom att vara stödfunktion till 

förtroendevalda, kommunens förvaltningar och våra kommunala bolag så finns även den nyinrättade 

samhällsplanering och vårt kontaktcenter inom förvaltningen. 

Under slutet av 2022 kommer en ny nämndadministrativ funktion att utvecklas inom kommunledningskontoret 

för att ytterligare öka kvalitén och likvärdigheten på vårt nämndadministrativa stöd inom kommunen. 

Nuläge 

Kommunledningsstaben behöver arbeta mer och bättre än tidigare med en gemensam verksamhetsplanering, 

där MR-perspektivet och de vi är tillför synliggörs bättre än tidigare. Det är också viktigt att förvaltningen 

utarbetar ett gemensamt analys- och uppföljningsarbete för att få ut så mycket som möjligt av verksamheten. 

Utmaningar kring kommunens ekonomi är något som behöver lyftas på kommunövergripande nivå. Där 

behöver kommunledningsstaben fortsätta att utveckla ett ännu bättre prognos- och statistikarbete som tydligare 

kopplas till demografisk utveckling. Kommunledningsstaben menar att det är viktigt att fortlöpande arbeta 

med resursfördelningen inom kommunens verksamhet. I en orolig omvärld med stigande priser och även 

lågkonjunktur påverkas kommunens förmåga både ekonomiskt men också i det samhällsbyggande uppdraget. 

Kommunen behöver arbeta för att bli fler invånare, men omständigheter i ekonomin kan påverka. Därtill har 

finns prisutvecklingen, vad gäller både material till byggnationer som kostnader för el och drivmedel, mycket 

stor påverkan på kommunens verksamhet och förutsättningar. 

Kommunledningsstaben ser att det finns utmaningar inom området kompetensförsörjning. Det finns också en 

inbyggd sårbarhet i verksamheterna där specifika kompetenser kan bli långtidssjuka eller byta arbete. 

Kommunledningsstaben ser risker inom området kompetensförsörjning för förvaltningen. 

Inom Kultur och fritidsenheten fortsätter arbetet med att utveckla ungdomsverksamheten. Enheten ser också en 

stor utmaning i föreningsstödet då föreningslivet även dem blir drabbade av de ökade kostnaderna på varor 

och tjänster inklusive de höga elkostnaderna. 

Framtida utmaningar 

För att få ett säkrare samhälle krävs att samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot samma mål för att 

minska sårbarheten och öka förmågan att hantera olyckor och kriser när de inträffar. Samhällets beredskap tar 

avstamp i den normala dagliga verksamheten som sedan kompletteras för att stärka samhällets förmåga att 

förebygga och hantera olyckor och extraordinära händelser. Här kommer kommunen få en allt viktigare roll 

och förvaltningen ser att detta arbete med civilt försvar och krisberedskap behöver utvecklas de kommande 

åren för att möte de krav som kommer att ställas på kommunen. 

En annan stor utmaning förvaltningen ser är att få hela organisationen att bygga gemensamma framtidsbilder 

så att vi bygger vår organisation och våra verksamheter utifrån dessa gemensamma bilder om bland annat 

befolkningsutvecklingen i kommunen. 

I slutet av 2023 planeras det nya Klarälvsbadet att stå färdigt. Det är både spännande och en stor osäkerhet 

kopplat till det nya badet då både produktionskostnaderna och räntekostnaderna för det nya badet nu är högre 

än tidigare beräknat. 
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Kommunteknik och service 

Om förvaltningen 

Kommunteknik och service är uppdelat i fyra enheter: fastighet, gator och park, vatten och avlopp, kost. Vi 

förvaltar kommunens mark och verksamhetslokaler, städar kommunens lokaler, sköter gator och vägar, gång- 

och cykelvägar, parker, lekplatser, skog, renhållning och ledningsnät. Vi producerar dricksvatten och renar 

avloppsvatten. Inom kostenheten lagar vi mat till skolor, förskolor, äldreomsorg och hemtjänst. 

Nuläge 

Förvaltningen är starkt påverkad ekonomiskt av omvärldshändelser. Kostnader består till ganska stor del av 

externa tjänster och varor som under året stigit kraftigt i pris. Prognosen pekar på ett kraftigt underskott i år. 

Förvaltningen genomför också stora investeringsprojekt: 

 Ny simhall i Deje (entreprenad) 

 Nya förskoleavdelningar (entreprenad) 

 Färdigställande av ombyggt vattenverk (entreprenad) 

 Ombyggnad av kommunkontoret (entreprenad) 

Förvaltningen har en projektledare avsatt för entreprenaderna. 

I egen regi har gator och VA-ledningar för Åsmyren utförts. 

Kostenheten anpassar matsedeln för att få ner livsmedelskostnaden. 

Planering pågår för att införa matavfallssortering under 2023. 

Framtida utmaningar 

 Aktivt delta i lokalförsörjningsprocessen och framförallt genomföra projekten i lokalförsörjningsplanen 

efter politiska beslut. 

 Genomföra utbyte av gamla VA-ledningar i tillräcklig takt enligt investeringsbudget. 

 Matavfallssortering införs i hela kommunen under 2023. 

 Energieffektivisera ännu mer (minst 10 %) för att uppnå besparingar samt att få elen att räcka i 

samhället. 

 Kostenheten fortsätter att anpassa matsedeln mot minskade kostnader. Utöka vegetariskt innehåll och 

vidmakthålla närproducerad höga andel. 

 Underhålla gator och GC-vägar med ny asfalt i hög takt enligt upprättad asfaltplan. (4 % årligen) 

 Upprätthålla attraktiviteten i samhället med tilldelad budget för att få nöjda kommuninvånare. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Om förvaltningen 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar omkring 350 kollegor inom fyra skolområden med barn och 

elever i åldrarna 1-16 år. De arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en god miljö för lärande där de 

känner sig trygga och ges möjlighet att nå goda resultat. Förvaltningen består av 37 förskoleavdelningar och 

fem skolor i fyra skolområden: Lärcenter, Skived, Ullerud och Grossbol. 

Förvaltningen ansvarar även för våra gymnasieelever där kommunen köper all verksamhet av andra 

kommuner och friskolor. 

Nuläge 

Något som tidigt identifierades i arbetet med Samverkan för bästa skola var att brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet var en rotorsak till BUN:s problem med låg måluppfyllelse och bristande likvärdighet. Det hade 

tidigare främst handlat om beskrivning och konstaterande av resultat snarare än ett fokus på analys där 

utvecklingsområden identifieras och relevanta åtgärder sätts in. Under tre års tid har det skett ett aktivt arbete 

med att ta fram hållbara strukturer och processer för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) på alla nivåer i 

styrkedjan. En viktig del av detta arbete har varit att få verksamheterna att uppleva att SKA-arbetet görs för den 

egna verksamhetens skull i första hand och inte för nivån över i styrkedjan som en kontrollfunktion. 

BUN har valt en modell med fyra analysperioder, där tre av dem har uppföljning i dialogform istället för 

skriftlig inlämning. Det är enbart i analysperiod fyra i samband med läsårsavslut som en större skriftlig 

kvalitetsuppföljning görs på enhetsnivå. I samband med analysperiod fyra tas utvecklingsplaner fram för 

kommande läsår på både enhets- och förvaltningsövergripande nivå. Barn- och utbildningsförvaltningen anser 

att dialoger tillsammans med kvalitetsuppföljningen vid läsårsavslut har gett ett bättre underlag för fortsatt 

utvecklingsarbete än tidigare skriftliga inlämningar. Efter genomförda resultatdialoger sker även en 

uppföljande gemensam dialog där övergripande mönster, behov av åtgärder och framgångsfaktorer diskuteras. 

Med det här arbetssättet uppnås en spridningseffekt i samtliga verksamheter. 

Det här är ett led i införandet av en mer tillitsbaserad ledning och styrning. Barn- och utbildningsförvaltningen 

anser att det nu finns en balans i vad som bör ligga på enhets- respektive förvaltningsnivå. Underlag fås från 

enheterna som möjliggör en övergripande analys på huvudmannanivå. I samband med resultatdialogerna 

återkopplas även till de framtagna utvecklingsplanerna för läsåret. 

En annan framgångsfaktor är användningen av digitala system som används likvärdigt i våra verksamheter. 

Tidigare lades mycket tid på att samla in underlag för analys. Idag kan förvaltningsledningen själva gå in och se 

statistik över måluppfyllelse, kränkningsanmälningar, frånvaro med mera. Förvaltningsledningen får då 

förstahandsuppgifter och kan själva ställa förståelsefördjupande frågor till verksamheterna om avvikande 

mönster upptäcks. Det här har lett till att åtgärder har kunnat sättas in snabbare. 

Ytterligare framgångsfaktor är att skilja på drifts- och utvecklingsorganisationsfrågor. Båda är lika viktigare och 

är beroende av varandra, men hanteras på olika sätt. 

Det sker kontinuerlig dialog med politiken och det är inlagt i BUN:s årshjul att samtliga rektorer kommer till 

BUN i september och redogör för sin kvalitetsuppföljning. Det här är en viktig del i kvalitetsprocessen och är en 

arena för dialog. 

Bedömningen är att det här lett till en ökad trygghet i hela organisationen. Nu vet hela styrkedjan vad som 

förväntas i de olika analysperioderna. Det är enklare att identifiera utvecklingsområden och åtgärder kan sättas 

in snabbare. Effekten är högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet inom och mellan våra enheter. 
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Framtida utmaningar 

Vilka tre saker ser vi som våra största utmaningar? 

 Lokalfrågan inom BUN:s verksamhetsområde 

 Att hitta en stabilitet i organisationen när vi står inför ett flertal rektorsbyten 

 Att hålla i verksamhetsutvecklingen när Samverkan för bästa skola nu avslutas 

Förväntad utveckling och framtid 

Vad kommer vi själva göra som följd av analysen? 

 Under läsåret 2022/2023 kommer ett viktigt fokusområde vara att utveckla barn- och elevhälsoarbetet. I 

analysarbetet har det framkommit att det finns ett glapp mellan elevhälsoteamen och övriga personal. 

Förhållningssättet att elevhälsofrågor är allas ansvar måste stärkas. Detta inleddes i form av en 

gemensam fortbildningsdag för samtlig personal inom skolans verksamhet med Petri Partanen under 

uppstartsdagarna i augusti. Ett arbete med skräddarsydda moduler under läsåret kommer ske. Det här 

är en del av Samverkan för bästa skola. 

 Förvaltningsledningen behöver följa upp korrelationen mellan resultat på nationella prov och satta 

betyg då det i analysen framkommit att det främst i vissa ämnen är en stor skillnad. 

Vad behöver lyftas till nästa nivå för stöd eller beslut? 

 Vi ser en ökad ohälsa bland våra elever. Det kan leda till ökat resursbehov som inte ryms inom 

nuvarande budgetram. 

 Vikten av ett fortsatt gemensamt arbete med en lokalförsörjningsplan, både på kort och lång sikt. 

 Ökad likvärdighet mellan förvaltningarna, till exempel vilka digitala system som används. 

Vad i vår analys är viktigt att dela med andra? 

 Vikten av ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete 

 Behov av fortsatt samverkan mellan olika förvaltningar 
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Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggförvaltningen 

Om förvaltningen 

Miljö- och byggförvaltningen är gemensam för Forshaga och Munkfors kommuner. Arbetet omfattar tillsyn, 

tillståndsgivning, viss rådgivning och stöd till fastighetsägare, granskning av dokumentation, platsbesök och 

styrs i allt väsentligt av speciallagar såsom miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, tobakslagen m fl. 

Miljöenheten har det operativa tillsynsansvaret enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och 

angränsande lagstiftning och kontrollerar genom tillsyn att lagstiftningen följs och gör även bedömningen om 

det finns brister i en verksamhet, följer upp och ställer krav på att bristerna åtgärdas. 

Bygglovenheten har det operativa tillsynsansvaret enligt plan- och bygglagen och hanterar bygglov och 

förhandsbesked. Ska genom tillsyn och platsbesök se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister 

under byggprocessen åtgärdas. Förvaltningen ska även verka för en god byggnadskultur samt en god och 

estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. 

I tillsynsansvaret ingår att avsätta tillräckliga resurser och att ha personal med tillräcklig kompetens för att 

arbetet ska kunna utföras. 

Förvaltningen ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag vilket syftar till att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. 

Vidare är förvaltningen samordningsansvarig för energi- och klimatrådgivningen i Kil, Forshaga, Munkfors, 

Sunne, Torsby och Hagfors kommuner 

Ny förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen tillträdde i augusti. 

Nuläge 

Energi- och klimatrådgivningen är mer aktuellt och efterfrågad än någonsin och kommer även under 2023 

samordnas av Forshaga kommun för sex kommuner. 

Samarbetsavtal mellan Forshaga och Munkfors kommuner inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde 

upprättades 2005. Då förutsättningarna förändrats över tid har omförhandling av avtalet påbörjats med 

målsättningen att fastställa vilka ansvarsområden som ska innefattas och i vilken omfattning avtalet ska 

tillämpas. 

Planarbetet har flyttats över från miljö- och byggförvaltningen till samhällsbyggnadsavdelningen. 

Insatser behöver göras för att omarbeta befintlig kemikalieplan. Verktyg för att kunna bedriva inventering av 

förekommande kemikalier inom kommunens olika verksamheter saknas för närvarande. Utredning av lämpligt 

datastöd/mjukvara pågår. 

Bostadsanpassningarna är även fortsättningsvis en stor utmaning på grund av både antalet ärenden, 

demografiutvecklingen och varje åtgärds kostnadsbild. 

Under året nya ansvarsområden såsom tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och 

sprängämnesprekursorer tillkommit vilket ytterligare belastar en redan hårt ansträngd tillsynsverksamhet inom 

miljö- och hälsoskyddsområdet. 

För att komma tillrätta med den tillsynsskuld som påtalades av Länsstyrelsen i slutet av 2021 pågår en kraftfull 

punktinsats med extern miljö- och hälsoskyddskompetens under resterande del av året. 

Översyn av fördelningen mellan administrativa och operativa resurser pågår med målsättningen att förstärka 

förvaltningens tillsynsverksamhet. 
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Framtida utmaningar 

Bostadsanpassningarna är även fortsättningsvis en stor utmaning på grund av både antalet ärenden, 

demografiutvecklingen och varje åtgärds kostnadsbild. En delorsak till den kraftiga kostnadsutvecklingen är 

förutom själva ärendeantalet även de stora prisökningar som skett inom byggbranschen de senaste tolv 

månaderna. Exempel på detta är; trävaror +59,3%, armeringsstål 75,7% och VVS-material +13,5% (källa: 

Byggföretagen oktober 2022). Vi ser i dagsläget ingen omedelbar minskning av kostnaderna. 

Tidigare miljööverenskommelser med landshövdingen är ett arbete som även fortsättningsvis kommer att 

påverka utvecklingen de kommande tre åren liksom samverkan med andra kommuner. 

Arbete med åtgärder som är kopplade till Agenda 2030 kommer att fortsätta att öka på bred front inom 

kommunens alla verksamheter. 

Andelen tillsynsområden fortsätter att öka. Exempel på detta är tillsyn av försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter och sprängämnesprekursorer vilket ytterligare ökat behovet av förstärkning inom nämndens 

tillsynsverksamhet. 

Ett stort och komplext arbetsområde där nämnden behöver påbörja arbetet är förorenade markområden. För att 

kunna bedriva detta arbete behöver förvaltningen dock utöka personalstyrkan. 

Befintlig kemikalieplan behöver omarbetas i grunden vilket riskerar att ta resurser från förvaltningens 

kärnverksamhet. Förvaltningen saknar för närvarande digitala verktyg för att kunna inventera olika 

verksamheters kemikaliebestånd. En upphandling av datastöd för ändamålet kan komma att kräva utökat 

ekonomiskt utrymme. 

Det är glädjande, men också en utmanande förhoppning i att samhällsplaneringsenhetens arbete med framsynt 

planläggning leder till kommunal tillväxt och nyetableringar. Vi ser därför en utmaning i att rätt balansera 

kompetensbehovet inom förvaltningen för att vara förberedda inför en förväntad ökning av ärendemängden i 

samband med en framtida expansion. Om vi inte är förberedda och rustade inför den utveckling och tillväxt 

som framtiden bär med sig, riskerar vi att få förlängda handläggningstider och ytterligare tillsynsskuld inom 

hela verksamhetsområdet. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Om förvaltningen 

Styrande lagar  

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen gällande 

omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Förvaltningen ansvarar också för hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 

Verksamhet och fördelning 

 Deje hemtjänst består av 2 personalgrupper 

 Forshaga hemtjänst består 2 personalgrupper 

 Ullerudsgården, särskilt boende, 38 boendeplatser 

 Lintjärn särskilt boende 48 boendeplatser 

 bostad enligt 9 § 9 LSS, 3 servicebostäder, cirka 20 boenden och 2 gruppbostäder med cirka 14 boenden.  

 Inom LSS och funktionsstöd finns 3 externa placeringar 

 Personlig assistans 12 assistansgrupper  

 Daglig verksamhet och ledsagarservice och kontaktperson l 

 Socialpsykiatri, gruppbostad med 5 brukare och 3 personliga assistansgrupper, boendestöd och daglig 

verksamhet 

 Hälso-och sjukvård, hjälpmedel och demensteam 

 Myndighetsutövningen 

 Stab 

Nuläge 

Medskaparprojektet  

Förvaltningen har aktivt arbetat med principerna i MR och infiltrat dessa i Medskaparprojektet. Vi arbetar 

aktivt med att frångå den klassiska ledningsstrukturen för att möta medarbetarna, medborgaren och brukarens 

behov. En tillitsbaserad organisation förankras i alla nivåer från politik till medarbetare. 

Ett medskapande förhållningsätt, kommer vara en del av lösningen av de utmaningar som återfinns under 

2023.  Vi är ca 550 medarbetare inom förvaltningen. En god ekonomisk hushållning är ett tillsammansarbete 

tillika ansvar, ett ansvar vi känner när vi arbetar mot samma håll och känner tillit. 

Lokalförsörjningen inom förvaltningen 

En lokalförsörjningsplan är antagen och innehåller analys av nämndens samlade lokalanvändning, behov av 

ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler. Lokalplanen ska beskriva behovet på kort sikt, 

som avser ca 1år, ett medellångt perspektiv som avser ca 5 år samt lång sikt som syftar till en 10-årsperiod. 

Planen utgår från den demografiska utvecklingen. 

Kostnader  

 Kostnader för medarbetare utgör 80 % av vår bruttokostnad 

 Intäkterna i jämförelse med bruttokostnad som visar att 15 % av vår bruttokostnad täcks av intäkter. 

 Fördelning per verksamhet som visar att 29 % av nettokostnaden utgörs av Hemtjänst, 21 % av särskilt 

boende, 12 % av Gruppbostad LSS osv. 

 Hemtjänst cirka 100 000 timmar av omsorg som utförs i brukares hem. 
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2021 var kostnaden för hemtjänst 59,5% av summan av kostnaden för hemtjänst och särskilt boende i Forshaga 

kommun, i riket som helhet var kostnaden 44,1%. Vi har förhållandevis låg andel särskilda boendeplatser för 

äldre där cirka 3,0 % av kommunens invånare som är 65 år eller äldre bor på särskilt boende, jämfört med riket 

som har 3,6 % boendes på särskilt boende i nom målgruppen 65 år eller äldre. 

 

Åtgärder för att få en budget i balans 

Särskilt boende 

 Optimera schemaplanering, rutin vid korttidsfrånvaro, planera arbete i planeringssystem (TES) 

 Ny effektivare rutin för in- och utflyttning 

 Minska tillsättande av vikarier vid frånvaro 

 Utveckla samverkan mellan avdelningar 

Myndighetsutövningen  

 Samverka mer med rehab för att arbeta mer rehabiliterande   

 Utveckla hemtagningsprocessen, i syfte att undvika betalningsansvar samt planera hemgångartill när 

kapaciteten är som högst inom hemtjänsten  

 Prioriterat uppföljningsarbete från 1/11 

Påbörja analysarbetet inom följande områden inom hemtjänst och myndighetsutövning: 

 Uppdraget och dess förutsättningar (riktlinjer, socioekonomin, åldersfördelning etc.)  

 Biståndsbedömningen, (följsamhet till riktlinjer, biståndsbedömda timmar, avvikande insatstid, 

schabloner, individuella variationer)  

 Verkställighet/hemtjänst (schema, planering, "hålla graf enligt budget")  

Framtida utmaningar 

Pandemin 

Pandemin är inte över, även om smittspridningen i samhället har minskat.  Inom förvaltningen råder fortsatta 

restriktioner. Vaccinationerna tar mycket tid i anspråk för vår sjuksköterskor. Provtagning av vårdnära personal 

krävs, och kommer troligen kvarstå. Vid förkylningssymtom får personal vara hemma. Sjukfrånvaron inom 

förvaltningen kommer troligen framgent ligga på en högre nivå mot bakgrund av detta. 
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Den psykiska ohälsan kommer troligtvis öka och under kommande år, även det en effekt av COVID-19. 

Det finns en risk att medborgare till en följd av pandemin avvaktat med att söka stöd utifrån förändrade behov 

och att det i sin tur kan få effekter i verksamheten efter pandemin. 

Omställning till en Nära vård 

Omställningen till en Nära vård och omsorg beskrivs av SKR som den största omställningen av hälso- och 

sjukvården och omsorgen i modern tid. Nära vård handlar om att skapa en jämlik hälsa samtidigt som 

demografin och behoven förändras och digitaliseringen gör att vi beter och agerar på nya sätt. Förvaltningen 

kommer att fortsätta med medskaparprojektet i syfte att möta denna omfattande omställning. 

Hjälpmedel 

När befolkningen ökar, ökar också behovet av hjälpmedel. Under nästa år spås hjälpmedelskostnader öka med 

20 -30%. 

Fler demenssjuka personer  

En faktor som har stor betydelse för äldreomsorgens uppdrag är förekomsten av demenssjukdom. Ungefär var 

femte person 80 år och äldre beräknas diagnostiseras med en demenssjukdom. Detta leder till ökade krav för 

förvaltningen utifrån medföljande behov hos individen. 

Demografisk utveckling- fler äldre  

Behovet av fler särskilda boendeplatser beror på att antalet äldre personer kommer att öka kraftigt. Även om vi 

inte tar hänsyn till ökad livslängd framgår det en progressiv ökning av personer som är 85 år eller äldre, från 

332 personer 2021 till 505 personer 2034, en ökning med 52 %. Den ökade livslängden kan medföra att behoven 

av välfärdsinsatser skjuts några år framåt för varje individ. Därtill återfinns 25 % färre särskilda boendeplatser 

inom Forshaga kommun jämfört med rikssnittet. Vårt utgångsläge ligger således något efter. 

  

 

En ny generation av äldre  

Den nya generationen av äldre har en större möjlighet att ta till sig informationssamhället och kan därmed ställa 

fler krav och förväntningarna på den offentligt finansierade välfärden. 

Kompetensförsörjning  

kompetensförsörjning inom vården är en utmaning, färre söker sig till vård- och omsorgsyrken, därtill påverkar 

att antalet i yrkesverksam ålder minskar i takt med att antalet äldre ökar. 
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Digitalisering  

Behovet av att digitalisera har blivit allt större och förväntas växa ytterligare. Det beror, bland annat på 

omställning till en god och nära vård, men också för att den nya generationen äldre kommer ställa krav som 

kräver smarta effektiva lösningar. 

Inom vård-och omsorgsförvaltningen kommer vi under 2023 gå in i en ny upphandling tillsammans med LAN 

och där ett nytt verksamhetssystem kommer möta vårt behov av effektivt verksamhetssystem, med det kommer 

också en ökad kostnad. 

Nytt funktionsstödsboende 

Det nya boendet kommer förhoppningsvis stå klart under slutet av nästa år. En dialog pågår redan kring vilka 

brukare som ska bo där och plan för bemanning behöver under första månaderna under nästa år påbörjas. 

Ekonomiska verktyg  

För att möta den ekonomiska ramen inför 2023 krävs en tydlig handlingsplan för att inte överskriva budget. 

Kostnader behöver identifieras innan de uppstår och utfall behöver följas upp i så nära anslutning som 

kostastanden uppstått. Kontrollpunkter är redan nu identifierade. 

För att lyckas krävs mer, det krävs att vi ger förvaltningarna andra grundförutsättningar i verksamheten. Vi 

behöver utmana nuvarande arbetssätt, hitta nya lösningar på gamla problem: 

 Effektivare användning av personalresurserna   

 Ett minskat beroende av vikarier och timanställda 

 Identifiera förbättringsmöjligheter  

 Hållbara scheman för ökad frisknärvaro  
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Lärande- och arbetsnämnden 

Förvaltningen för lärande och arbete 

Om förvaltningen 

Förvaltningen består av verksamheterna; 

 Individ och familjeomsorg, med en myndighetsdel som är indelad i vuxen-, barn- och 

familjehemsavdelningarna och en utförardel med familjeenheten och Trappan. Inom IFO finns även 

integrationsenheten. 

 Arbetsmarknadsenheten med verksamhetssamordnare, arbetskonsulenter, ungdomskonsulent och 

praktiska handledare. Mycket av verksamheten för deltagare är förlagd till AME Deje, där det också 

finns en återbruksbutik i lokalerna. Enheten ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret samt har 

personalansvar för anställda på Fritidsbanken. 

 Vuxenutbildningen som består av kommunal vuxenutbildning med SFI, utbildningsplikt, 

grundläggande och gymnasial ämnesutbildning. Där finns också yrkesutbildningarna barnskötare och 

vård- och omsorgscollege i egen regi. Inom vuxenutbildningen bedrivs yrkeshögskola med 

utbildningar till behandlingsassistent och demensspecialiserad undersköterska. Vuxenutbildningen 

ansvarar för undervisningen på HVB Mölnbacka ungdomshem. 

 Förvaltningen ansvarar också för Lärcenter, kommunens bilpool och kommunservice. 

Verksamheterna inom Lärande och arbetsförvaltningen är komplexa och styrs av flera olika lagar och 

styrdokument. Verksamheterna integrationsenheten och arbetsmarknadsenhetens styrs i stor grad av vad andra 

myndigheter beslutar så som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan. De stora 

lagutrymmena är socialtjänstlagen som innehåller de grundläggande bestämmelserna för individ- och 

familjeomsorgen för myndighetsutövning och öppenvård och skollagen som innehåller de bestämmelserna för 

vuxenutbildningen. Därtill kommer en mängd lagar, bland annat hälso- och sjukvårdslagen. 

Nuläge 

Förvaltningen har enligt prognos vid septembers utgång en negativ avvikelse på ca 8,7 mkr. Avvikelsen beror 

på ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen. 2021 års mer positiva trender vad det gäller ingripande 

beslut som placeringar och externa insatser för både barn och vuxna har förändrats till det negativa ekonomiskt 

sett. Kostnaderna för insatserna har ökat med ca 35 %. 

Arbete med att kontraktera egna familjehem håller kostnaderna nere och medför sänkning av kostnader på kort 

och lång sikt. Öppenvården bidrar till att hålla nere kostnaderna för externa insatser och möjliggör så kallade 

hemmaplanslösningar. 

Under senare delen av första halvåret kan det skönjas en positiv trend vad det gäller utbetalning av ekonomiskt 

bistånd. Arbetsmarknaden är bättre men den stora utmaningen är framförallt de målgrupper som alla präglas 

av långtidsarbetslöshet och beroende av ekonomiskt bistånd - Arbetslösa och sjukskrivna utan rätt till 

ersättning, arbetssociala hinder, utomrikesfödda och ungdomar 18-24 år som inte kan etablera sig på 

arbetsmarknaden av olika anledningar. En individ tillhör många gånger fler grupper. Det är viktiga 

målgrupper som förvaltningen sammantaget arbetar med. AME, automatiseringen på IFO, REBUS (projekt 

inom samordningsförbundet), en väl utbyggd öppenvård, vuxenutbildning och SFI är viktiga insatser för att 

förhindra långtidsarbetslöshet och utanförskap/utsatthet. 

Framtida utmaningar 

Förvaltningens verksamheter är mycket omvärldskänsliga och en spegel av vad som sker i samhället, i nationen 

och även globalt. Just nu sjunker vissa arbetslöshetssiffrorna men samtidigt varnas det för lågkonjunktur vilket 

oftast får stor påverkan på försörjningsstödet samt IFO:s övriga verksamheter med mer skyddsinsatser. 

Arbetslöshetssiffrorna för gruppen utomrikesfödda är höga jämförelsevis redan nu och gruppen ungdomar 18-

24 där ökar det från en redan hög nivå. AME och vuxenutbildningen påverkas också mycket då det behövs fler 
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insatser samt att deras verksamheter brukar vara i fokus för olika statliga insatser för att motverka arbetslöshet 

och kompetenshöjning/växling och dylikt. 

Antalet utsatta individer och familjer är ytterst svårt att sia om. Våld i nära relationer, fattigdom, omsorgssvikt, 

bostadslöshet, kriminalitet, sjukdom och arbetsmarknadsfaktorer med mera som drabbar individen ytterst kan 

inte annat än göras kvalificerade bedömningar på och de kan ändras fort. Förvaltningens verksamheter arbetar 

med ständig utveckling för att möta upp, lindra, begränsa och stötta mot ett drägligt självständigt liv för att på 

så sätt minska behoven av kommunens samlade resurser. 

Fortsatt förebyggande insatser för att minska inflödet av individer som behöver insatser och verksamhet är 

viktigt. Varje verksamhet inom organisationerna arbetar med detta utifrån sina uppdrags ramar samt med stort 

fokus att samverka med rätt verksamheter och parter. Exempel på det är föräldrautbildningar, förhindra 

skolavbrott och en öppen ingång för invånarna till service på AME. 

Förvaltningens resurser till insatser för individernas stegförflyttning med hjälp av arbetsmarknadsinsatser, 

rehabiliteringsinsatser, samverkansinsatser, utbildningsinsatser och öppenvårdsinsatser vore problematiskt om 

de minskade på grund av de ökade kostnaderna för myndighetsingripande med olika vårdinsatser för barn, 

ungdomar och vuxna. 
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarkontoret 

Om förvaltningen 

Överförmyndarkontorets huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdarskap såsom 

godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Syftet med tillsynen är att personer som har en begränsad 

rättshandlingsförmåga eller själva inte kan ta hand om sina angelägenheter, inte missgynnas ekonomiskt eller 

rättsligt. Överförmyndarverksamheten är av övervägande juridisk art och styrs bland annat av föräldrabalken, 

kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen med mera. 

Nuläge 

Överförmyndarkontoret står just nu i rekryteringar av nya medarbetare. Intresset för tjänsterna har varit 

mycket stort och verksamheten ser stora möjligheter att rekrytera nya kompententa medarbetare. 

Bristen på ställföreträdare är mycket påtaglig och behovet att använda oss utav professionella ställföreträdare 

ökar vilket i sin tur generar en ökad arvodeskostnader för de samverkande kommunerna. 

Det är fortfarande ett stort inflöde av vuxna ärenden där majoriteten av dem kan anses vara komplex art. 

Överförmyndarkontoret har börjat att åka runt och träffa biståndsbedömare och liknande professioner i de 

samverkande kommunerna för att få till en bra dialog mellan verksamheterna. Detta initiativ har varit mycket 

uppskattat av alla parter. 

Överförmyndarkontoret håller på att implementera en digitaliseringsmodul som ska underlätta för både 

ställföreträdare såsom kontorets handläggare där handlingar och kommunikation ska kunna ske digitalt. 

Under år 2023 kommer det att vara en pilotverksamhet där 8-10 personer kommer att få testa på det nya 

verktyget om detta faller väl ut så kommer det att rullas ut till alla ställföreträdare inför år 2024. 

Framtida utmaningar 

Överförmyndarkontoret ser ett fortsatt högt inflöde av nya ärende rörande vuxna personer och därmed en stor 

utmaning i att hitta en lämplig ställföreträdare till dessa ärenden. 

En orsak till det ökade inflödet av nya ärenden rörande vuxna personer är den ökade digitaliseringen som 

pågår i vårt samhälle, där personer som har en låg digital mognad lämnas utanför och där det saknas fysiska 

kontor att gå till för att få stöd och hjälp. 

Verksamheten kommer att behöva avsätta tid och ekonomiska medel till rekryteringsinsatser för att försöka 

rekrytera nya personer som ställföreträdare. 
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Kvalitets- och styrmodell 

Syfte och bakgrund 

För att kunna möta våra rättighetsbärares (kommuninvånares) behov och förväntningar har Forshaga kommun 

ett ramverk som är gemensamt för alla våra verksamheter. Kvalitets- och styrmodellen beskriver övergripande 

hur kommunens verksamhet ska styras, följas upp och utvärderas. Den är politikens verktyg för styrning, 

verksamhetens verktyg för organisering och genomförande samt strukturen för en lärande organisation. 

Att ständigt arbeta med förbättring och utveckling utifrån ett lärande perspektiv krävs för att utvecklas både 

som medarbetare, team och organisation. Att arbeta med delaktighet på många fronter blir allt viktigare. Det 

gäller såväl involvering av medarbetare som invånare och lokala organisationer i utveckling av våra 

verksamheter. Frågorna om hållbar utveckling är så komplexa att en enskild organisation inte klarar att nå 

övergripande mål inom FN:s Agenda 2030 (överenskommelse 2015) på egen hand. Alla människors lika värde 

och rättigheter samt vår demokrati behöver försvaras varje dag. Det gör vi genom att skapa goda 

förutsättningar till delaktighet och respektfulla samtal samt ta vara på den samlade kompetensen både inom 

och utanför organisationen. Att inte lämna någon utanför är en stor utmaning i en komplex vardag. 

Syftet med en kvalitets- och styrmodell är att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig av 

kommunens verksamhet och vad som är prioriterade utvecklingsområden. I modellen klargörs även 

rollfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner. Politiker beslutar om vision, övergripande mål, 

kvalitetsnivå och ekonomi. Chefer och medarbetare beslutar om hur detta ska utföras. Modellen säkerställer att 

vi gör rätt prioriteringar och lägger tid och resurser på rätt saker utifrån de övergripande målen. Prioritering är 

en förutsättning för att åstadkomma utveckling, allt är viktigt men allt är inte viktigast. Mer om inriktning och 

övergripande mål finns att läsa i dokumentet Strategisk plan, vilken revideras årligen, liksom i dokumentet Mål 

och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

En tillitsbaserad styr- och ledningsmodell bygger på att beslutsutrymmet flyttas ut till kärnverksamhetens 

frontlinje. Detta ger ökad flexibilitet, kvalitet och service i mötet med de vi är till för. En tillitsbaserad styr- och 

ledningsmodell bygger på dialog, mer delegering och mindre detaljstyrning. Detta i sig ger förutsättningar för 

gott medarbetarskap, ständiga förbättringar och kunskapsutveckling. Den politiska styrningen har större fokus 

på styrning genom prioriterade områden och uppföljningar genom dialoger, än i traditionella modeller. I en 

tillitsbaserad styr- och ledningsmodell är kommunikation och dialog mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner en röd tråd. Mål- och resultatstyrning är traditionellt förtroendevaldas verktyg för att styra 

kommuner. Forshaga kommuns politiker ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga, övergripande 

mål för nämnderna och kommunen i sin helhet. Målområden och övergripande mål ska gå i riktning mot 

kommunens vision. Inom verksamheterna arbetar vi för att uppnå de politiska mål som kommunfullmäktige 

tar beslut om. 

 

Figur 1: Kvalitets- och styrmodellen 
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Politisk styrning 

Riktningen för verksamhetens arbete anges i vision och målområden som gäller inom aktuell mandatperiod. 

Vid behov justeras dokumentet för den gemensamma riktningen, Strategisk plan, årligen kring övergripande 

mål och ändrade arbetssätt. Beslut tas i kommunfullmäktige i samband med budget. Kvalitets- och 

styrmodellen revideras parallellt med Strategisk plan och budget. I dessa dokument finns utförligare 

beskrivningar av målområden och övergripande mål. 

De övergripande målen och nämndernas åtaganden följs upp genom dialog på alla nivåer, ett färre antal 

indikatorer (mått) för jämförelse med andra kommuner och de mått som tas fram av verksamheten och 

fastställs politiskt i samband med antagandet av verksamhetsplanen på förvaltningsnivå. Om möjligt bryts 

måtten ner för jämlikhetsanalys kopplat till bakomliggande variabler som kön, ålder och geografi. 

Allt arbete som utförs i Forshaga kommun vilar på den gemensamma värdegrunden och principerna bakom 

mänskliga rättigheter. Vi utgår från ett rättighetsbaserat arbetssätt och har alltid fokus på dem vi är till för. 

Värdegrund 

Vi är till för invånarna i Forshaga kommun.  

Forshaga kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. 

Människors lika värde och rättigheter genomsyrar allt vi gör. 

 Vi är stolta och engagerade  

Tillsammans ger vi ett mervärde till våra invånare varje dag. Det ger oss stolthet och engagemang. 

 Vi ser helheter och samarbetar  

Varje medarbetare och verksamhet är en viktig länk i hur vi upplevs av invånarna. Genom delaktighet och god 

förståelse för uppdraget får vi arbetsglädje och personlig utveckling. I vårt samarbete visar vi varandra respekt 

och är lyhörda. 

 Vi skapar goda möten 

Vi har ett tillåtande klimat med respekt för varandra. Vi tar eget ansvar och ger utrymme för reflektion. Vi har 

fokus på lärande dialog och värnar om god information som skapar delaktighet. 

 Vi tar ansvar för framtiden 

Vi utgår från individens bästa och arbetar för ett hållbart samhälle. Vi förbättras och utvecklas genom att lära av 

goda exempel. 

 Vi är modiga och beslutsamma 

Vi ser framåt, utvecklar verksamheten och når goda resultat. Vi vågar ta nya vägar, gör förbättringar och 

använder våra resurser på ett effektivt sätt. Vi tar oss an även de svåra frågorna. 
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Figur 2: Politisk styrning från 2022 

  

Verksamhetsmåtten är en viktig del i uppföljningen av de övergripande målen. Verksamhetsmåtten lyfter fram 

väsentliga och/eller kvalitativa egenskaper hos målet men är inte målet i sig, utan ger en indikation på hur vi 

ligger till på vägen för att nå det uppsatta målet. Verksamhetsmåtten säkerställer också att vi har en effektiv 

verksamhet med hög kvalitet där kontinuerlig mätning och uppföljning av våra verksamheter sker. Arbete med 

relevanta verksamhetsmått sker regelbundet inom det systematiska kvalitetsarbetet. För uppföljning på 

kommunnivå (delårsredovisning och årsredovisning) prioriterar vi ett färre antal indikatorer som kan jämföras 

med andra kommuner. En del indikatorer kopplar också till Agenda 2030 och de mänskliga rättigheterna. 

Dialogen ger en mer mångfacetterad bild av nuläget och är ett viktigt styrmedel med syfte att öka förståelse, 

samsyn och tillit i mål- och resultatarbetet och verksamhetens utveckling. Vi genomför både planeringsdialog för 

förankring av politisk styrning bland medarbetarna och en uppföljningsdialog med både politiker och 

medarbetare. Med dialog avses ett samtal mellan två eller flera parter i syfte att skapa en gemensam förståelse 

och acceptans. Dialogen sker i huvudsak i politikens och verksamhetens befintliga forum, till exempel politiska 

möten, ledningsgruppsmöten, chefsforum, APT, verksamhetsmöten med mera. Dialogen utgör en väsentlig del 

av politikens och verksamhetens uppföljning, med en beskriven process och specifika frågeställningar för varje 

tillfälle. 

Roller och ansvar 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är de som styr kommunen. 

Kommunfullmäktigeledamöterna är direktvalda av invånarna för att representera dem. De beslutar om vision 

och övergripande mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. De beslutar även om vilka nämnder 

och bolag som ska finnas. Med hjälp av revisorerna kontrollerar kommunfullmäktige att verksamheterna drivs 

på rätt sätt. 

Kommunstyrelsen övervakar att de av kommunfullmäktige fastställda mål, planer och ekonomiska ramar 

efterlevs genom att följa upp och rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen utvecklas under året. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över verksamheten i de 

bolag eller andra organisationer som kommunen äger eller har intressen i. Kommunstyrelsen arbetar dels som 

en egen nämnd och dels som kommunfullmäktiges förlängda arm. Kommunstyrelsen är kommunens ledande 

politiska förvaltningsorganisation och har ansvar för hela kommunens utveckling. Kommunstyrelsen leder och 

samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt leder arbetet med 
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utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen är också egen nämnd för Kommunteknik och service samt kommunledningsstaben. 

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att genomföra och utveckla sin verksamhet så att de 

kommunövergripande målen uppnås inom givna ekonomiska ramar och de lagar och regler som styr 

verksamheten. Nämnderna svarar också för internkontrollen inom sitt område och att eventuella avvikelser 

analyseras och åtgärdas. De rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan och i övrigt 

när kommunstyrelsen så beslutar. Nämnden beslutar om åtaganden (resurskrävande aktiviteter med stor 

betydelse för måluppfyllelsen) för sin och sina enheters verksamhet. Nämnden beslutar också om 

verksamhetsmått, inklusive målvärde, kopplat till de övergripande mål som berör nämndens verksamhet. 

Verksamhet – organisering och roller 

Arbetet med mål- och resultatstyrning, kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar utgår från kommunens 

ansvarsfördelning. Genom ledarskapet utvecklar och säkerställer chefen kvaliteten inom verksamheten och 

utvecklar medarbetarna. Verksamheten organiseras på ett sätt som möjliggör helhetstänk, samverkan och 

effektivitet. Samverkansavtalet fastställer formerna för arbetsledningens samverkan med medarbetarna. 

Uppdraget är att genomföra politikens mål, bedriva förbättringsarbete/utvecklingsarbete samt genomföra det 

kommunala basuppdraget på bästa sätt enligt gällande lagar och regler. Organisation är en levande organism 

som ständigt utvecklas och förändras. Organisering är därför en ständigt pågående process. 

Målsättningen är att så långt det är möjligt ha en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner. Förtroendevalda svarar för ”vad, varför och när-frågor” medan tjänstepersoner hanterar ”hur 

och vem-frågor”. Förtroendevalda ansvarar för de övergripande målen avseende verksamhetens kvalitet, 

omfattning och ekonomi. Chefer och medarbetare beslutar om hur arbetet ska utföras inom befintliga ramar. I 

delegationsordningar tydliggörs ansvarsfördelning och beslutsmandat. 

Ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, chefer och medarbetare bygger på ett synsätt som innebär att 

systematiskt kvalitetsarbete sker ute i organisationen av de medarbetare som arbetar i aktuell verksamhet (där 

brukardialogen sker). Förtroendevalda hämtar, med stöd av tjänstepersoner, också in kunskap via systematisk 

invånardialog i beslutsprocessen då behov uppkommer. Att ta in goda idéer från de vi är till för är en viktig del 

i förbättringsarbetet. 

Alla medarbetarehar ett tydligt uppdrag att medverka i kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Vår 

värdegrund sätter stort fokus på ansvar och delaktighet. Vi tar tillsammans ansvar för helheten och gör oss 

delaktiga för att bidra till ständiga förbättringar i verksamheten. Detta synsätt är viktigt i en lärande 

organisation. 

Chefer i Forshaga kommun har fullt ledningsansvar. Ett fullt ledningsansvar innebär att chefen, inom sitt 

ansvarsområde, är ansvarig för: verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Chefer i Forshaga kommun har 

ansvar att ha kunskap om, bära och förmedla kommunens vision och medarbetar- och ledarpolicy. I vårt arbete 

med mål- och resultatstyrning har vi i kommunen olika roller (utöver stödfunktioner och specialister) med olika 

ansvar. Roller är inte detsamma som befattningar och kan delas på flera anställda. Det är chefen som ansvarar 

för att mål- och resultatstyrningen fungerar inom verksamheten genom att säkerställa dialog, samverkan och 

engagemang. Detta fastställs också genom samverkansavtalet. Medarbetarnas engagemang är en förutsättning 

för att uppnå goda resultat och medarbetarna ska vara involverade i planerings- och uppföljningsprocessen 

genom dialog. Som stöd till chefen i arbetet med mål- och resultatstyrning samt systematiskt kvalitetsarbete 

finns i de större förvaltningarna rollen kvalitetssamordnare. 

Kultur och ledarskap - lärande och inkluderande organisation 

Vår värdegrund, vår kultur och vårt ledarskap handlar om att eftersträva och skapa förutsättningar för en 

välkomnande, inkluderande och lärande organisation. Vårt etablerade värdegrundsarbete, med 

utgångspunkter i gott värdskap och ett välkomnande förhållningssätt, ger oss bra möjligheter att lyckas. Både 

politik, verksamhet, ledare och medarbetare tar ansvar för att forma rådande kultur. 

Alla som arbetar i Forshaga kommun och de kommunala bolagen gör det på uppdrag av våra invånare. Våra 

ledare skapar förståelse för vision, mål och uppdrag samt är förebilder i att sätta fokus på invånarnas bästa. 

Våra ledare visar också på helheter, arbetar för det gemensamma och skapar förutsättningar för samverkan 
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(såväl internt, inom arbetslag och över förvaltningsgränser, som externt med lokalsamhället och regionala 

aktörer). Våra ledare uppmuntrar till initiativ, vågar delegera och låter verksamheten lära av både framgång 

och motgång. 

I vardagen styrs vi av lagar och regler, men många gånger är det också en fråga om eget omdöme och 

inställning. För att lyckas i vårt uppdrag måste var och en av oss arbeta för att bygga tillit och ha ett gott 

värdskap i alla möten, oavsett om vi möter invånare, arbetskamrater eller samarbetspartners. Viktiga 

utgångspunkter för vår tillitsvärdighet är fokus på att kunna, våga och vilja. Samspelet och samverkan mellan 

kollegor, och mellan medarbetare och ledare, är också avgörande för att fortsätta utveckla Forshaga kommun 

till en bra plats att bo, leva och verka på. 

Med utgångspunkt i ett rättighetsbaserat arbetssätt kan rättssäkerhet och kostnadseffektivitet öka genom 

satsningar på rätt insatser. Tilliten ökar, både mellan människor och till det demokratiska systemet. Genom 

detta arbetssätt blir vi bättre på att göra människor delaktiga, får en guide för prioriteringar, fattar bättre beslut, 

möjliggör ökad livskvalitet och undviker att diskriminera individer eller grupper. Ett rättighetsbaserat 

arbetssätt innebär att följande principer är grundläggande i vår organisation: icke-diskriminering och jämlikhet, 

deltagande och inkludering samt transparens och ansvar. 

Den lärande organisationen skapar goda förutsättningar för vårt gemensamma lärande och ständiga 

förbättringar. Fem komponenter beskriver processen för ledarskapet i alla grupper och i det utvecklingsarbete 

som sker i verksamheten. Genom att ha svar på frågan om varför får vi energi för arbetet. När vi vet vad som 

ska göras samlar vi kraft i en gemensam riktning. Samverkan handlar om hur vi arbetar tillsammans, både 

strukturellt och hur vi beter oss mot varandra. I utflödet visas resultaten av vårt arbete, både det som är mätbart 

men också det som finns i upplevelsen (det kvalitativa). Reflektionen är den komponent som medvetandegör det 

lärande som sker. Med systematik och god analys drar vi lärdomar som blir till ny energi in i processen. 
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Budget 2023 flerårsplan 2024-2025 

  Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 
Prognos i 

delår avser 
helår 2022 

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Skattesats 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 

Finansnetto 1067 516 433 458 -4 000 -5 763 -6 661 

Resultat efter 
skatt och 
finansnetto, 
förändring av eget 
kapital 

7 765 28 150 45 942 21 963 8 165 16 205 16 756 

Nettokostnad 
exklusive 
avskrivningar, 
täckningsgrad 

94,0% 91,4% 89,3% 92,6% 93,7% 92,7% 92,8% 

Nettoinvesteringar
 tkr 

48 693 28 951 69 800 136 700 125 400 70 850 51 160 

Anläggningstillgån
gar kr/invånare 

54 681 53 826 56 246 64 584 72 065 75 123 76 192 

Total skuld 
kr/invånare 

29 118 32 342 31 320 35 888 44 153 45 949 45 721 

Ansvarsförbindelse
r kr/invånare 

55 892 55 301 54 696 55 804 66 567 65 491 64 475 

Eget kapital 
kr/invånare 

34 212 36 581 40 281 42 048 42 567 43 766 45 002 

Soliditet 54 % 53 % 56 % 53 % 49 % 49 % 50 % 
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Strategisk plan 

Trygghet och kunskap för alla 

Övergripande mål Mått Målvärde 
Resultat- och effektivitet 
+ MR & Agenda 2030 

Vi stärker allas rätt till god 
utbildning. 

Elever i åk 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

87 %  Resultat-Effektivitet  
MR-indikator 

 Agenda 2030-indikator 

Elever i åk 9: Jag känner mig 
trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) 

86 %  Resultat-Effektivitet  
Agenda 2030-indikator 

Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

75 %  Resultat-Effektivitet  
MR-indikator 

 Agenda 2030-indikator 

Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets 
slut avbrutit kurs, andel (%). 

15 %  

Vi stärker rätten till ett 
jämlikt och värdigt liv 

Brukarbedömning individ- och 
familjeomsorg totalt, 
förbättrad situation, andel 
(%) 

80 %  Resultat-Effektivitet  

Väntetid i antal dagar från 
ansökan vid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd, 
medelvärde 

14  Resultat-Effektivitet  

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, 
andel (%) 

95 %  Resultat-Effektivitet  

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%) 

85 %  Resultat-Effektivitet  

Vi främjar delaktighet genom 
tillgänglig och inkluderande 
information och dialog kring 
våra tjänster. 

Svar på frågor vid kontakt 
med kommunen, andel (%) 

78 %  Resultat-Effektivitet  

Delaktighetsindex, andel (%) 
av maxpoäng 

68 %  

Möjlighet att delta aktivt i 
arbetet med att utveckla 
kommunen fungerar bra, 
andel (%) 

28 %  

Dialog mellan företag och 
kommunens beslutsfattare 

3,4  
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Utveckling och tillväxt i harmoni 

Övergripande mål Mått Målvärde 
Resultat- och effektivitet 
+ MR & Agenda 2030 

Vi stärker tillgången till 
meningsfulla, inkluderande 
miljöer och aktiviteter för 
våra invånare. 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/invånare 7-25 år. 

35  MR-indikator 

Aktivitetstillfällen för barn 
och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 
invånare 0-18 år 

64  

Bra utbud av ställen för unga 
att träffas på i kommunen, 
andel (%) 

22 %  

Bra utbud av ställen (t.ex. 
träffpunkter) för äldre att 
träffas på i kommunen, andel 
(%) 

42 %  

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg - sociala 
aktiviteter, andel (%) 

50 %  Resultat-Effektivitet  

Vi främjar allas rätt till 
bostad samt trygghet och 
säkerhet i offentliga miljöer. 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till första 
erbjudna inflyttningsdatum 
till särskilt boende, 
medelvärde 

70  Resultat-Effektivitet  

Trygg utomhus i området där 
du bor när det är mörkt ute, 
andel (%) 

83 %  

Problem med störande trafik 
med motorfordon i 
kommunen, andel (%) 

37 %  

Vi främjar arbetet för en 
växande kommun och 
samverkan med näringslivet 
för hållbart företagande och 
tillväxt. 

Öka antal invånare. 50  

Antal färdigställda 
detaljplaner för bostäder 

3  

Nyproduktion av bostäder, 
kommunalt och privat. 

17  

Handläggningstid (median) 
från när ansökan betraktas 
som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- 
och tvåbostadshus, antal 
dagar 

25  Resultat-Effektivitet  

Förbättra företagsklimatet, 
sammanfattande omdöme. 

3,85  

Vi främjar minskad miljö- och 
klimatpåverkan. 

Andel närproducerade 
livsmedel i kommunens 
verksamhet. 

15 %  Resultat-Effektivitet  

Andel ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet (%). 

25 %  Resultat-Effektivitet  
Agenda 2030-indikator 

Måltidssvinn, grund- och 
gymnasieskola, gram/ätande 

50  

Andel Fair Trade-märkt kaffe, 
te och kakao i kommunens 
verksamhet. 

100 %  Resultat-Effektivitet  
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Trygg organisation, ledning och ekonomi 

Övergripande mål Mått Målvärde 
Resultat- och effektivitet 
+ MR & Agenda 2030 

Vi är en ansvarsfull 
arbetsgivare och främjar en 
god hälsa, kompetens och 
hållbar arbetsmiljö för alla 
våra medarbetare. 

Minska andel sjukfrånvaro 
kommunalt anställda totalt, 
(%) 

6  Resultat-Effektivitet  
MR-indikator 

Öka andel anställda som 
nyttjar friskvårdstimmen 

45 %  Resultat-Effektivitet  

Förbättra attraktiv 
arbetsgivarindex. 

84  

Vi stärker våra medarbetares 
förutsättningar att vara 
delaktiga och bidra till 
ständiga förbättringar. 

Medarbetarengagemang 
(HME), totalt kommunen 
- Totalindex 

76  Resultat-Effektivitet  
MR-indikator 

Vi säkerställer en långsiktigt 
god ekonomi för att utveckla 
Forshaga kommun - god 
ekonomisk hushållning. 

Kommunens soliditet 
exklusive ansvarsförbindelse 
avseende pensioner ska lägst 
vara 50 %. 

50 %  

Resultat över femårsperiod 
ska uppgå till minst 2 % av 
skatteintäkter och 
skatteutjämning. 

2  

Skapa årlig buffert för att 
möta förändrade ekonomiska 
förutsättningar. (Resultat) 

1 %  

Avtalstrohet (upphandlade 
avtal). 

85 %  

Kommunkoncernens soliditet 
ska minst uppgå till 35 %. 

35 %  
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Mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning 

Syfte och mål 

Överordnade syften 

Forshaga kommun ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att 

säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer 

morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den 

som tidigare generationer konsumerat. 

En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som 

ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast 

möjligaste sätt. 

Dessa riktlinjer avser i huvudsak den kommunalt skattefinansierade verksamheten. För VA- och 

renhållningsverksamheten gäller att den fullt ut ska finansieras via konsumtionsavgifter. För den verksamhet 

som drivs i företagsform sker styrningen i huvudsak genom kommunens bolagsordningar och ägardirektiv. 

Utgångspunkten för dessa styrdokument ska också vara långsiktigt god ekonomisk hushållning. 

Finansiellt perspektiv - övergripande ekonomiska mål 

Vi säkerställer en långsiktigt god ekonomi för att utveckla Forshaga kommun = God ekonomisk hushållning 

Mått: 

 Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelse avseende pensioner ska lägst vara 50 %. 

 Resultatet över 5-årsperiod ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och skatteutjämning.  

 Skapa årlig buffert för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar (Resultat)  

 Ökad avtalstrohet (upphandlade avtal) Målvärde 2023 = 85 %. 

 Kommunkoncernens soliditet ska minst uppgå till 35 %.  

Avstämningen av de ekonomiska målen ska göras av kommunfullmäktige i samband med hantering av budget, 

reviderad budget, delårsbokslut och årsredovisning. 

I den strategiska planen anges också ett antal verksamhetsmått inom övriga målområden som är markerade 

som resultat/effektivitetsmått. Dessa kommer att vara med som en bedömning i perspektivet god ekonomisk 

hushållning. 

Ekonomisk planering och uppföljning 

Budgetmodell och grundläggande principer 

Forshaga kommuns budgetmodell bygger på treåriga rullande budgetar. Treårsbudgeten revideras varje år. 

Beslut om budget inkl. skattesats ska tas av kommunfullmäktige senast i oktober månad och vid valår 

november månad. 

Åtgärder utifrån prognos om befarade underskott hanteras i första hand inom berörd nämnd. Förändrade 

förutsättningar som medför att en nämnd bedömer att man inte klarar av att hålla sig inom givna anslag ska så 

fort som möjligt redovisas till kommunstyrelsen. Över- och underskott förs inte regelmässigt med till 

nästkommande år utan behandlas som en del i beslut om årsredovisning. 

Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad en reviderad budget, utifrån föregående års resultat samt 

uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster. Det är mot den reviderade budgeten 

som uppföljning sker. 
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Driftbudget bygger i normalfallet på ramanslag per nämnd. I den mån anslag riktas till särskild verksamhet ska 

detta klart framgå av kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Investeringsanslag kan antingen vara knutna till enskilda objekt eller på nämnd och förvaltning som ramanslag. 

Uppföljning och rapportering 

Samlad rapportering till kommunfullmäktige om kommunkoncernens verksamhetsmässiga och ekonomiska 

utfall sker löpande under året och i samband med delårsbokslut och årsredovisning. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan besluta om särskilda verksamhets- och ekonomiuppföljningar 

för en eller flera nämnder eller styrelser. 

De helägda bolagens styrelser är på samma vis som kommunens nämnder skyldiga att rapportera avvikelser till 

ägaren kommunen. Styrningen av bolagen regleras närmare i kommunens bolagsordningar och ägardirektiv. 

Roll- och ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar 

och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och 

ekonomi. Kommunstyrelsen övervakar att kommunfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer efterlevs. Vidare 

samordnar och leder kommunstyrelsen arbetet med budget, uppföljning och årsredovisning. Kommunstyrelsen 

fastställer inom ramarna för dessa riktlinjer hur arbetet ska bedrivas. 

Nämnder och styrelser 

Nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut om mål och ekonomi för den egna verksamheten följs. 

Nämnderna ska kontinuerligt följa anslagsförbrukning samt utvecklingen av kvalitet och kvantitet i sin 

verksamhet. Befaras större avvikelser ska detta rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnderna ska vidta de 

åtgärder som krävs för att hålla sig inom beviljade anslag. 

Kommunrevisionen 

Revisorerna är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen med uppdrag att granska och ytterst 

ge fullmäktige underlag till prövning och beslut om ansvarsfrihet och måluppfyllelse. Särskilt viktig är 

naturligtvis denna roll innan beslut kring långsiktig verksamhetsmässig och ekonomisk planering och 

rapportering tas. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen tillsammans med kommunrevisorerna ständigt 

utvecklar arbetsformer och processer så att kommunrevisionen ges bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt 

uppdrag 
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Resultatplan 
Resultatplan 

Resultatplan      

Belopp i tkr      

År Bokslut 2021 Prognos delår 
2022 

Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Folkmängd 1/11 
året innan 

11 492 11 589 11 639 11 689 11 739 

Nämndernas 
nettokostnader 

-717 846 -783 706 -798 459 -812 939 -852 254 

Intäkter 
övergripande 

383     

Interndebiterad 
kapitalkostnad 

43 844 43 693 53 195 55 378 55 905 

Interndebiterad 
personalomkostnad 

168 037 178 584 188 877 188 877 188 877 

Faktiska 
arbetsgivaravgifter 

-128 325 -136 042 -138 000 -138 000 -138 000 

Pensionskostnader 
inklusive löneskatt 

-48 214 -47 761 -67 841 -70 870 -58 486 

Fastighetsskatt -100 -102 -120 -120 -120 

Till 
kommunfullmäktiges 
förfogande 

  -1 000 -1 000 -1 000 

      

Verksamhetens 
nettokostnader 
före avskrivning 

-682 221 -745 334 -762 348 -778 674 -805 078 

Avskrivningar -36 694 -37 781 -38 900 -39 598 -39 290 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-718 915 -783 115 -801 248 -818 272 -844 368 

      

Skatteintäkter 520 149 544 442 555 662 580 940 604 928 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

215 904 231 000 228 768 229 317 232 874 

Kommunal 
fastighetsavgift 

28 371 29 178 29 983 29 983 29 983 

      

Finansiella intäkter 1 809 2 148 2 000 2 300 2 300 

Finansiella 
kostnader 

-1 168 -1 373 -4 800 -6 976 -8 444 

Räntekostnader på 
pensioner 

-208 -317 -1 200 -1 087 -517 

Förändring av eget 
kapital = årets 
resultat 

45 942 21 963 8 165 16 205 16 756 
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Kassaflödesanalys 

Redovisning av kassaflöden, belopp i mnkr 

 

År Bokslut 2021 
mnkr 

Prognos 2022 
mnkr 

Budget 2023 
mnkr 

Plan 2024 
mnkr 

Plan 2025 
mnkr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Beräknat resultat 45,9 22,0 8,2 16,2 16,8 

Av- och nedskrivningar 36,7 37,8 38,9 39,6 39,3 

Förändrad pensionsavsättning 0,2 0,4 -0,5 0,4 0,4 

Övriga ej likvideringspåverkande poster      

      

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

82,8 60,1 46,6 56,2 56,4 

Ökning (+)/minskning (-) periodiserade 
anslutningsavgifter 

3,1 -0,4    

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -19,7 27,0    

Ökning (-)/minskning(+) förråd och varulager -0,7 -0,4    

Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga skulder 10,0 -5,0    

Medel från den löpande verksamheten 75,5 81,3 46,6 56,2 56,4 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Bruttoinvestering i materiella 
anläggningstillgångar 

-73,4 -143,7 -117,3 -70,9 -50,2 

- preliminär ombudgetering mellan år   -8,1 0 0 

Investeringsbidrag och övriga 
investeringsinkomster 

4,2 7,0    

Försäljning/köp av materiella 
anläggningstillgångar 

     

Försäljning/köp av finansiella 
anläggningstillgångar 

     

Medel från investeringsverksamheten -69,2 -136,7 -125,4 -70,9 -50,2 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  75,9 82,0 21,0 0 

Amortering av skuld -22,5 0 0 0 0 

Medel från finansieringsverksamheten -22,5 75,9 82,0 21,0 0 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE -16,1 20,5 3,2 6,4 6,3 

Likvida medel vid årets början 1107,3 91,1 111,7 114,9 121,2 

Likvida medel vid årets slut 91,1 111,7 114,9 121,2 127,5 
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Balansbudget 
Balansbudget, belopp i mnkr 

 

 Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Anläggningstillgångar 652,8 751,7 836,3 936,8 974,1 

Omsättningstillgångar 178,2 171,3 171,3 171,3 171,3 

Summa tillgångar 831,0 923,0 1 008 1 108 1 145 

      

Eget kapital 467,5 489,4 497,6 513,8 530,5 

      

Avsättning till 
pensioner 

16,3 15,9 16,4 16,0 15,6 

      

Långa skulder 150,8 226,3 308,3 329,3 329,3 

Korta skulder 196,4 191,4 191,4 194,1 194,1 

Summa skulder 347,2 417,7 493,6 578,3 599,3 

      

Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

831,0 923,0 1 008 1 108 1 145 

      

Ansvarsförbindelser, 
pensioner 

250,7 244,4 248,0 238,7 230,0 

Borgensåtaganden 384,1 405,1 530,1 530,1 530,1 

Skatter och utjämning 
Skatter och utjämning 

Belopp i tkr 

 2022 2023 2024 2025 

Skatteintäkter 530 491 555 662 580 940 604 928 

Skatteutjämning 217 166 222 457 229 317 232 874 

Fastighetsavgift 28 070 29 983 29 983 29 983 

Summa 775 727 808 102 840 240 867 784 
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Driftplan 
Driftplan 2023, del 1, belopp i tkr 

Nämnd och 
förvaltning 

KS totalt ÖFN BUN LAN VON MBN 
Nämnder 

totalt 

Budgetram 2022 126 993 2 562 301 366 79 647 229 307 4 771 744 646 

Inget val 2023 -320      -320 

Demografisk 
uppräkning av 
nettobudget 

0 0 0 0 0 0 0 

Effekt av 
arbetsmarknads-
åtgärder 

   -2 000    

Uppräkning till 
2023 på 
nettobudget 
4,65 % 

5 890 119 14 014 3 611 10 663 222 34 518 

Organisations-
förändring 
omfördelning 

1 000 -31 -125 -125 -125 -94 500 

Utemiljö 500      500 

Ökat behov av 
barnomsorg 

  4 950    4 950 

Bostads-
anpassning 

     800 800 

Ökat behov av 
försörjningsstöd 

   5 700   5 700 

Ökade 
placeringskostnade
r individ- och 
familjeomsorg 

   3 700   3 700 

Kostnader för IT 500      500 

Simhall 0      0 

Kompensation 
höjd internränta 

4 814 2 68 17 62 2 4 965 

Totalt nämnder 139 377 2 652 320 273 90 550 239 907 5 701 798 459 

Slutlig budgetram 
2023 

139 377 2 652 320 273 90 550 239 907 5 701 798 459 
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Driftplan 2023, del 2, belopp i tkr 

Nämnd och förvaltning Summa 

Summa nämnder -798 459 

Kapitalkostnad 53 195 

Internt PO, personalomkostnadspålägg 188 877 

Arbetsgivaravgifter -138 000 

Pensionskostnad -67 841 

Fastighetsskatt -120 

Till kommunfullmäktiges förfogande -1 000 

Avskrivningar -38 900 

Skatt och utjämning 808 102 

Generella statsbidrag från 2022 6 311 

Finansiella intäkter 2 000 

Finansiella kostnader -6 000 

Resultat 8 165 

Resultat av skatt 1,01% 

Behov av anpassning  
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Investeringsbudget 

Investeringsbudget och exploateringsprojekt 

Den investeringsplan som föreligger nedan bygger dels på den övergripande lokalförsörjningsplanen som 

framtagits under 2022, dels på de underhållsplaner som finns för befintliga fastigheter samt de saneringsplaner 

som finns för VA-verksamheten. Utöver detta återfinns även plan för en reservvattenledning under 2024. 

Investeringsanslag kan antingen vara knutna till enskilda objekt eller på nämnd och förvaltning som ramanslag. 

Efter varje budgetår fattar kommunfullmäktige beslut om återstående investeringsmedel ska följa med till 

nästkommande år = ombudgetering av investeringsbudget mellan år. 

Det årliga beslutet om treårsbudget (årsbudget och flerårsplan) innehåller utöver driftplan en investeringsplan 

för samma period. Här beslutas om nya investeringar utöver de investeringsmedel som följer av tidigare fattade 

beslut. En investering ska åtföljas av en plan för densamma. Om investeringen ger upphov till en driftskostnad 

ex underhåll, ska detta redovisas och budgeteras. 

Exploateringsprojekt ska bära sina löpande driftskostnader och investeringar, Med Exploateringsprojekt avses 

åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) 

samt för bostads- och eller arbetsområden. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har här tagit fram en 

praktisk vägledning för redovisning av kommunal markexploatering. 

Investeringar som bedöms ge effektiveringar ska premieras. Likaså proaktiva åtgärder och aktiviteter som 

minskar vårt nuvarande resursberoende. 

Vid ombyggnader och nybyggnader av kommunala fastigheter gäller att Kommunteknik ansvarar för 

investeringen efter beställning av berörd nämnd. Kostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja lokalerna 

ifråga. Detta förutsätter att Kommunteknik har ett avtal/protokoll med nyttjande nämnd innan investeringar 

görs. I budgetbeslutet för nästkommande år tas beslut om investeringsprojekten och kommunstyrelse eller 

ansvarig nämnd meddelas inför igångsättning. 

Investeringsplan/investeringsbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025 

År 2023 2024 2025 

Projekt BUDGET BUDGET BUDGET 

Fastigheter vård- och 
omsorgsnämnden, utan belopp 

   

Kommunstyrelsens förfogande 
tillagt nedan 

   

    

Fastigheter barn- och 
utbildningsnämnden, utan 
belopp 

   

Kommunstyrelsens förfogande 
tillagt nedan 

   

    

Planerat underhåll, investeringar 
i fastigheter 

6 500 000 8 500 000 8 500 000 

Ny simhall i Deje 69 900 000   

Styr och regler, ventilation, 
fastigheter 

250 000 1 750 000 1 750 000 

Kostenheten, kök och utbyten av 
större maskiner 

600 000 600 000 600 000 

Utbyte av fordon, 
arbetsmaskiner, gräsklippare 

700 000 1 200 000 1 200 000 
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Gatu/VA: etablering av nya 
bostadsområden 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Park: Upprustning av lekparker 600 000 500 000 500 000 

Gata: Asfaltering, utbyte till 
gatubelysning LED 

5 800 000 5 000 000 5 800 000 

Gata: Enskilda vägar, grusvägar 
med statsbidrag 

500 000 2 000 000 500 000 

Fritid: Upprustning och fordon, 
spår och leder 

100 000 300 000 100 000 

Delsumma exklusive 
avgiftsfinansierad verksamhet 

85 950 000 20 850 000 19 950 000 

    

Avgiftsfinansierad verksamhet    

VA: Sanering VA-ledningar/gator 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

VA: Ombyggnad av VA-verk. 900 000 900 000 900 000 

VA: Reservvattenledning 
Klarälven 

 19 000 000  

VA: Utbyte av gammal trumsil i 
vattenverket 

  1 000 000 

Avfall: Inköp matavfallskärl 2 000 000   

Summa avgiftsfinansierad 
verksamhet 

12 900 000 29 900 000 11 900 000 

Kommunteknik- och service 
totalt 

98 850 000 50 750 000 31 850 000 

    

Strategiska markinköp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Investering i samhällsskydd och 
krisberedskap 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Investering i centrumutveckling 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Verksamhetssystem 
kommunstyrelsen 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Kommunledningsstab 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

Kommunstyrelsens förfogande 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Summa kommunstyrelsen 114 850 000 66 750 000 47 850 000 

    

Investeringar lärande- och 
arbetsnämnden 

310 000 1 000 000 310 000 

Investeringar barn- och 
utbildningsnämnden 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Investeringar vård- och 
omsorgsnämnden 

1 100 000 2 100 000 1 000 000 

Summa totalt 117 260 000 70 850 000 50 160 000 

    

Summa totalt före tillägg enligt 
flerårsplan 

105 110 000 49 450 000 0 

Tillkommande efter beslut om 
flerårsplan 

12 150 000 21 400 000 50 160 000 

    

    

Tidigare behov enligt 
flerårsplan 

69 900 000 0 0 

Ytterligare lånebehov enligt 
ovan 

12 150 000 21 400 000 0 
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