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Sammanträdesdatum
2022-11-07

Kommunfullmäktige

Plats och tid Säfflesalen, Säffle stadshus, 2022-11-07 kl 19:00-20:00

Ajourneringar -

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

Övriga närvarande Nikolai Konglevoll (V), ej tjänstgörande ersättare 
Nizam Aliyev (S), ej tjänstgörande ersättare. 
Christina Johansson (S), ej tjänstgörande ersättare. 
Ingemar Rosén, kommundirektör. 
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare. 

Justerare Agneta Dagobert (S) & Jonas Larsson (M)

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 124-§ 141
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Jenny Evestam 

Justerare
Agneta Dagobert & Jonas Larsson

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-11-07

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-18 Datum då anslaget tas ned 2022-12-10

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
Markus Bäckström (C) X
Ann Mlakar (S) X
Jimmy Jonasson (SD) X
Ola Johansson (M) X
Dag Rogne (C) X
Thomas Bäck (S) Carina Nilsson (S) X
Nina Johansson (SD) X
Malin Wallerius (KD) X
Nina Andersson (M) X
Hèléne Agdén (SiV) Inga-Lill Rosell (SiV) X
Agneta Dagobert (S) X
Stefan Byqvist (SD) X
Lars Pettersson (C) X
Thomas Augustsson (S) X
Jonas Larsson (M) X
Anita Karlsson (C) X
Jonas Bönfors (SD) X
Matilde Konglevoll (V) X
Lillie Karlsson (S) Jerome Davidsson (S) X
Putte Grötting (C) Gudrun Svensson (C) X
Stellan Herbertsson (SD) X
Sanna Bertilsson (M) X
Johan Olsson (S) X
Veronika Bäckström (C) X
Beatrice Nyman (KD) X
Per Johansson (SiV) X
Magnus Jansson (L) X
Rolf Carlsson (SD) Robin Zachrisson (SD) X
Henrik Ahlgren (MP) X
Peter Erhardsson (C) X
Olga Ljung (S) X
Claes-Göran Kihlström (M) X
Anna Thorell (SD) Mikael Jansson (SD) X
Eva Harstad (C) X
Gunnar Johansson (S) X
Erik Evestam (C)    X
Thomas Jarlhamre (M) X
Clint Westermark (SD) Kent Bergstedt (SD) X
Marina Eriksson (S) Stefan Ljung (S) X  
Timmy Svensson (C) X
Jenny Evestam (C) X
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Ärendelista
§ 124 Dnr

Val av protokolljusterare................................................................... 4
§ 125 Dnr

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

Allmänhetens frågestund.................................................................. 6
§ 127 Dnr KS/2022:370

Revisorsyttrande: Utlåtande över utförd granskning av 
kommunens delårsrapport 2022...................................................... 7

§ 128 Dnr KS/2022:302, KS/2022:19
Delårsrapport för kommunkoncernen 2022 med helårsprognos.. 8

§ 129 Dnr KS/2021:275
Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun........................... 10

§ 130 Dnr KS/2022:240
Nivå för partistöd 2023.................................................................... 12

§ 131 Dnr KS/2022:353
Rivning av Gula villan, Anglengatan 14 och Synvillan................ 13

§ 132 Dnr KS/2022:104
Byte av VA-anläggning på Lurö..................................................... 15

§ 133 Dnr KS/2022:351
Förslag till fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag............................................................................ 17

§ 134 Dnr KS/2022:346
Sammanträdesplanering inför 2023............................................... 18

§ 135 Dnr KS/2022:337
Revidering av framtidsplan för äldre............................................. 20

§ 136 Dnr KS/2022:336
Revidering av riktlinjer för alkohol och tobak............................... 21

§ 137 Dnr KS/2022:374
Avsägelse från Gittan Brodin (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige......................................................................... 22

§ 138 Dnr KS/2022:378
Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL efter 30 juni 2022........ 23

§ 139 Dnr KS/2022:331
Fyllnadsval efter Malin Kjärsgård (SiV) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden....................................................................... 24

§ 140 Dnr KS/2022:390
Avsägelse från Thomas Bäck (S) som ledamot i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.................................. 25

§ 141 Dnr
Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 17 oktober 2022 - 14 oktober 2026.................... 26
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§ 124 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokollsjusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Agneta Dagobert (S) och Jonas Larsson (M) utses till 
protokollsjusterare. 

Beslut
Agneta Dagobert (S) och Jonas Larsson (M) utses till protokollsjusterare. 

________________________
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§ 125 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att tre ärenden har inkommit till som läggs till 
föredragningslistan enligt följande: 

16. Fyllnadsval efter Malin Kjärsgård (SiV) som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 
17. Avsägelse från Thomas Bäck(S) som ledamot i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
18. Val av 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med 
redovisade tillägg. 

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med redovisade tillägg.

________________________
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§ 126 Dnr 

Allmänhetens frågestund

Ärendebeskrivning
I april och oktober varje år har allmänheten rätt att ställa frågor till politiker 
och tjänstemän i kommunen. Med anledning av det allmänna valet har 
allmänhetens frågestund flyttats till kommunfullmäktiges sammanträde i 
november. Ordföranden upplyser om de regler som gäller vid frågestunden.
Fyra frågor har i förväg lämnats in till kommunfullmäktige som besvaras 
under mötet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Allmänhetens frågestund anses avslutad.  

Beslut
Allmänhetens frågestund anses avslutad.

______________________
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§ 127 Dnr KS/2022:370

Revisorsyttrande: Utlåtande över utförd granskning av 
kommunens delårsrapport 2022

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande redogör sammanfattningsvis om 
revisionens granskningsrapport av kommunens delårsrapport 2022. 
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att kommunen kommer 
att nå ett av tre av de av fullmäktige beslutade finansiella målen för 2022. 
Kommunen når därav inte upp till god ekonomisk hushållning ur det 
finansiella perspektivet på kort sikt. 
Kommunrevisionen bedömer vidare att delårsrapporten i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 

Beslutsunderlag
Revisionens granskningsrapport, 2022-10-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige har tagit del av 
granskningsrapporten.

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av granskningsrapporten.

_____________________
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§ 128 Dnr KS/2022:302, KS/2022:19

Delårsrapport för kommunkoncernen 2022 med 
helårsprognos

Ärendebeskrivning
Säffle kommun redovisar ett resultat på 15,3 Mnkr efter augusti månad.  I 
prognosen för helåret är resultatet beräknat till -26,4 Mnkr, vilket är 41 Mnkr 
sämre än budget. Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 28,5 
Mnkr per 31 augusti. Prognosen för kommunkoncernen visar på ett resultat 
om -25,9 Mnkr vid årets slut. 
I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån helårsprogno-
sen. Det sammanlagda balanskravsresultatet beräknas till -5,2 Mnkr efter att 
hänsyn tagits till de prognostiserade reavinsterna vid årets slut. Enligt lagen 
måste ett negativt balanskravsresultat återställas genom positiva resultat 
inom tre år. Kommunen har inget negativt balanskravsresultat sedan tidigare 
kvar att återställa. Kommuner ska enligt kommunallagen- KL- ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i de kommunalägda bolagen. 
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De mål 
som kommunfullmäktige beslutar om – fullmäktigemål- är liktydigt med 
Säffles verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
De sju beslutade fullmäktigemålen gäller för perioden 2020-2023, och är 
indelade i ett externt och internt perspektiv. Kommunstyrelsen gör utifrån 
nämnder och bolags rapporter den samlade bedömningen att måluppfyllelsen 
för 2022 kommer vara delvis god vid årets slut.
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål med betydelse för god 
ekonomiskhushållning. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör 
kommunstyrelsen bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk 
hushållning ur det finansiella perspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om delårsrapport 2022 för kommunkoncernen, 2022-10-17.
Delårsrapport 2022 för kommunkoncernen
Kommunstyrelsens protokoll § 159, 2022-10-24. 
Bilaga nämndernas och bolagens redovisningar
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 123, 2022-09-21.
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, 2022-09-20.
Socialnämndens protokoll § 109, 2022-09-20.
Kulturnämndens protokoll § 52, 2022-09-20.
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Teknik- och fritidsnämndens protokoll § 95, 2022-09-20.
Säfflebostäder AB:s protokoll, 2022-09-22.
Säffle Kedjan AB:s protokoll, 2022-09-20.
Säffle Kommunikation AB:s protokoll, 2022-09-20.
Forskningen i Säffle AB:s protokoll, 2022-09-20.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljningen efter augusti månad 
2022.

___________________
2022-11-21 Utdrag till 
Kommunledningskontoret
Nämnder och bolag
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§ 129 Dnr KS/2021:275

Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun

Ärendebeskrivning
Enligt Ordningslagen och förordning får kommuner meddela de föreskrifter, 
utöver Ordningslagens bestämmelser, som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats m.m. Kommunens nuvarande före-
skrifter beslutades 2004. Kommunledningskontoret har tagit fram ett upp-
daterat förslag till Ordningsföreskrifter som lämnats på remiss till samtliga 
nämnder.
Länsstyrelsen i Karlstad måste godkänna ordningsföreskriften för att den ska 
få rättsverkan och länsstyrelsen har tre veckor på sig att göra bedömningen 
från den dag föreskriften kommit dem tillhanda.

Beslutsunderlag
Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun 2022 med bilagor.
Protokoll från Teknik- och fritidsnämnden § 72, 2022-06-21.
Protokoll från arbetsutskottet § 157, 2021-12-13.
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens § 31, 2022-01-25.
Yttrande från Säffle Kommunikation AB om revidering av Lokala
ordningsföreskrifter för Säffle kommun, 2022-01-21.
Protokoll från Socialnämnden § 22, 2022-02-08.
Protokoll från Teknik- och fritidsnämnden § 5, 2022-01-04.
Yttrande från Polismyndigheten avseende förslag till lokala
ordningsföreskrifter Säffle kommun, 2022-01-25.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden § 5, 2022-01-18.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige besluta fastställa de reviderade Lokala 
ordningsföreskrifterna att gälla från och med 2023-01-01.
_________________________
2022-11-21 Utdrag till
Polismyndigheten i Säffle
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Samtliga nämnder och bolag
Kommunledningskontoret
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§ 130 Dnr KS/2022:240

Nivå för partistöd 2023

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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 166, 2022-10-24. 
Tjänsteyttrande om nivå för partistöd 2023, 2022-10-07.
Nivå för partistöd 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C) yrkar på återremiss med anledning av en felräkning i 
beslutsunderlaget. 

Beslutsgång
Ordförande ställer proportion på förslaget och finner att kommunfullmäktige 
har beslutat enligt Dag Rognes (C) yrkande. 

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen den 28 
november 2022. 

_______________________________
2022-11-21 Utdrag till
Kommunstyrelsen 
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§ 131 Dnr KS/2022:353

Rivning av Gula villan, Anglengatan 14 och Synvillan

Ärendebeskrivning
Säffle kommun äger fastigheterna Säffle Dungen 3 och Säffle Säffle 
5:31.Inom dessa fastigheter finns tre byggnader som av olika anledningar 
inte längre fyller någon funktion för Säffle kommun. Dessa byggnader är:

 Gula villan, inom fastigheten Säffle Dungen 3

 Synvillan, inom fastigheten Säffle Dungen 3

 Gul byggnad, Angelgatan 14, inom fastigheten Säffle Säffle 5:31
Att sälja fastigheterna som byggnaderna befinner sig inom, för att på så sätt 
avyttra dessa byggnader, bedöms inte som lämpligt. På grund av detta 
föreslår kommunledningskontoret att byggnaderna ska rivas.
Ekonomisk konsekvens av att riva byggnaderna är att kommunstyrelsens 
fastighetsdrift minskar sin årliga driftskostnad med 94 000 kronor. Samtidigt 
innebär rivningarna en stor driftkonsekvens för kommunstyrelsens 
fastighetsdrift det år som rivningarna sker.
Driftkonsekvens på grund av rivningarna uppgår totalt till 2 821 000 kronor, 
och består av rivningskostnaderna, samt direktavskrivning av de rivna 
byggnadernas kvarstående värde.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar riva 
dessa tre byggnader.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 162, 2022-10-24. 
Tjänsteyttrande om förslag till beslut om rivning, 2022-10-13. 
Objektsammanställning 10202
Objektsammanställning 10059

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

1. Riva byggnaden ”Gula villan” inom fastigheten Säffle Dungen 3
2. Riva byggnaden ”Synvillan” inom fastigheten Säffle Dungen 3
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3. Riva byggnaden med adress Angelgatan 14 inom fastigheten Säffle 
Säffle 5:31

_____________________
2022-11-21 Utdrag till 
Kommunledningskontoret
Säfflebostäder AB
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§ 132 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
Kommunstyrelsens protokoll § 137, 2022-10-24. 
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
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
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1. Kommunstyrelsen tillförs 3 500 tkr i investeringsbudget 2022 med 
uppdrag att byta befintlig VA-anläggning till Säffle kommuns 
destinationsanläggning på Lurö under 2022.

2. Utökningen av investeringsbudgeten om 3 500 tkr finansieras inom 
den låneram om 484 Mnkr för omsättning av lån och om 16 Mnkr för 
nyupplåning år 2022 som beslutades av kommunfullmäktige 21 juni 
2021.

3. Ge igångsättningstillstånd, under förutsättningen att investeringens 
totalbudget understiger 3 500 tkr.

4. Äskandet från kommunstyrelsen att få utökat kommunbidrag med 
140 tkr hänskjuts till kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 
samt plan 2024-2025 för Säffle kommun.

__________________
2022-11-21 Utdrag till 
Teknik- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 133 Dnr KS/2022:351

Förslag till fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) bör en motion eller ett 
medborgarförslag beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet 
inom ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och vad 
som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 
ett år. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger per år (april och oktober) redovisa en förteckning över de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt, samt uppge när i tiden dessa 
beräknas vara färdigbehandlade. 
För tillfället bereds 23 motioner och 5 medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 165, 2022-10-24. 
Tjänsteyttrande om förslag tillfortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag, 2022-10-04.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige besluta ta redovisade motioner och medborgarförslag 
till fortsatt beredning.

_________________________
2022-11-21 Utdrag till
Samtliga nämnder
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§ 134 Dnr KS/2022:346

Sammanträdesplanering inför 2023

Ärendebeskrivning
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar.
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över 
och göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är 
att planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och 
politiker samt vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess. 
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år, med några 
mindre ändringar.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
samt kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering 
för 2023. För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv 
ärendeprocess föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga 
sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 165, 2022-10-24. 
Förslag till sammanträdesplanering för 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommuinfullmäktige beslutar enligt kommunstrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa sin respektive sammanträdesplanering för år 2023 enligt 
föreslagen planering.

2. Nämnderna förlägger sina sammanträdesdagar tisdagar, onsdagar 
eller torsdagar enligt nedanstående datum:
- Vecka 3 (17-19 januari)
- Vecka 7 (14-16 februari)
- Vecka 11 (14-16 mars)
- Vecka 16 (18-20 april)
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- Vecka 19 (9-11 maj)
- Vecka 34 (22-24 augusti)
- Vecka 38 (19-21 september)
- Vecka 42 (17-19 oktober)
- Vecka 47 (21-23 november)

I juni och december månad väljer nämnderna fritt
_______________________
2022-11-21 Utdrag till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 135 Dnr KS/2022:337

Revidering av framtidsplan för äldre

Ärendebeskrivning
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det 
hur kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med 
god omsorg och kvalitet. 2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver 
planen revideras återigen för att följa utvecklingen. Planen ska användas som 
ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. 
Planen ska fungera som en vägledning för politiska och verksamhetsmässiga 
beslut men också finnas med i det dagliga arbetet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 167, 2022-10-24. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-31. 
Socialnämndens protokoll § 113, 2022-09-20. 
Reviderad framtidsplan för äldre. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C) yrkar på återremiss då fel underlag har redovisats för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång
Ordförande ställer proportion på förslaget och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Dag Rognes (C) yrkande. 

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen 28 
november 2022.

____________________________
2022-11-21 Utdrag till 
Kommunstyrelsen 

Comfact Signature Referensnummer: 54242SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
21(26)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-07

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 136 Dnr KS/2022:336

Revidering av riktlinjer för alkohol och tobak

Ärendebeskrivning
Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 
organisation för Riktlinjer enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. Då en ny lag infördes den 1 augusti 2022 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter behöver riktlinjen ses över 
och revideras för att inkludera lagändringen. Lagen syftar till att begränsa de 
hälsorisker och olägenheter som är förenande med bruks av tobaksfria 
nikotinprodukter. 
Ändringen hittas på sidan 16–17 i de gemensamma riktlinjerna i 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun om alkohol och tobak. 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 168, 2022-10-24. 
Tjänsteyttrande om revidering av riktlinje för alkohol och tobak, 
2022-10-11.
Socialnämndens protokoll § 108, 2022-09-20.
Reviderade riktlinjer för alkohol och tobak. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige besluta godkänna de reviderade riktlinjerna för alkohol 
och tobak. 

__________________________
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§ 137 Dnr KS/2022:374

Avsägelse från Gittan Brodin (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Avsägelse från Gittan Brodin (SD) som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2022-10-24.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Godkänna avsägelsen.
2. Begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Godkänna avsägelsen.
2. Begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

__________________
2022-11-21 Utdrag till
Länsstyrelsen
Gittan Brodin
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§ 138 Dnr KS/2022:378

 Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL efter 30 juni 
2022

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 § 112, 2022-09-20. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-07-21.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

________________________
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§ 139 Dnr KS/2022:331

Fyllnadsval efter Malin Kjärsgård (SiV) som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval efter Malin Kjärsgård (SiV) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll § 109, 2022-10-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfulläktige beslutar att utse Elin Edfelt Laage 
(SiV) till ny ersättare i barn- ch utbildningsnämnden. 

Beslut
Kommunfulläktige beslutar att utse Elin Edfelt Laage (SiV) till ny ersättare i 
barn- ch utbildningsnämnden.

__________________
2022-11-21 Utdrag till
Kommunledningskontoret
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 140 Dnr KS/2022:390

Avsägelse från Thomas Bäck (S) som ledamot i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Avsägelse från Thomas Bäck (S) som ledamot i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2022-11-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Godkänner avsägelsen. 
2. Begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Godkänner avsägelsen. 
2. Begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

______________________
2022-11-21 Utdrag till 
Länsstyrelsen 
Thomas Bäck (C)

Comfact Signature Referensnummer: 54242SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
26(26)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-07

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 141 Dnr 

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 17 oktober 2022 - 14 oktober 2026

Ärendebeskrivning
Thomas Bäck (S) har meddelat att han vill bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behöver således 
besluta om ny 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Thomas Bäck, 2022-11-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann Mlakar (S): Olga Ljung (S) utses till ny 1:a vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 
Jimmy Jonasson (SD): Jonas Bönfors (SD) utses till ny 1:a vice ordförande i 
kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra.

Omröstning
Omröstnings begärs och är sluten då ärendet avser val. Justeringsmännen 
utses till rösträknare. 

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 41. Samtliga röster är giltiga. Rösterna räknas och 
utfallet blir således 31 röster på Olga Ljung (S) och 10 röster på Jonas 
Bönfors (SD). 

Beslut
Kommunfullmäktige utser Olga Ljung till ny 1:a vice ordförande för 
kommunfullmäktige för mandatperioden 17 oktober 2022 till 14 oktober 
2026. 
_______________________
2022-11-21 Utdrag till 
Kommunledningskontoret 
Olga Ljung 
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