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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Plats och tid Trätälja, Säffle stadshus, 2022-08-22 kl 14:00-15:00

Ajourneringar -

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista på sida 2
Ersättare
Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Lars Johansson, tf kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Ann Mlakar

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 118-§ 134
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Dag Rogne

Justerare
Ann Mlakar

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-08-22

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-31 Datum då anslaget tas ned 2022-09-22

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Digital justering

Linnéa Lyckerius

Protokollet har justerats digitalt. De elektroniska 
underskrifterna redovisas på protokollets sista sida 
samt noteras på respektive sida. 
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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) 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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§ 118 Dnr
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§ 119 Dnr
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§ 124 Dnr KS/2021:299
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§ 125 Dnr KS/2021:251
Svar på motion om färjeled............................................................. 12

§ 126 Dnr KS/2022:179
Hemställan om sammanslagning av samordningsförbund Arvika, 
Eda och BÅD-ESÅ........................................................................... 13

§ 127 Dnr KS/2022:198
Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente om närvaro på 
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§ 128 Dnr KS/2022:248
Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning 
2021 för Värmlands läns vårdförbund........................................... 16

§ 129 Dnr
Information om ridhusprojektet..................................................... 17

§ 130 Dnr
Anmälda handlingar efter juni 2022............................................... 18

§ 131 Dnr
Anmälda delegationsbeslut efter juni 2022................................... 19

§ 132 Dnr
Fråga från Hélène Agdén (SiV) om konsulttjänster i kommunen20

§ 133 Dnr
Fråga från Stefan Byqvist (SD) om LEX........................................ 21

§ 134 Dnr
Fråga från Claes-Göran Kihlström (M) om befolkningsprognos. 22
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§ 118 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokollsjusterare.

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

Beslut
Ann Mlakar (S) utses till protokollsjuterare.

______________________
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§ 119 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att tre frågor läggs till föredragningslistan. Hélène 
Agdén (SiV) ställer en fråga om inköp av konsulttjänster. Stefan Byqvist 
(SD) ställer en fråga om LEX. Claes-Göran Kihlström (M) ställer en fråga 
om befolkningsprognos. 

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

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs med redovisade tillägg.

__________________
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§ 120 Dnr KS/2022:7

Utredning avseende kommunens framtida mark- och 
fastighetsförvaltning

Ärendebeskrivning
För att förtydliga Säfflebostäder AB:s förvaltningsuppdrag beträffande 
verksamhetsfastigheter inom kall/varmhyressystemet föreslås att 
Kommunstyrelsen och Säfflebostäder uppdras att ta fram ett förslag på 
förvaltningsuppdrag.
Ett förvaltningsuppdrag konkretiserat i ett avtal ger båda parterna samma 
bild av förvaltningsuppdraget. Det skapar en tydlig omfattning av uppdraget, 
som är möjlig att resurssätta utifrån.
Totala kostnader om totalt 260 000 kronor för externa resurser, inom ramen 
för arbetet med förvaltningsavtalet, tas i sin helhet av Säfflebostäder.

Beslutsunderlag
Protokoll från Säfflebostäder Ab § 36, 2022-06-30.
Protokoll från arbetsutskottet § 111, 2022-06-20.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-05-06.  
Utredning avseende kommunens framtida mark- och fastighetsförvaltning 
slutversion.
Offert upprättande Aff internavtal.
Projektplan internavtal Aff.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommunledningskontoret tillsammans 
med Säfflebostäder AB, arbeta fram ett förslag på förvaltningsavtal mellan 
kommunstyrelsen och Säfflebostäder gällande de verksamhetsfastigheter 
som ingår i kall/varmhyressystemet.
_____________________________
2022-09-01 Utdrag till
Ekonomienheten
Kanslienheten
Säfflebostäder AB
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§ 121 Dnr KS/2022:104

Byte av VA-anläggning på Lurö

Ärendebeskrivning
Säffle kommun äger fastigheten Säffle Lurö 2:1, belägen på del av Lurön 
kallad Husön. Inom fastigheten finns en gård, Stenstaka, som även den ägs 
av Säffle kommun. Stenstaka har över tid byggts om till 
destinationsanläggning, som i dagsläget upplåts till entreprenör via 
hyresavtal. Säffle kommun vill bygga ut destinationsanläggningen med tre 
stycken 6-bäddsstugor. Nödvändiga dispenser för denna utbyggnad är sökta 
hos Länsstyrelsen och erhållna. För att få bygglov behöver 
destinationsanläggningens VA-anläggning bytas. Detta då befintliga VA-
anläggning inte kan leverera den kapacitet och kvalitet som krävs i relation 
till det utökade antalet gästnätter som tre stycken nya 6-bäddsstugor ger 
möjlighet till. Åtgärderna som ingår i byte av VA-anläggning planeras 
utifrån de krav som ställs av Miljö och Hälsa. Åtgärderna som ingår i byte av 
VA-anläggning kan vara föremål för dispensansökan. Detta då åtgärderna 
sker inom Naturreservat. Byte av VA-anläggning bedöms innebära en 
investeringskostnad om 3 500 tkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 104, 2022-06-20.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-04-07.
Bilder platsbesök Lurö, 2021-07
Situationsplan VA Lurö, 2021-09-28.
Orientering ny VA-anläggning Lurö
Lurö VA-1
Lurö VA-2
Hyresavtal Lurö, 2014-12-09.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen den 19 september. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen den 19 
september. 
______________________
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§ 122 Dnr KS/2022:184

Försäljning av tjänster till kommunkoncernen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens stödfunktioner levererar tjänster till kommunens övriga 
verksamheter och kommunala bolagen. Det omfattar i stort sett samtliga 
tjänster inom enheterna ekonomi, kansli, HR och IT. Exempel på tjänster är 
löneadministration, HR-konsulttjänster, upphandling och IT-system. 
Avtal mellan kommunen och bolagen finns idag för delar av tjänsteutbudet, 
t.ex. lön och administration, men regleringen av stödet till bolagen är långt 
ifrån heltäckande. Det innebär att kommunen tillhandahåller tjänster till 
bolagen utan krav på ersättning. När det gäller kommunens egna 
verksamheter är överenskommelser om ersättning i det närmaste obefintlig.
I lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns 
regler om att bostadsbolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer. Med det menas bl.a., att bolagen av sina ägare inte ska ges några 
särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata 
konkurrenter. Relationen mellan ägaren och bolaget ska vara affärsmässig 
och ekonomierna åtskilda. Bolagen ska med andra ord själva bära sina 
kostnader.
Kommunledningskontoret föreslår med anledning av ovanstående, att 
förvaltningen tilldelas ett uppdrag att utarbeta ett förslag på tjänsteavtal 
mellan kommunen och kommunala bolagen. Därutöver ska förvaltningen få 
ett uppdrag, att se över kostnadsfördelning mellan kommunstyrelsen och 
övriga nämnder avseende stödfunktionernas tjänster.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 103, 2022-06-20. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-06-01.
Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

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

Beslut
Kommunstyrelsen att beslutar enligt följande:

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
tjänsteavtal mellan kommunen och kommunala bolaget som vilar på 
affärsmässiga grunder. 
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2. Avtalsförslaget ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 24 
oktober, för att gälla från den 1 januari 2023.

3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över 
kostnadsfördelning mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder 
avseende stödfunktionernas tjänster.

4. Förslaget till kostnadsfördelning med övriga nämnder ska presenteras 
senast den 24 oktober, för att gälla från den 1 januari 2023. 

_____________________
2022-09-01 Utdrag till
Samtliga bolag och nämnder, kommundirektör, ekonomichef, kanslichef
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§ 123 Dnr KS/2022:226

Informationssäkerhetspolicy

Ärendebeskrivning
Under 2019 fattade Arvika, Eda, Årjäng och Säffle beslut om att samverka 
kring en gemensam informationssäkerhetssamordning. Med anledning av det 
anställdes informationssäkerhetssamordnare Jonas Ivansson som delar sin 
tjänst mellan ovan nämnda kommuner. Jonas har sedan sin anställnings 
början haft som uppdrag att inventera och utveckla arbetet med ett 
ledningssystem för informationssäkerhet där en informationssäkerhetspolicy 
utgör grunden. 
I Säffle kommuns Digitaliseringsstrategi från 2019 med tillhörande 
handlingsplan lyfts informationssäkerhetsområdet fram som ett prioriterat 
område. En av aktiviteterna som ska vara genomförda innan 2022 är att ta 
fram en informationssäkerhetspolicy. 
På uppdrag av kommunrevisionen genomförde KPMG i januari 2021 en 
granskning av kommunkoncernens arbete med informationssäkerhet. 
Granskningen visade att kommunstyrelsen brister i sitt arbete med 
informationssäkerhet, där det bland annat framkom att det saknas en 
informationssäkerhetspolicy som är aktuell.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 108, 2022-06-20. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-06-08. 
Policy för informationssäkerhet.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta 
informationssäkerhetspolicyn för Säffle kommunkoncern. 

__________________________
2022-09-01 Utdrag till
Kanslichef
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§ 124 Dnr KS/2021:299

Svar på motion om vätgasfordon

Ärendebeskrivning
Liberalerna har genom Magnus Jansson lämnat en motion till fullmäktige 
daterad 21 december 2021 angående övergång till vätgasfordon i Säffle 
kommun. Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen bör 
fortsätta att utreda, bevaka och prova olika typer drivning för bilparken. 
Vätgasbilar är ett långsiktigt alternativ för miljövänlig drift, särskilt för 
tyngre fordon. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-06-20. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-05-03. 
Motion om en övergång till vätgasfordon i Säffle kommun, Liberalerna 
2021-12-21.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen om 
vätgasfordon. 

_________________
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§ 125 Dnr KS/2021:251

Svar på motion om färjeled

Ärendebeskrivning
Liberalerna föreslår i en motion från 1 november 2021 ”att Säffle kommun 
utreder och arbetar för att förverkliga en reguljär färjeförbindelse för 
privat- och yrkestrafik mellan Värmlandsnäs och Västergötland”. 
Kommunledningskontoret har, för att kunna besvara motionen, genomfört en 
mindre förstudie i form av kontakt med trafikchefen på Trafikverkets färje-
rederi. Trafikchefen konstaterar att det är mycket svårt att beräkna kostnaden 
för en färjelinje mellan Ekenäs och Hällekis utan att ha preciserat uppdraget. 
Storlek på färja och bemanning, turtäthet m.m. är naturligt nog avgörande för 
kostnadsbilden. Därtill kommer landanläggningar i form av färjelägen, dyk-
dalber och eventuella muddringar och sprängningar för farleden o.s.v. Tra-
fikverkets egna färjeleder har årliga driftkostnader på mellan 5 Mnkr och 
100 Mnkr. 
Kommunledningskontoret konstaterar att en färjeled mellan Ekenäs och 
Hönsäter enligt motionärens skiss är ett statligt ansvar. Trafikverket har idag 
inga planer på att starta en sådan färjeled. Förutom driftskostnaderna är be-
hovet av följdinvesteringar i vägnätet på både värmlandssidan och västgö-
tasidan avsevärda.
Med tanke på det stora behovet av vägförbättringar som finns när det gäller 
såväl det statliga vägnätet som de regionala vägarna är det inte troligt att en 
ny färjeled på Vänern skulle prioriteras inom överskådlig
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 107, 2022-06-20. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-05-02.
Motion om färjeled från Liberalerna via Magnus Jansson, 2021-10-31.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

____________________
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§ 126 Dnr KS/2022:179

Hemställan om sammanslagning av 
samordningsförbund Arvika, Eda och BÅD-ESÅ

Ärendebeskrivning
Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att 
de båda förbunden ska samgå från den 1 januari 2023 varit ute för beslut hos 
varje medlem. Svar har inkommit och samtliga medlemmar har ställt sig 
positiva till ett samgående mellan de båda förbunden från och med den 1 
januari 2023. Aktuellt nu är därför att samtliga medlemmar beslutar om ny 
förbundsordning för det nya förbundet vars namn blir Västra Värmland och 
Norra Dalslands Samordningsförbund. Arvika kommun blir förbundets 
säteskommun.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 101, 2022-06-20. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-06-14.
Hemställan om sammanslagning, 2022-05-10.
Förslag till förbundsordning Västra Värmland och Norra Dalsland och Norra 
Dalslands Samordningsförbund, 2022-05-10.
Förbundsordning för samordningförbundet BÅD-ESÅ, 2022-05-10.
Underlag till förbundsordning, 2022-05-10. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 

1. att godkänna bildandet av det nya förbundet Västra Värmland och 
Norra Dalslands Samordningsförbund med start 1 januari  2023 

2. att godkänna förslaget på förbundsordningen för nya Västra 
Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund vilken gäller 
från och med den från den 1 januari 2023 

3. att medlemmarna i respektive förbund godkänner ändring av § 16, 
Likvidation och upplösning, i sina nuvarande förbundsordningar så 
att tillgångar/eget kapital kan överföras till det nya förbundet vid ett 
samgående. 
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4. att medlemmarna för Arvika Eda Samordningsförbund beslutar att 
detta förbund upplöses och likvideras efter 1 januari 2023. Styrelsen 
svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den 
avge en slutredovisning för sin förvaltning och därefter kan förbundet 
likvideras 

5. att medlemsbidraget för Västra Värmland och Norra Dalslands 
Samordningsförbund beräknas bli ca 7,2 mkr för sitt första 
verksamhetsår 2023.

____________________________
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§ 127 Dnr KS/2022:198

Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente om 
närvaro på distans

Ärendebeskrivning
Sedan år 2014 finns en bestämmelse i kommunallagen (2017:725) som gör 
det möjligt för fullmäktige att besluta att nämndsledamöter får delta i en 
nämnds sammanträden på distans om vissa förutsättningar kan uppfyllas. 
Fullmäktige i Region Värmland har tidigare beslutat om möjlighet för 
ledamöter att delta på distans i flera nämnder. Samma möjlighet föreslås nu 
införas för ledamöter i hjälpmedelsnämnden i Värmland. En sådan 
bestämmelse bör i så fall införas i nämndens reglemente. Ändringen i 
reglementet avser endast möjligheten för ledamöter att delta på distans som 
har införts under rubriken Närvarorätt i reglementet. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 105. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-06-14. 
Reglemente hjälpmedelsorganisationen i Värmland.
Region Värmlands tjänsteyttrande.
Region Värmlands informationsbrev. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
revideringen av hjälpmedelsnämndens reglemente enligt bilaga Reglemente 
hjälpmedelsnämnden i Värmland. 

__________________
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§ 128 Dnr KS/2022:248

Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning 2021 för Värmlands läns vårdförbund

Ärendebeskrivning
Värmlands läns vårdförbund har översänt årsredovisning 2021 till 
kommunfullmäktige för ställningstagande angående ansvarsfrihet samt 
godkännande av årsredovisning. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-08-11.
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för 2021.

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

Beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:

1. Ansvarsfrihet för Värmlands läns vårdförbunds styrelse för 2021 
beviljas.

2. Årsredovisning för år 2021 godkänns.  

____________________
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§ 129 Dnr 

Information om ridhusprojektet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen informeras om ridhusprojektet. 

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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§ 130 Dnr 

Anmälda handlingar efter juni 2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar anmälda handlingar efter juni 2022. 

Beslutsunderlag
Förteckning över anmälda handlingar efter juni 2022, 2022-08-12.

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda handlingar.

__________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46400SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
19(22)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-22

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 131 Dnr

Anmälda delegationsbeslut efter juni 2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret visar en förteckning över anmälda 
delegationsbeslut efter juni 2022. 

Beslutsunderlag
Förteckning över anmälda delegationsbeslut efter juni 2022. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av besluten. 

____________________
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§ 132 Dnr 

Fråga från Hélène Agdén (SiV) om konsulttjänster i 
kommunen

Ärendebeskrivning
Hélène Agdén ställer en fråga om konsulttjänster i kommunen. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av frågan.

___________________________
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§ 133 Dnr 

Fråga från Stefan Byqvist (SD) om LEX

Ärendebeskrivning
Stefan Byqvist (SD) ställer en fråga om kommunens dokument- och 
ärendehanteringsprogram LEX. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av frågan.

___________________________
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§ 134 Dnr 

Fråga från Claes-Göran Kihlström (M) om 
befolkningsprognos

Ärendebeskrivning
Claes-Göran Kihlström (M) ställer en fråga om befolkningsprognos. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av frågan.

___________________________
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