
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(22)

Sammanträdesdatum
2022-01-17

Kommunstyrelsen

Plats och tid Digitalt Zoom, 2022-01-17 kl 14:00-16:10

Ajourneringar -

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande Anette Storm, ordförande kommunrevisionen

Anita Dahlin, revisor
Gunilla Bexelius, revisor
Bernt-Ove Söderman, revisor
Erik Augustin, revisor
Margareta Forsberg, revisor
Annelie Svensson, KPMG
Mattias Anglemark, ekonomichef
Maria Söderquist, koncernkontroller
Peter Pettersson, förvaltningschef miljö- och bygg, § 4
Pia Proper, näringslivschef, § 4

Justerare Ann Mlakar

Justeringens plats och tid Digital se sista sidan

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer §1-§16

Anneva Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………
Dag Rogne

Justerare …………………………………………………………….
Ann Mlakar

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-01-17

Datum då anslaget sätts upp 2022-01-21 Datum då anslaget tas ned 2022-02-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kanslienheten

Underskrift ……………………………………………………………
Anneva Karlsson

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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2022-01-17

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §Närvarolistan visar ordinarie ledamöter

Ersättare visas i fet stil Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Ledamöter

Dag Rogne (C) X
Markus Bäckström (C) Lars Pettersson (C) X
Peter Erhardsson (C) X
Erik Evestam (C) X
Timmy Svensson (C) X
Ola Johansson (M) X
Claes-Göran Kihlström (M) X
Hèléne Agdén (SiV) X
Ann Mlakar (S) X
Thomas Bäck (S) X
Olga Ljung (S) X
Stefan Byqvist (SD) X
Stellan Herbertsson (SD) X

Ersättare

- (C)
Lars Pettersson (C) X
Lena Sonesson (C) X
Veronika Bäckström (C) X
Gunnel Stake (M) X
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) X
Malin Wallerius (KD) X
Magnus Jansson (L) X
Thomas Augustsson (S) X
Michelle Hedberg (S) X
Hans Kleimert (S) X
Nina Johansson (SD) X
Jimmy Jonasson (SD) X
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Ärendelista
§ 1 Dnr

Val av protokolljusterare................................................................... 4
§ 2 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista................................... 5
§ 3 Dnr

Träff med kommunrevisionen.......................................................... 6
§ 4 Dnr

Information om planlagd industrimark............................................ 7
§ 5 Dnr KS/2021:102, KS/2021:59

Ekonomisk uppföljning för kommunkocernen efter oktober 2021
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§ 6 Dnr KS/2021:278
Konvertering av lån för Forskningen i Säffle AB.......................... 10

§ 7 Dnr KS/2021:279
Konvertering av lån för Säffle Kedjan 2 AB.................................. 11

§ 8 Dnr KS/2021:277
Konvertering av lån för Säffle Kommunikation AB...................... 12

§ 9 Dnr KS/2021:284
Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för 
hållbar smart specialisering 2022-2028......................................... 13

§ 10 Dnr KS/2021:283
Riktlinjer för dokument - och ärendehantering............................. 15

§ 11 Dnr KS/2021:276
Biblioteksplan 2022-2025................................................................ 16

§ 12 Dnr KS/2021:280
Samverkan mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden gällande arbete med barn och deras 
familjer.............................................................................................. 17

§ 13 Dnr KS/2021:282
Plan för god psykisk hälsa 2021-2024........................................... 19

§ 14 Dnr KS/2021:126
Svar på motion om industrimuseum............................................. 20

§ 15 Dnr
Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 17 januari 2022........ 22

§ 16 Dnr KS/2020:128
Förslag till upprättande av detaljplan för att möjliggöra 
byggnation av idrottshall och friidrottsanläggning, Säffle 7:13.. 23
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§ 1 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olga Ljung (S): Ann Mlakar (S) utses till protokolljusterare.

Beslut
Ann Mlakar (S) utses till protokolljusterare.

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 2 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att ett ärende om fastställande av detaljplan för 
idrotts- och friidrottsanläggning läggs till som ärende 16 på dagens 
föredragningslista.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Dagens föredragningslista fastställs med redovisat tillägg.

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs med redovisat tillägg.

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 3 Dnr 

Träff med kommunrevisionen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen för diskussioner med kommunrevisionen utifrån lämnade 
frågeställningar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 4 Dnr 

Information om planlagd industrimark

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Peter Pettersson från miljö- och byggnadsnämnden 
informerar om vilka områden i kommunens tätorter som är planlagd för 
industrimark med mera.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 5 Dnr KS/2021:102, KS/2021:59

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
oktober 2021

Ärendebeskrivning
Efter oktober prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 21 Mnkr vid 
årets utgång, vilket innebär ett faktiskt resultat på 36 Mnkr. Den allra största 
delen av den positiva  budgetavvikelsen beror på ökat marknadsvärde på 
kommunens placerade medel samt ökade skatteintäkter jämfört med budget 
då befolkningsnetto visar mer positiva siffror i år jämfört med tidigare. 
Samtidigt kämpar fortfarande en del verksamheter med att få en budget i 
balans, vilket kan ses på Socialnämnden som prognostiserar en negativ 
budgetavvikelse vid årets slut på Socialnämnden som prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse vid årets slut på 36,5 Mnkr.
För Säkom beräknas en positiv budgetavvikelse om 2 Mnkr vid årets utgång, 
för Forskningen är motsvarande siffra 800 tkr, de övriga kommunala bolagen 
beräknar ingen budgetavvikelse vid årets slut efter oktober, vilket innebär ett 
resultat på 5,5 Mnkr för bolagen och 41,5 Mnkr för Säffle kommun inklusive 
bolagen.
Kommunen har ursprungligen en årsbudget för investeringar som uppgår till 
78 Mnkr för 2021, över- och underskottshanteringen för 2020 innebar en 
ökning av investeringsbudget 2021 med 35 Mnkr. Under året har extra 
investeringsmedel tillförts Teknik och fritidsförvaltningen motsvarande 1,8 
Mnkr, för att bygga ut gator och VA-ledningsnät. Den sammanlagda 
investeringsbudgeten för 2021 landar således på 116 Mnkr. Efter oktober är 
55 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid 
årets slut kommer finnas kvar 35 Mnkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 150, 2021-12-13.
Ekonomisk uppföljning efter oktober 2021.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-12-08.
Protokollsutdrag från nämnder.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter oktober 
månad 2021 godkänns.

2. Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta den särskilda 
rapporteringen kring ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i 
balans till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen efter 
december månad som sker vid kommunstyrelsens arbetsutskott i 
februari 2022.  

__________________
2022-01-21 Utdrag till
Socialnämnden

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 6 Dnr KS/2021:278

Konvertering av lån för Forskningen i Säffle AB

Ärendebeskrivning
Bolaget har genom Säffle kommun ett lån på 12 000 000 kronor, revers 
2016-1 med en kapitalbindning till 2020-12-01. Lånet behöver 
omsättas/förnyas eftersom löptiden förfallit. Enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2015-01-26 § 10 har beslutet, om villkor för lån till kommunens 
helägda bolag, delegerats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
förnyat den externa upplåningen. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 151, 2021-12-13.
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 48, 2021-11-15.
Forskningen i Säffle AB:s protokoll med tjänsteyttrande, 20021-09-27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lån med tidigare revers 2016-1 om 12 000 000 
kronor omsätts med samma belopp med löptid på 4år och fast ränta. 

__________________
2022-01-21 Utdrag till
Forskningen i Säffle AB

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 7 Dnr KS/2021:279

Konvertering av lån för Säffle Kedjan 2 AB

Ärendebeskrivning
Bolaget har genom Säffle kommun ett lån på 17 000 000 kronor, revers 
2019-5 med en kapitalbindning till 2020-10-22. Lånet behöver 
omsättas/förnyas eftersom löptiden förfallit. Enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2015-01-26 § 10 har beslutet, om villkor för lån till kommunens 
helägda bolag, delegerats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
förnyat den externa upplåningen. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 152, 2021-12-13.
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 49, 2021-11-15.
Säffle Kedjan 2 AB:s protokoll med tjänsteyttrande, 2021-09-27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lån med tidigare revers 2019-5 om 17 000 000 
kronor omsätts med samma belopp med löptid på 4år och fast ränta. 

__________________
2022-01-21 Utdrag till
Säffle Kedjan 2 AB

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 8 Dnr KS/2021:277

Konvertering av lån för Säffle Kommunikation AB

Ärendebeskrivning
Bolaget har genom Säffle kommun ett lån på 10 500 000 kronor, revers 
2016-2 med en kapitalbindning till 2036-12-31. Lånet behöver 
omsättas/förnyas eftersom löptiden förfallit. Enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2015-01-26 § 10 har besluten, om villkor för lån till kommunens 
helägda bolag, delegerats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
förnyat den externa upplåningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 153, 2021-12-13.
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 47, 2021-11-15.
Säffle kommunikation AB:s protokoll med tjänsteyttrande, 2021-09-21.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lån med tidigare revers 2016-2 om 10 500 000 
kronor omsätts med samma belopp med löptid på 4 år och fast ränta.

__________________
2022-01-21 Utdrag till
Säffle Kommunikation AB

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 9 Dnr KS/2021:284

Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi 
för hållbar smart specialisering 2022-2028

Ärendebeskrivning
Region Värmland översänt en remiss angående Värmlands forsknings- och 
innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028. 
Framtagandet av Smart specialisering är ett villkor för att 
regionalfondsmedel från EU ska kunna delas ut till regionen. 
Kommunledningskontoret ställer sig positivt till förslaget till forsknings- och 
innovationsstrategi samt förslår att remissvaret godkänns.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 154, 2021-12-13.
Svar på remiss.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-12-06.
Remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart 
specialisering 
2022-2028 med bilagor, Region Värmland 2021-12-07 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta svar på Remiss – Värmlands forsknings- 
och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028.

__________________
2022-01-21 Utdrag till
Region Värmland

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 10 Dnr KS/2021:283

Riktlinjer för dokument - och ärendehantering

Ärendebeskrivning
Kommunen behöver regelbundet se över och vid behov revidera sina 
styrdokument. Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 21 juni 
2017 och är i behov av att revideras. Kommunledningskontoret anser att 
riktlinjerna är av stor vikt för verksamheten och en förutsättning för 
enhetlighet i organisationen. Det bidrar även till att säkerställa en rättssäker 
och effektiv hantering av allmänna handlingar samt minska sårbarheten vid 
exempelvis nyanställningar, sjukdom osv.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reviderade riktlinjer för dokument- och 
ärendehantering.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 155, 2021-12-13.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-12-02.
Förslag på riktlinjer för dokument- och ärendehantering, 2021-12-02.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 
dokument- och ärendehantering.

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 11 Dnr KS/2021:276

Biblioteksplan 2022-2025

Ärendebeskrivning
Den nya biblioteksplanen som arbetats fram gäller åren 2022-2025. 
Biblioteksplanen har ändrats både språkligt och innehållsmässigt. 
Förändringarna är stora och med anledning av det har biblioteksplanen varit 
ute på remiss. Remissvar har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, Funktionsrätt Säffle, Säffle kommuns 
funktionshinderkonsulent samt Kommunala Pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 156, 2021-12-13.
Kulturförvaltningens tjänsteyttrande och protokoll § 56, 2021-10-19. 
Biblioteksplan 2022-2025.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Biblioteksplan 2022-2025.

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 12 Dnr KS/2021:280

Samverkan mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden gällande arbete med barn och 
deras familjer

Ärendebeskrivning
Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i 
förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin 
utveckling. Enligt Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar 
för att samverka. Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i 
syfte att säkerställa en ändamålsenlig samverkansstruktur.
Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt.
Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som 
beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med 
samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd personal när och hur 
samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar 
för utveckling och lärande.
Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 
systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport 
och årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av 
utvecklingsinsatser.  
Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ledningssystem.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 158, 2021-12-13.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens tjänsteyttrande och 
protokoll § 157, 
2021-11-23 respektive § 143, 2021-11-24.
Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst, 2021-10-06.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjen om 
samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer.

______________________

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 13 Dnr KS/2021:282

Plan för god psykisk hälsa 2021-2024

Ärendebeskrivning
Värmland har tidigare haft en länsgemensam analys och handlingsplan som 
gällt under åren 2016-2020. Denna plan har nu reviderats och man har 
förtydligat att invånarna i Värmland ska få den bästa möjliga vård och 
omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 159, 2021-12-13.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande och protokoll § 160, 2021-11-23.
Plan för god psykisk hälsa.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Plan för god psykisk hälsa i Värmland 
2021-2024. 

 
__________________
2022-01-21 Utdrag till
Socialnämnden

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 14 Dnr KS/2021:126

Svar på motion om industrimuseum

Ärendebeskrivning
En motion har inlämnats från Sjukvårdspartiet i Värmland om att inrätta ett 
industrimuseum. Kulturförvaltningen har tidigare utrett en liknande fråga 
som initierats av Säfflebygdens hembygdsförening. Utredningen visade på 
stora initiala kostnader för iordningsställande av lokaler, samt stora årliga 
driftkostnader för att driva ett museum professionellt och långsiktigt. 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 160, 2021-12-13.
Kulturnämndens protokoll med tjänsteyttrande § 65, 2021-11-23.
Motion om att skapa ett industrimuseum, Sjukvårdspartiet 2021-05-03.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att motionen ska 
avslås.
Hèléne Agdén (SiV): yrkar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer först proposition om ärendet ska avgöras idag eller om 
det ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag.

Beslutsgång 2
Ordföranden ställer därefter proposition på Ola Johanssons förslag att 
motionen ska avslås.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

__________________

Reservation
Hèléne Agdén (SiV) reserverar sig mot beslutet

Comfact Signature Referensnummer: 28590SE
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§ 15 Dnr 

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 17 januari 
2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar en förteckning med anmälda 
handlingar.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förteckning, 2022-01-03.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

__________________
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§ 16 Dnr KS/2020:128

Förslag till upprättande av detaljplan för att möjliggöra 
byggnation av idrottshall och friidrottsanläggning, 
Säffle 7:13

Ärendebeskrivning
Önskemål om markköp för anläggande av idrottshall för padeltennis har 
framförts till Säffle kommun.
En lokaliseringsutredning och samråd med intressenten har funnit att ett 
markområde i anslutning till simhallen och Tegnérhallen är lämplig för 
ändamålet. Inom anslutande område finns sedan tidigare planer på att 
etablera ny friidrottsanläggning. Båda markområdena ligger inom fastigheten 
Säffle 7:13 och saknar i dagsläget detaljplan. 
Planförslaget omfattar även ett område för parkering på västra sidan 
Tegnérskolan, i nordöstra hörnet av kvarteret Enkullen mot korsningen 
Granvägen/Tegnérgatan. Området nyttjas idag som tillfällig parkering, men 
är i gällande stadsplan från 1962 avsett för bostadsändamål. Planen 
handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5 då 
planen inte är helt förenligt med översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 127, 2021-12-14.
Granskningsutlåtande, 2021-12-09.
Planbeskrivning, 2021-12-06.
Plankarta med bestämmelser, 2021-12-06.
Naturvärdesinventering, 2020-09-01.
Trafiktekniskt PM, 2021-04-15.
Dagvattenutredning, 2021-04-27.
PM Geoteknik, 2021-09-17.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt miljö- och 
byggnadsnämndens förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
granskningsutlåtandet och förslag till detaljplan för friidrott, padeltennis och 
parkering vid Tegnérområdet. 

__________________
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