
 

 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(48) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
 

 

  
 
Plats och tid Stadshuset och Zoom, 2021-06-21 kl 15:00-19:15 

Ajourneringar 17:50-18:10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Gunnel Clettborn (S) 
Jerome Davidsson (S) 
Nizam Barat Aliyev (S) 
Jonas Larsson (M) 
Ingemar Rosén, kommundirektör 
Anneva Karlsson, kommunsekreterare 

 

Justerare Magnus Jansson och Gunnar Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kanslienheten 23 juni 2021 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §50-§80 

 Anneva Karlsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Thomas Bäck  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Magnus Jansson                                                Gunnar Johansson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-24 Datum då anslaget tas ned 2021-07-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kanslienheten 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Anneva Karlsson  
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Närvaro- och omröstningslista 

Närvarolistan visar ordinarie ledamöter 
Ersättare visas i fet stil 

Närvaro § 63 (1) § 63 (2) § 72 

När
v 

Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Dag Rogne (C)  X    X X   X   

Ann Mlakar (S) X  X    X  X   

Jimmy Jonasson (SD) X   X    X  X  

Markus Bäckström (C) X    X X   X   

Ola Johansson (M) X    X X   X   

Marianne Utterdahl (SiV)  X    X X   X   

Mathias Gyllensteen Söderström (SD)  X   X    X  X  

Ulrika Simonsson (M) Nina Andersson (M)  X   X X   X   

Nina Johansson (SD) X   X    X  X  

Erik Evestam (C) X    X X   X   

Thomas Bäck (S) X  X    X  X   

Héléne Agdén (SiV) X    X X   X   

Mattias Åberg (SD) Stefan Byqvist (SD)   X  X    X  X  

Lillie Karlsson (S) X  X    X  X   

Timmy Svensson (C) X    X X   X   

Claes-Göran Kihlström (M)  X    X X   X   

Malin Nygren (KD) X    X X   X   

Barbro Källström (V) X  X    X  X   

Johan Olsson (S) X  X    X  X   

Veronika Bäckström (C) Peter Erhardsson (C)   X   X X   X   

Putte Grötting (C)  X    X X   X   

Magnus Jansson (L) X    X X   X   

Agneta Dagoberth (S) X  X    X  X   

Eva Harstad (C) X    X X   X   

Maude Schlegel (M) X    X X   X   

Thomas Augustsson (S) X  X    X  X   

Lars Pettersson (C) X    X X   X   

Jonas Bönfors (SD) Anna Thorell (SD)  X  X    X  X  

Olga Ljung (S)  X  X    X  X   

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV)  X    X X   X   

Thomas Jarlhamre (M) X    X X   X   

Bengt Enneby (C) X    X X   X   

Gudrun Svensson (C) X    X X   X   

Jan Johansson (SD) X   X    X X X  

Michelle Hedberg (S) Christina Johansson (S)  X X    X  X   

Kenneth Andersson (C) X    X X   X   

Robin Zachrisson (SD) Stellan Herbertsson (SD)  X  X    X  X  

Ingalill Rosell (SiV) X    X X   X   

Gunnar Johansson (S) X  X    X  X   

Anita Karlsson (C) X    X X   X   

Lisbet Westerberg (C) Therese Thörner (C)  X   X X   X   

   10 7 24 24 10 7 34 7  
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Närvarolistan visar ordinarie ledamöter 
Ersättare visas i fet stil 

§ 74 

Ja Nej Avst 

Dag Rogne (C)  X   

Ann Mlakar (S) X   

Jimmy Jonasson (SD) X   

Markus Bäckström (C) X   

Ola Johansson (M) X   

Marianne Utterdahl (SiV)   X  

Mathias Gyllensteen Söderström (SD)  X   

Ulrika Simonsson (M) Nina Andersson (M) X   

Nina Johansson (SD) X   

Erik Evestam (C) X   

Thomas Bäck (S) x   

Héléne Agdén (SiV)  X  

Mattias Åberg (SD) Stefan Byqvist (SD) X   

Lillie Karlsson (S) X   

Timmy Svensson (C) X   

Claes-Göran Kihlström (M)  X   

Malin Nygren (KD) X   

Barbro Källström (V) X   

Johan Olsson (S) X   

Veronika Bäckström (C) Peter Erhardsson (C) X   

Putte Grötting (C)  X   

Magnus Jansson (L) X   

Agneta Dagoberth (S) X   

Eva Harstad (C) X   

Maude Schlegel (M) X   

Thomas Augustsson (S) X   

Lars Pettersson (C) X   

Jonas Bönfors (SD) Anna Thorell (SD) X   

Olga Ljung (S)  X   

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV)   X  

Thomas Jarlhamre (M) X   

Bengt Enneby (C) X   

Gudrun Svensson (C) X   

Jan Johansson (SD) X   

Michelle Hedberg (S) Christina Johansson (S) X   

Kenneth Andersson (C) X   

Robin Zachrisson (SD) Stellan Herbertsson (SD) X   

Ingalill Rosell (SiV)  X  

Gunnar Johansson (S) X   

Anita Karlsson (C) X   

Lisbet Westerberg (C) Therese Thörner (C) X   

 37 4  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(48) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 50 Dnr 
Val av protokolljusterare ..................................................................... 6 

§ 51 Dnr 
Fastställande av dagens föredragningslista ....................................... 7 

§ 52 Dnr KS/2021:120 
Avsägelse samt fyllnadsval efter Viktor Nygren (KD) som ersättare i 
kommunstyrelsen ............................................................................... 8 

§ 53 Dnr KS/2021:121 
Avsägelse samt fyllnadsval efter Mattias Åberg (SD) som ledamot i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt ersättare i 
fullmäktiges valberedning ................................................................... 9 

§ 54 Dnr KS/2021:148 
Avsägelse från Sebastian Hidén (SiV) som ersättare i 
kommunfullmäktige .......................................................................... 10 

§ 55 Dnr KS/2021:23 
Fyllnadsval efter Oscar Östlund (S) som suppleant i Kommunföretag i 
Säffle AB samt fullmäktiges valberedning ........................................ 11 

§ 56 Dnr KS/2021:37 
Fyllnadsval efter Madeleine Andersson (C) som suppleant i 
Kommunföretag i Säffle AB och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden och fullmäktiges valberedning ......................... 12 

§ 57 Dnr KS/2021:94 
Fyllnadsval efter Jerry Olsson (C) som ledamot i 
arvodesberedningen ........................................................................ 13 

§ 58 Dnr KS/2021:126 
Motion om att skapa ett industrimuseum .......................................... 14 

§ 59 Dnr KS/2021:149 
Motion om ökad samverkan med Region Värmlands närsjukvård .... 15 

§ 60 Dnr KS/2021:127 
Medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana ........................... 16 

§ 61 Dnr 
Genomgång av förslag till budget 2022-2024 ................................... 17 

§ 62 Dnr 
Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2022-2024 .............. 18 

§ 63 Dnr KS/2021:41 
Budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle kommun samt 
ägardirektiv för bolagen 2022 ........................................................... 19 

§ 64 Dnr KS/2021:115 
Extra investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur i 
bostadsområde Ladugårdsparken .................................................... 26 

§ 65 Dnr KS/2021:95 
Svar på granskningsrapport över Säffle kommuns årsredovisning ... 28 

§ 66 Dnr KS/2021:109 
Lönepolicy med riktlinjer ................................................................... 29 

§ 67 Dnr KS/2021:111 
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Policy mot hot och våld .................................................................... 30 

§ 68 Dnr KS/2021:118 
Uppföljning av avfallsplan ................................................................ 31 

§ 69 Dnr KS/2020:243 
Svar på motion om belysning på del av 5-kilometersspåret vid 
Tegnérområdet ................................................................................ 33 

§ 70 Dnr KS/2020:215 
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 34 

§ 71 Dnr KS/2021:129 
Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 2021 .... 36 

§ 72 Dnr KS/2021:130 
Nivå för partistöd 2022 ..................................................................... 38 

§ 73 Dnr KS/2021:132 
Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022 ........................................... 40 

§ 74 Dnr KS/2020:20 
Svar på motion angående att öppna ett medborgarkontor ................ 41 

§ 75 Dnr KS/2021:55 
Svar på motion från SiV gällande att ta fram och implementera en 
kommunövergripande handlingsplan mot självmord för Säffle 
kommun ........................................................................................... 43 

§ 76 Dnr KS/2021:133 
Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning år 
2020 för samordningsförbundet BÅDESÅ ........................................ 44 

§ 77 Dnr KS/2021:131 
Ej verkställda beslut SoL och LSS 31 december 2020 ..................... 45 

§ 78 Dnr 
Anmälda handlingar till kommunfullmäktige ..................................... 46 

§ 79 Dnr KS/2021:152 
Motion om utbildningssatsning mot mäns våld mot kvinnor .............. 47 

§ 80 Dnr KS/2021:154 
Avsägelse från Karoliina Alegod (C) som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden ......................................................................... 48 
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§ 50 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Magnus Jansson (L) och Gunnar Johansson (S) utses till 

protokolljusterare. 

Beslut 

Magnus Jansson (L) och Gunnar Johansson (S) utses till protokolljusterare. 

 

 

_________________ 
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§ 51 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden redogör för att en motion och en avsägelse läggs till dagens 

föredragningslista som ärende nummer 30 och 31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Dagens föredragningslista fastställs med redovisat tillägg. 

Beslut 

Dagens föredragningslista fastställs med redovisat tillägg. 

 

 

_______________ 
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§ 52 Dnr KS/2021:120 

Avsägelse samt fyllnadsval efter Viktor Nygren (KD) 
som ersättare i kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse samt fyllnadsval efter Viktor Nygren (KD) som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Viktor Nygren 2021-05-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen 

och utse Malin Wallerius (KD) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Malin Wallerius (KD) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Viktor Nygren 

Malin Wallerius 

Kommunledningskontoret, kommunsekreterare och HR-enhet 
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§ 53 Dnr KS/2021:121 

Avsägelse samt fyllnadsval efter Mattias Åberg (SD) 
som ledamot i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt ersättare i fullmäktiges 
valberedning 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse samt fyllnadsval efter Mattias Åberg (SD) som ledamot i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt ersättare i fullmäktiges 

valberedning. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Mattias Åberg, 2021-04-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen 

och utse Stefan Byqvist (SD) till ny ledamot i kommunstyrelsen och Jonas 

Bönfors (SD) till ny ersättare i fullmäktiges valberedning samt begära ny 

sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Stefan Byqvist (SD) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen 

3. Jonas Bönfors (SD) utses till ny ersättare i fullmäktiges valberedning. 

4. Begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Länsstyrelsen 

Mattias Åberg 

Stefan Byqvist 

Jonas Bönfors 

Kommunledningskontoret, kommunsekreterare och HR-enhet 
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§ 54 Dnr KS/2021:148 

Avsägelse från Sebastian Hidén (SiV) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse från Sebastian Hidén (SiV) som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Sebastian Hidén, 2021-06-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen 

och begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Sebastian Hidén 

Länsstyrelsen 

Kommunledningskontoret, kommunsekreterare och HR-enhet 
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§ 55 Dnr KS/2021:23 

Fyllnadsval efter Oscar Östlund (S) som suppleant i 
Kommunföretag i Säffle AB samt fullmäktiges 
valberedning 

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval efter Oscar Östlund (S) som suppleant i Kommunföretag i Säffle 

AB samt fullmäktiges valberedning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar följande att utse Thomas 

Bäck (S) till suppleant i Kommunföretag i Säffle AB samt ersättare i 

fullmäktiges valberedning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Thomas Bäck (S) utses till suppleant i Kommunföretag i Säffle AB. 

2. Thomas Bäck (S) utses till ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Thomas Bäck 

Kommunledningskontoret, kommunsekreterare och HR-enhet 
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§ 56 Dnr KS/2021:37 

Fyllnadsval efter Madeleine Andersson (C) som 
suppleant i Kommunföretag i Säffle AB och ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden och fullmäktiges 
valberedning 

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval efter Madeleine Andersson (C) som suppleant i Kommunföretag 

i Säffle AB, ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt fullmäktiges 

valberedning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Erhardsson 

(C) till suppleant i Kommunföretag i Säffle AB, Linda-Marie Sjögren till 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden och Veronika Bäckström till 

ersättare i fullmäktiges valberedning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Peter Erhardsson (C) utses till suppleant i Kommunföretag i Säffle 

AB. 

2. Linda-Marie Sjögren (C) utses till ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

3. Veronika Bäckström (C) utses till ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Peter Erhardsson 

Linda-Marie Sjögren 

Veronika Bäckström 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunledningskontoret, kommunsekreterare och HR-enhet 
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§ 57 Dnr KS/2021:94 

Fyllnadsval efter Jerry Olsson (C) som ledamot i 
arvodesberedningen 

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval efter Jerry Olsson (C) som ledamot i arvodesberedningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar att utse Timmy Svensson 

(C) till ledamot i arvodesberedningen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Timmy Svensson (C) till ledamot i 

arvodesberedningen. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Timmy Svensson 

Kommunledningskontoret, kommunsekreterare och HR-enhet 

 

 

__________________ 
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§ 58 Dnr KS/2021:126 

Motion om att skapa ett industrimuseum 

Ärendebeskrivning 

Ingegerd Welin Fogelberg med flera i (SiV) har lämnat en motion om att 

undersöka möjligheterna att skapa ett industrimuseum. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad, 2021-05-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Kommunledningskontoret, kanslichef 
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§ 59 Dnr KS/2021:149 

Motion om ökad samverkan med Region Värmlands 
närsjukvård 

Ärendebeskrivning 

Marianne Utterdahl med flera i (SiV) har lämnat in en motion om att 

kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att i samverkan 

med Region Värmland närsjukvård i Säffle, inrätta mobila närsjukvårdsteam 

för patienter och brukare i Säffle kommun.  

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2021-06-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Kommunledningskontoret, kanslichef 
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§ 60 Dnr KS/2021:127 

Medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana 

Ärendebeskrivning 

Leif Skulstad har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga en 

discgolfbana vid Tegnérområdet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2021-05-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar att remittera 

medborgarförslaget till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till teknik- 

och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 61 Dnr  

Genomgång av förslag till budget 2022-2024 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne (C) informerar om 

kommunstyrelsens förslag till budget 2022-2024. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

 

__________________ 
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§ 62 Dnr  

Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2022-
2024 

Ärendebeskrivning 

Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2022-2024 där 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna redovisar sina förslag till 

budget. Kommunfullmäktiges ordförande redovisar förslag till budget för 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C), Erik Evestam (C), Kenneth Andersson (C), Anita Karlsson 

(C), Putte Grötting (C), Markus Bäckström (C), Ola Johansson (M), Thomas 

Jarlhamre (M), Hèlén Agdén (SiV), Marianne Utterdahl (SiV), Ingegerd 

Welin Fogelberg (SiV), Malin Nygren (KD) och Magnus Jansson (L) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ann Mlakar (S), Lillie Karlsson (S), Johan Olsson (S) och Agneta Dagoberth 

(S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget. 

Jimmy Jonasson (SD), Stellan Herbertsson (SD) och Mathias Gyllensteen 

Söderström (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till budget. 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktiges ordförandes förslag tillstyrks. 

Thomas Bäck (S): Samtliga förslag behandlas under ärende 14. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet om att förslagen 

behandlas under ärende 14 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående förslag behandlas under 

ärende 14. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan 17:50 och 18:10. Vid förnyat upprop är 

samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarande. 

 

 

_________________ 
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§ 63 Dnr KS/2021:41 

Budget 2022 samt plan 2023-2024 för Säffle kommun 
samt ägardirektiv för bolagen 2022 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av fullmäktigemål och budget 2022 samt plan 2023-2024 för 

Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagen 2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-06-10 § 99. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-06-04 

Majoritetens förslag till budget 2022-2024 

Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2024 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022-2024 

Preliminära budgetramar 2022-2024 - anvisningar och tidplan 

Kommunföretag i Säffle AB:s styrelseprotokoll, 2021-05-31 § 25 

Budgetberedningens protokoll, 2021-02-22 § 18 

Budgetberedningens protokoll, 2021-04-22 § 49 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-05-24 § 76 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2021-04-21 § 49 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, 2021-04-20 § 30 

Socialnämndens protokoll, 2021-04-20 § 56 

Kulturnämndens protokoll, 2021-04-20 § 26 

Teknik- och fritidsnämndens protokoll, 2021-04-20  § 46 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Enligt § 62. 

Dag Rogne (C), Erik Evestam (C), Kenneth Andersson (C), Anita Karlsson 

(C), Putte Grötting (C), Markus Bäckström (C), Ola Johansson (M), Thomas 

Jarlhamre (M), Hèlén Agdén (SiV), Marianne Utterdahl (SiV), Ingegerd 

Welin Fogelberg (SiV), Malin Nygren (KD) och Magnus Jansson (L) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ann Mlakar (S), Lillie Karlsson (S), Johan Olsson (S) och Agneta Dagoberth 

(S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget. 
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Jimmy Jonasson (SD), Stellan Herbertsson (SD) och Mathias Gyllensteen 

Söderström (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till budget. 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktiges ordförandes förslag tillstyrks. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Socialdemokraternas förslag 

och Sverigedemokraternas förslag mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: kommunstyrelsens 

förslag är huvudförslag. Socialdemokraternas förslag och 

Sverigedemokraternas förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till 

huvudförslaget. Den som röstar på Socialdemokraternas förslag som 

motförslag röstar ja, den som röstar på Sverigedemokraternas förslag som 

motförslag röstar nej. Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 7 nej-

röster. 24 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista på sidan 2. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas 

förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: den som röstar på 

kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på socialdemokraternas 

förslag röstar nej. Omröstningen utfaller med 24 ja-röster och 10 nej-röster. 

7 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista på sidan 2. 

Beslutsgång 3 

Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget vad gäller 

kommunfullmäktiges och kommunrevisionens budget och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Kommunal skattesats 2022 

1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,52 % för år 2022. 

(Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2021.) 

Demografibudget och ersättningsbelopp 

2. Ersättningsbeloppen i budget 2022 fastställs enligt följande 
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Ersättningsbelopp i kommunens resursfördelningsmodell för demografi, kr 

per folkbokförd kommuninvånare i respektive åldersintervall, budget 

2022. 

Verksamhet Ålders-

intervall 

Nettokostnad 

kr/inv, exkl 

lokalkostnader 

Äldreomsorg, 

kvot 

Ersättnings-

belopp 

Förskola 0-5 år 95 753 kr  95 753 kr 

Grundskola 6-15 år 120 350 kr  120 350 kr 

Gymnasieskola 16-18 år 139 656 kr  139 656 kr 

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

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

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

 

Kommunbidrag 2022-2024 

3. Kommunbidraget för valnämnden utökas med 61 tkr till 112 tkr för 

år 2022 och i plan för år 2023 minskas ramen med 60 tkr till 52 tkr. I 

planen för år 2024 är ramen 52 tkr.  

4. Kommunbidraget för kommunstyrelsen utökas med 1 351 tkr till 82 

308 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 37 tkr till 82 

345 tkr, och i plan för år 2024 är ramen oförändrad och ligger kvar på 

82 345 tkr. 

5. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 10 427 

tkr till 433 849 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 

224 tkr till 434 072 tkr, och i plan för år 2024 minskas ramen med 5 

865 tkr till 428 207 tkr. 

6. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 847 tkr 

till 10 085 tkr för år 2022, i plan för år 2023 och 2024 är ramen 

oförändrad och blir 10 085 tkr. 

7. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 8 579 tkr till 391 971 

tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 7 982 tkr till 399 

953 tkr, och i plan för år 2024 utökas ramen med 6 955 tkr till 406 

908 tkr. 

8. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 1 188 tkr till 29 801 

tkr för år 2022, i plan för år 2023 och 2024 är ramen oförändrad och 

blir 29 801 tkr. 
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9. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och 

fritidsnämnden utökas med 1 956 tkr till 68 802 tkr för år 2022, i plan 

för år 2023 och 2024 är ramen oförändrad och blir 68 802 tkr. 

10. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma 

överförmyndarnämnden ökar med 518 tkr till 2 328 tkr för år 2022, i 

plan för år 2023 och 2024 är ramen oförändrad och blir 2 328 tkr. 

 

Finansförvaltningens anslag för oförutsedda behov m.m. 

11. Medel avsätts för oförutsedda behov, detaljplaner och garantibelopp 

simhall på finansförvaltningen enligt följande tabell:  

 
 

 

 

Investeringsbudget 2022-2024 

12. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen är 5 580 tkr i ram för 

separata nämndbeslut och 21 500 tkr för specificerade projekt år 

2022, i plan för år 2023 är ramen för separata nämndbeslut 5 580 tkr 

och för specificerade projekt 9 250 tkr, samt i plan för år 2024 är 

ramen för separata nämndbeslut 5 580 tkr och för specificerade 

projekt 9 000 tkr. 

13. Investeringsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden är 2 600 tkr i 

ram för separata nämndbeslut och 1 500 tkr för specificerade projekt 

för år 2022, i plan för år 2023 är ramen för separata nämndbeslut 2 

600 tkr och 2 500 tkr för specificerade projekt och i plan för år 2024 

är ramen för separata nämndbeslut 2 600 tkr och 2 500 tkr för 

specificerade projekt . 

14. Investeringsbudgeten för miljö- och byggnadsnämnden är 180 tkr för 

separata nämndbeslut för år 2022, i plan för år 2023 är ramen för 

separata nämndbeslut 180 tkr, samt i plan för år 2024 är ramen för 

separata nämndbeslut 180 tkr. 

Budget 2022-2024. Skatteprognos 20210429, majoriteten KSAU 20210602

Finansförvaltningen, centrala medel

Budget Plan Plan

Belopp i tkr 2022 2023 2024

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

KS Detaljplaner -1 500 -1 500 -1 500

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

Totalt -6 400 -6 400 -6 400
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15. Investeringsbudgeten för socialnämnden är 630 tkr för separata 

nämndbeslut för år 2022, i plan för år 2023 är ramen för separata 

nämndbeslut 630 tkr, samt i plan för år 2024 är ramen för separata 

nämndbeslut 630 tkr. 

16.  Investeringsbudgeten för kulturnämnden är 200 tkr i ram för separata 

nämndbeslut år 2022, i plan för år 2023 är ramen för separata 

nämndbeslut 200 tkr , samt i plan för år 2024 är ramen för separata 

nämndbeslut 200 tkr. 

17. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens 

skattefinansierade verksamhet är 5 650 tkr i ram för separata 

nämndbeslut och 9 050 tkr för specificerade projekt för år 2022, i 

plan för år 2023 är ramen för separata nämndbeslut 10 050 tkr och 

för specificerade projekt 1 500 tkr, samt i plan för år 2024 är ramen 

för separata nämndbeslut 13 800 tkr. 

18. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens 

avgiftsfinansierade verksamhet är 13 750 tkr i ram för separata 

nämndbeslut och 6 550 tkr för specificerade projekt för år 2022, i 

plan för år 2023 är ramen för separata nämndbeslut 10 300 tkr och 

för specificerade projekt 10 200 tkr, samt i plan för år 2024 är ramen 

för separata nämndbeslut 9 000 tkr och för specificerade projekt 8 

200 tkr. 

19. Operativ beslutsordning för investeringar revideras. För 

igångsättningstillstånd krävs kalkyl för faktisk kostnad som godkänns 

av rätt instans, enligt nedanstående tabell: 

Total investeringsutgift för 

projektet 

Beslut om 

igångsättningstillstånd 

Upp till 5 Mnkr Respektive nämnd 

Från 5,1 Mnkr till 30,0 Mnkr  Kommunstyrelsen 

Från 30,1 Mnkr Kommunfullmäktige 

 

Finansiella mål 2022-2024 

20. Finansiella mål från och med 2022 fastställs enligt följande: 

 Säffle kommuns verksamhetsstyrning består av vision, fullmäktige-

mål, nämndmål, enhetsmål och aktiviteter. Fullmäktigemålen som 

beslutas av kommunfullmäktige motsvarar lagstiftningens verk-

samhetskrav för god ekonomisk hushållning. 

 Resultatet ska ha ett långsiktigt riktvärde på 2 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Det resultatmått som används är årets resultat 

efter balanskravsavstämning. 
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 Kommunens kassa ska ha minst 30 dagars betalningsberedskap. 

 Kommunens soliditet ska vara minst 50 procent. När hela 

pensionsåtagandet är medräknat ska soliditeten nå 30 procent under 

budgetperioden. Nyupplåning ska ske inom gränsen för soliditeten. 

 

Resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2022-2024 

21. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassa-

flödesbudget för år 2022 samt plan för åren 2023-2024 fastställs. 

Ram för kommunens långfristiga skulder 2022 

22. Kommunstyrelsen har under år 2022, inom en total ram av 484 Mnkr 

rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp 

på de lån som förfaller till betalning under år 2022.  

23. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2022 nyupplåna, d.v.s. öka 

kommunens skulder under år 2022, med totalt 16 Mnkr.  

Ägardirektiv 2021 för bolagen 

24. Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB för år 2022 fastställs. 

25. Ägardirektiv för Säfflebostäder AB för år 2022 fastställs. 

26. Ägardirektiv för Säffle Kommunikation AB för år 2022 fastställs. 

27. Ägardirektiv för Forskningen i Säffle AB för år 2022 fastställs. 

28. Ägardirektiv för Säffle Kedjan 2 AB för år 2022 fastställs.  

Uppdrag översyn 

29. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av 

befintligt regelverk för hantering av nämndernas budgetavvikelser 

som beslutades av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 119. I 

uppdraget ingår även att se över hur reserver under 

finansförvaltningen ska hanteras besluts- och styrningsmässigt. 

Regelverket ska beslutas av kommunfullmäktige senast i december 

2021.  

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Samtliga nämnder och bolag 
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Reservation 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig 

mot beslutet 
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§ 64 Dnr KS/2021:115 

Extra investeringsmedel för utbyggnad av infrastruktur 
i bostadsområde Ladugårdsparken 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden äskar 12 400 tkr i investeringsmedel för 

uppdraget att bygga ut gator och va-ledningsnät inom detaljplanen för 

området kring Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 

och 7:22 samt delar av 7:13). Investeringen är fördelad över perioden 2021-

2022 och föreslås beslutas i två steg. Steg ett är beslutet gällande 2021 års 

investeringsbudget och steg två avser investeringsbudgeten för perioden 

2022-2024. 

Dessutom äskar nämnden 294 tkr i utökat kommunbidrag från och med år 

2022 för driftkonsekvenser av investeringen. Beslutet om eventuell utökad 

driftsram föreslås att beslutas av kommunfullmäktige i samband med det 

ordinarie budgetbeslutet i juni. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 71, 2021-05-24. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 

Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2021-04-20, § 38 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Teknik- och fritidsnämnden tillförs 1 800 tkr i investeringsbudget 

2021 med uppdrag att bygga ut gator och va-ledningsnät för området 

kring Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 

och 7:22 samt delar av 7:13). Medlen fördelas med 1 050 tkr på 

gatuenheten och 750 tkr på va-enheten.  

2. Utökningen av investeringsbudgeten om 1 800 tkr för 2021 

finansieras inom den låneram om 503 Mnkr för omsättning av lån 

och om 47 Mnkr för nyupplåning år 2021 som beslutades av 

kommunfullmäktige 2020-10-05. 
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__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 65 Dnr KS/2021:95 

Svar på granskningsrapport över Säffle kommuns 
årsredovisning 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna konstaterar i sin granskning att årsredovisningen och den 

sammanställda redovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av 

kommunens och kommunkoncernens finansiella resultat och ekonomiska 

ställning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 77, 2021-05-24. 

Kommunledningskontorets förslag till yttrande. 

Kommunrevisionens granskning av bokslut och årsredovisning 2020, daterad 

13 april 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner yttrandet över revisorernas granskning av 

årsredovisning 2020. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Kommunrevisorerna 
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§ 66 Dnr KS/2021:109 

Lönepolicy med riktlinjer 

Ärendebeskrivning 

Lönepolicyn är Säffle kommuns styrdokument inom det lönepolitiska 

området och utgör en vägledning för chefer i deras ansvar att hantera 

lönefrågor. En grundförutsättning för att nå uppsatta mål och skapa 

förutsättningar för ökad kvalitet, produktivitet och effektivitet är stimulerade 

och engagerade medarbetare. Lönebildning är styrmedlet som möjliggör 

detta och som i förlängningen bidrar till bibehållen kompetens och gör Säffle 

kommun till en attraktiv arbetsgivare som kan hävda sig gentemot 

arbetsmarknaden i övrigt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 81, 2021-05-24. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 

Lönepolicy  med tillhörande riktlinjer för löner och lönestrategi för Säffle 

kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Lönepolicy med tillhörande riktlinjer 

för Säffle kommun. 

 

 

__________________ 
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§ 67 Dnr KS/2021:111 

Policy mot hot och våld 

Ärendebeskrivning 

Syftet med policyn är att säkerställa en god arbetsmiljö, att Säffle kommun 

som arbetsgivare tagit ställning och visar att man inte accepterar några 

former av hot och våld mot anställda, elever och förtroendevalda samt att ge 

stöd både förebyggande och om något skulle hända till dels ansvariga dels 

berörda. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 82, 2021-05-24. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 

Policy mot Hot och Våld med tillhörande riktlinjer 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy mot hot och våld med 

tillhörande riktlinjer för Säffle kommun. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, HR-enheten 
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§ 68 Dnr KS/2021:118 

Uppföljning av avfallsplan 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommunfullmäktige antog den 6 mars år 2017 en avfallsplan för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplanen gäller för perioden år 2017- 

2022 och efter planens första tre år ska målen följas upp och utvärderas. 

Huvuddelen av de åtgärder som anges i avfallsplanen är utförda/har 

påbörjats. 

Utfallet av åtgärderna är blandat där t.ex. åtgärder när det gäller en ökad 

återanvändning visar positivt resultat medan åtgärder när det gäller en ökad 

återvinning inte ser ut att få önskad effekt. 

Ett antal nya åtgärder föreslås under de sista två åren av planperioden. 

Prognosen är dock att full måluppfyllelse inte kommer att nås under år 2022. 

Huvudsyftet med de nya åtgärderna är att skapa bättre förutsättningar inför 

framtagandet av förslag till ny avfallsplan för perioden år 2023-2028. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 83, 2021-05-24. 

Teknik- och fritidsförvaltningens protokoll och tjänsteyttrande § 41, 2021-

04-20. 

Måluppföljning avfallsplan Säffle. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Yrkar att ärendet utgår vid dagens sammanträde och att en 

muntlig återrapportering från teknik- och fritidsnämnden ges vid nästa möte 

med kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Dag Rognes yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår vid dagens sammanträde och 

att en muntlig återrapportering från teknik- och fritidsnämnden ges vid nästa 

möte med kommunfullmäktige. 
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__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 69 Dnr KS/2020:243 

Svar på motion om belysning på del av 5-
kilometersspåret vid Tegnérområdet 

Ärendebeskrivning 

Den 25 november 2020 lämnade Ann Mlakar med flera (S) in en motion om 

att utreda och kostnadsberäkna belysning på de delar av 5 km spåret vid 

Tegnér som idag saknar belysning. Förvaltningen bedömer att ny belysning 

på femkilometersspåret vid Tegnérområdet skulle innebära en rejäl 

kvalitetshöjning till en kostnad om cirka 4 000 tkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 84, 2021-05-24. 

Teknik- och fritidsnämndens protokoll med tjänsteyttrande § 28, 2021-03-

16. 

Motion om belysning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses bifallen. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Ann Mlakar 
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§ 70 Dnr KS/2020:215 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Ärendebeskrivning 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 

genom beslut av fullmäktige. Kommuninvest efterfrågar ett beslut av Säffle 

kommunfullmäktige att ingånget borgensåtagande avseende Kommuninvest 

AB fortsätter att gälla. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot 

bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.  

Med hänsyn till att dessa förbindelser och avtal utgör ett av villkoren för 

medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests 

verksamhet är det av stor vikt att Säffle kommun innan avtalens giltighetstid 

löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, som bekräftar att avtalen alltjämt är 

gällande. När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen 

förlängts med en tioårsperiod. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 90, 2021-06-10. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 

Kommuninvests skrivelse ”Angående borgensförbindelse, regressavtal och 

avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat”. 

Kommunfullmäktiges beslut om borgensförbindelse, 2014-03-31 § 34. 

Laga kraft bevis Regressavtalet och Garantiavtalet 2011-10-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Att Säffle kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

11 november 2004 (”Borgensförbindelsen”), vari Säffle kommun 

åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Säffle kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
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ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen 

i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 

borgenärer. 

2. Att Säffle kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Säffle kommun den 25 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller. 

3. Att Säffle kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Säffle kommun den 25 oktober 2011, vari Säffle kommuns ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 

alltjämt gäller. 

4. Att utse Dag Rogne och Mattias Anglemark att för Säffle kommuns 

räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 

________________ 
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§ 71 Dnr KS/2021:129 

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
tertial 1 2021 

Ärendebeskrivning 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige antog en ny modell för verksamhetsstyrning 2018. 

Riktlinjerna började tillämpas i arbetet med 2019 års mål och budget. Beslut 

om reviderad vision 2026 och fullmäktigemål (fyraåriga) togs i samband 

med rambudgetbeslutet i fullmäktige i juni 2018. Fullmäktigemålen 

prolongerades att gälla perioden 2020-2023 i samband med beslutet om 

budget 2020.  

Den speciella situation som covid-19 pandemin utgör har inneburit att det 

har behövt göras omprioriteringar. Ett flertal av de aktiviteter som var 

planerade under perioden har senarelagts vilket gör det svårt att i nuläget 

bedöma hur måluppfyllnaden kommer att se ut för 2021. 

Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att 

bedöma måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från 

bokslut 2020 föreslås gälla intill analys genomförs i samband med 

delårsbokslutet. 

Ekonomisk uppföljning 

Efter april 2021 är prognosen för Säffle kommun ett resultat på -11 Mnkr vid 

årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr innebär prognosen 

en negativ avvikelse mot budget med 26 Mnkr.  

Barn- och utbildningsnämnden beräknar överskrida budget med 3 Mnkr, 

socialförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 24,2 

Mnkr, där ökade kostnader inom äldreomsorgen samt ekonomiskt bistånd 

innebär den största negativa avvikelsen.  

För de kommunala bolagen beräknas en mindre positiv avvikelse mot budget 

efter april motsvarande 500 tkr, vilket innebär ett resultat på 3,1 Mnkr vid 

årets utgång. 

Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 114 Mnkr för 

år 2021, inklusive överföring av kvarvarande investeringsbudget 2020 som 

Kommunfullmäktige beslutade om 2021-04-26. Efter april är 21 Mnkr av 

den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut 

kommer finnas kvar 2 Mnkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 97, 2021-06-10. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 
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Ekonomisk uppföljning T1 2021 Säffle kommun. 

Tertialrapport för kommunstyrelsen efter april 2021. 

Ekonomisk uppföljning T1 2021 kulturnämnden. 

Rapport tertial 2021 teknik- och fritidsnämnden.  

Tertialrapport 1 miljö- och byggnadsnämnden april 2021. 

Tertialrapport efter april 2021 för barn- och utbildningsnämnden. 

Socialnämndens tertialrapport efter april 2021. 

Ekonomisk prognos efter april 2021 för Överförmyndarnämnden.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av den ekonomiska 

uppföljningen samt uppföljning av verksamhetsmål efter april månad 

godkänns. 

 

 

__________________ 

2021-06-12 Utdrag till 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 72 Dnr KS/2021:130 

Nivå för partistöd 2022 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som 

betalas ut till de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle 

kommun. 

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Från och med 

mandatperioden 2014-2018 gäller nya regler för partistöd, vilka 

framkommer av 4 kap. 29-32 §§ KL. Partistöd utbetalas till partier som fått 

mandat och som tagit plats i kommunfullmäktige. 

Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 

Inkomstbasbeloppet för år 2022 är beräknat med en uppräkning på 1,8 % 

jämfört med 2021, från 68 200 kr till 69 428 kr. Det innebär att det totala 

partistödet för år 2022 är 694 280 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 98, 2021-06-10. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 

Förslag till nivå för partistöd i Säffle kommun för år 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jimmy Jonasson (SD): yrkar att inte göra någon uppräkning på 1,8% samt att 

minska partistödet på 680tkr (beslutat partistöd för 2021) med 25% vilket 

blir totalt 501tkr för partistöd för 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Dag Rognes förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar 

enligt Dag Rognes förslag röstar Ja, den som röstar enligt Jimmy Jonassons 

förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 34 Ja-röster och 7 Nej-röster 

se omröstningsresultat på sidan 2.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nivå för partistöd 2022. 

__________________ 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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§ 73 Dnr KS/2021:132 

Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för 

Säfflebostäder AB enligt de styrdokument som gäller för kommunens 

bolagskoncern. Förslag finns om oförändrad ramborgen för 2022 på 

400 Mnkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 100, 2021-06-10. 

Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll. 

Säfflebostäders protokoll och tjänsteyttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ramborgen för Säfflebostäder AB är 

oförändrad för 2022 på 400 Mnkr. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Säfflebostäder AB 
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§ 74 Dnr KS/2020:20 

Svar på motion angående att öppna ett 
medborgarkontor 

Ärendebeskrivning 

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) och Hèléne Agdén (SiV) har väckt en 

motion om att utreda förutsättningarna för att kunna öppna ett 

medborgarkontor. Motionärerna menar att det ska finnas en ingång till 

kommunen där invånare och besökare ska kunna ställa frågor, bli lotsad till 

rätt instans och få hjälp med enklare tjänster.   

Kommunen har idag en Digitaliseringsstrategi 2019-2022, antagen av 

fullmäktige. Strategin bygger på en gemensam avsiktsförklaring mellan 

regeringen och SKR om Digitalt först vilket betyder att digitala tjänster ska, 

när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 

kontakter med invånare, organisationer och företag. Avsiktsförklaringen 

ligger till grund för Säffle kommunkoncerns digitaliseringsstrategi. 

Kommunledningskontoret ser inget behov av att ytterligare utreda 

förutsättningarna för ett medborgarkontor. I stället behöver kommunen nyttja 

resurserna på att utveckla fler digitala lösningar som kommer invånarna till 

godo och att förstärka det digitala stödet på befintliga mötesplatser i 

kommunkoncernen. Dessa åtgärder finns beskrivna i den handlingsplan som 

hör till digitaliseringsstrategin.  

Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 

kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 102, 2021-06-10. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 

Motion angående att öppna ett medborgarkontor, daterad 2020-01-24. 

Digitaliseringsstrategi Säffle kommun 2019-2022, med tillhörande 

handlingsplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag. 

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV): yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt kommunledningskontorets. 
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Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: den som röstar enligt 

Dag Rognes förslag röstar Ja, den som röstar enligt Ingegerd Welin 

Fogelbergs förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 37 ja-röster och 4 

nej-röster. Se omröstningsresultat på sidan 3. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Ingegerd Welin Fogelberg  

 

Reservation 

Sjukvårdspartiet reservar sig mot beslutet. 
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§ 75 Dnr KS/2021:55 

Svar på motion från SiV gällande att ta fram och 
implementera en kommunövergripande handlingsplan 
mot självmord för Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade den 26 februari en motion till kom-

munfullmäktige, angående kommunövergripande handlingsplan mot själv-

mord (suicid). Kommunledningskontoret förslår att kommunfullmäktige 

bifaller motionärernas förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 101, 2021-06-10. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 

Motion gällande att ta fram och implementera en kommunövergripande 

handlingsplan mot självmord för Säffle kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Utterdahl (SiV): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda 

nämnder och bolag, ta fram ett förslag till kommunövergripande 

handlingsplan för att förhindra självmord. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Sjukvårdspartiet 
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§ 76 Dnr KS/2021:133 

Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2020 för samordningsförbundet 
BÅDESÅ 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 

(BÅDESÅ) har översänt årsredovisning 2020 till kommunfullmäktige för 

ställningstagande angående ansvarsfrihet samt godkännande av 

årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 103, 2021-06-10. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 

2020 beviljas. 

2. Årsredovisning för år 2020 godkänns. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

BÅDESÅ 
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§ 77 Dnr KS/2021:131 

Ej verkställda beslut SoL och LSS 31 december 2020 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 

Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och 

kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 

som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Från den 1 

juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringsskyldigheten gäller 

även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 38, 2021-03-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Socialnämnden 
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§ 78 Dnr  

Anmälda handlingar till kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret presenterar en förteckning med en 

Granskningsrapport från revisionen om samverkan mellan region och 

kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förteckning, 2021-06-09. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

 

_______________ 
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§ 79 Dnr KS/2021:152 

Motion om utbildningssatsning mot mäns våld mot 
kvinnor 

Ärendebeskrivning 

Barbro Källström (V) har lämnat en motion om utbildningssatsning mot 

mäns våld mot kvinnor. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2021-06-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

 

__________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Kommunledningskontoret, kanslichef 
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§ 80 Dnr KS/2021:154 

Avsägelse från Karoliina Alegod (C) som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Avsägelse från Karoliina Alegod (C) som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Karoliina Alegod, 2021-06-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Bäck (S): Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

 

 

_________________ 

2021-06-24 Utdrag till 

Karoliina Alegod 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunledningskontoret, kommunsekreterare och HR-enhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


