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Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § 95 § §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 X
Markus Bäckström (C) Lars Pettersson X X
Peter Erhardsson (C) X X
Erik Evestam (C) X X
Timmy Svensson (C) X X
Ola Johansson (M) X X
Claes-Göran Kihlström (M) X X
Hèléne Agdén (SiV) X X
Ann Mlakar (S) X X
Thomas Bäck (S) Michelle Hedberg (S) X X
Olga Ljung (S) Thomas Augustsson (S) X X
Stefan Byqvist (SD) X X
Stellan Herbertsson (SD) X 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

8 3 2
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§ 112 Dnr
Fråga från Stefan Byqvist (SD) angående laxodlingen...................... 33
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§ 93 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokollsjusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Augustsson (S): Ann Mlakar (S) utses till protokollsjuterare. 

Beslut
Ann Mlakar (S) utses till protokollsjuterare.

______________________
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§ 94 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att ett tillägg görs till föredragningslistan som 
ärende 13 Behov av samhällsekonomisk analys med anledning av, samt 
trafikutredning för, etablering vid Guttane handelsplats. Stefan Byqvist (SD) 
ställer en fråga angående laxordningen som ärende 20. 

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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§ 95 Dnr KS/2022:33

Budget 2023 samt plan för budget för Säffle kommun 
samt ägardirektiv

Ärendebeskrivning
Fastställande av fullmäktigemål och budget 2023 samt plan 2024-2025 för 
Säffle kommun samt ägardirektiv för bolagskoncernen 2023. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-05-23 § 88
Majoritetens förslag till budget 2023-2025
Socialdemokraternas förslag till budget 2023-2025
Tjänsteyttrande om budgetförutsättningar 2023 samt plan 2024-2025 för 
Säffle kommun majoriteten
Tjänsteyttrande långfristiga skulder 2023
Demografibudget 2023-2025
Finansiella mål 2023-2025
Ägardirektiv bolagskoncernen 2023
Kommunföretag i Säffle AB:s styrelseprotokoll, 2022-05-30 § 25
Budgetberedningens protokoll, 2022-02-21 § 20
Budgetberedningens protokoll, 2022-04-22 § 49
KSAU protokoll, 2022-05-23 § 88
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2022-04-20 § 63
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, 2022-04-19 § 54
Socialnämndens protokoll, 2022-04-19 § 53
Kulturnämndens protokoll, 2022-04-19 § 30
Teknik- och fritidsnämndens protokoll, 2022-04-19  § 48   

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens förslag till 
budget
Ann Mlakar (S): Kommunstyrelsen beslutar enligt socialdemokraternas 
förslag till budget
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Dag Rognes förslag. 

Omröstning
Omröstning begärs och genomförs enligt följande; den som röstar enligt Dag 
Rognes förslag röstar ja, den som röstar enligt Ann Mlakars förslag röstar 
nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 3 nej-röster samt 2 som avstår 
från att rösta. Se omröstningsresultat på sidan 2.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande: 

Kommunal skattesats 2023
1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,52 % för år 2023. 

(Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2022.)
Demografibudget och ersättningsbelopp

2. Ersättningsbeloppen i budget 2023 fastställs enligt följande

Ersättningsbelopp i kommunens resursfördelningsmodell för demografi, kr 
per folkbokförd kommuninvånare i respektive åldersintervall, budget 
2023.

Verksamhet Ålders-
intervall

Nettokostnad 
kr/inv, exkl 
lokalkostnader

Äldreomsorg, 
kvot

Ersättnings-
belopp

Förskola 0-5 år 78 474 kr 74 474 kr

Grundskola 6-15 år 115 167 kr 115 167 kr

Gymnasieskola 16-18 år 132 606 kr 132 606 kr

Äldreomsorg 75-79 år 98 577 kr 0,75 73 933 kr

Äldreomsorg 80-89 år 98 577 kr 1,5 147 865 kr

Äldreomsorg 90-w år 98 577 kr 1,75 172 510 kr

Kommunbidrag 2023-2025
3. Kommunbidraget för valnämnden minskas med 59 tkr till 53 tkr för 

år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen ramen med 1 tkr till 54 tkr och 
för år 2025 ökas ramen ytterligare med 1 tkr till 55 tkr. 
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4. Kommunbidraget för kommunstyrelsen utökas med 860 tkr till 83 
168 tkr för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 832 tkr till 
84 000 tkr, och i plan för år 2025 utökas ramen med ytterligare 840 
tkr till 84 840 tkr.

5. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 7 134 
tkr till 443 059 tkr för år 2023, i plan för år 2024 minskas ramen med 
186 tkr till 442 873 tkr, och i plan för år 2025 ökas ramen med 3 923 
tkr till 446 797 tkr.

6. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 101 tkr 
till 10 186 tkr för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 102 tkr 
till 10 288 tkr och för år 2025 ökas ramen med 103 tkr till 10 391 tkr.

7. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 18 525 tkr till 415 496 
tkr för år 2023, i plan för år 2024 utökas ramen med 15 390 tkr till 
430 886 tkr, och i plan för år 2025 utökas ramen med 10 607 tkr till 
441 493 tkr.

8. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 798 tkr till 30 599 tkr 
för år 2023. I plan för år 2024 ökas ramen med 306 tkr till 30 905 tkr 
och för år 2025 ökas ramen med 309 tkr till 31 214 tkr.

9. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och 
fritidsnämnden utökas med 683 tkr till 68 940 tkr för år 2023. I plan 
för år 2024 ökas ramen med 689 tkr till 69 629 tkr och för år 2025 
ökas ramen med 696 tkr till 70 325 tkr.

10. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma 
överförmyndarnämnden ökar med 26 tkr till 2 579 tkr för år 2023. I 
plan för år 2024 ökas ramen med 26 tkr till 2 605 tkr och för år 2025 
ökas ramen med 26 tkr till 2 631 tkr.  

Finansförvaltningens anslag för oförutsedda behov m.m.
11. Medel avsätts för oförutsedda behov 3 900 tkr, ofördelad 

budgetreserv inför beslut i november 3 000 tkr, stärkt budget för 
”fältare”, uppdrag kommundirektör 1 500 tkr, detaljplaner 1 500 tkr 
och garantibelopp simhall 1 000 tkr på finansförvaltningen enligt 
följande tabell: 
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Investeringsbudget 2023-2025
12. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen är 6 580 tkr i ram för 

separata nämndbeslut och 18 750 tkr för specificerade projekt år 
2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 6 580 tkr 
och för specificerade projekt 16 300 tkr, samt i plan för år 2025 är 
ramen för separata nämndbeslut 6 580 tkr och för specificerade 
projekt 7 500 tkr.

13. Investeringsbudgeten för barn- och utbildningsnämnden är 2 600 tkr i 
ram för separata nämndbeslut och 2 500 tkr för specificerade projekt 
för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 2 
600 tkr och 2 500 tkr för specificerade projekt och i plan för år 2025 
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 2023, i plan för år 2024 är ramen för 
separata nämndbeslut 180 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för 
separata nämndbeslut 180 tkr.

15. Investeringsbudgeten för socialnämnden är 630 tkr för separata 
nämndbeslut för år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata 
nämndbeslut 630 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen för separata 
nämndbeslut 630 tkr.

16.  Investeringsbudgeten för kulturnämnden är 200 tkr i ram för separata 
nämndbeslut år 2023, i plan för år 2024 är ramen för separata 
nämndbeslut 200 tkr , samt i plan för år 2025 är ramen för separata 
nämndbeslut 200 tkr.

17. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens 
skattefinansierade verksamhet är 11 600 tkr i ram för separata 
nämndbeslut och 15 100 tkr för specificerade projekt för år 2023, i 
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plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 10 600 tkr och 
för specificerade projekt 8 500 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen 
för separata nämndbeslut 14 100 tkr.

18. Investeringsbudgeten för teknik- och fritidsnämndens 
avgiftsfinansierade verksamhet är 21 850 tkr i ram för separata 
nämndbeslut och 14 100 tkr för specificerade projekt för år 2023, i 
plan för år 2024 är ramen för separata nämndbeslut 14 550 tkr och 
för specificerade projekt 14 200 tkr, samt i plan för år 2025 är ramen 
för separata nämndbeslut 10 650 tkr och för specificerade projekt 10 
000 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 2023-2025
20. Finansiella mål från och med 2023 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.

 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 2023-2025
21. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassa-

flödesbudget för år 2023 samt plan för åren 2024-2025 fastställs.
Ram för kommunens långfristiga skulder 2023
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22. Kommunstyrelsen har under år 2023, inom en total ram av 478 Mnkr 
rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp 
på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 

23. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2023 nyupplåna, d.v.s. öka 
kommunens skulder under år 2023, med totalt 22 Mnkr. 

Ägardirektiv för bolagskoncernen 2023 (moderbolaget)
24. Ägardirektiv för Kommunföretag i Säffle AB för år 2023 fastställs.
25. Det samlade avkastningskravet för bolagskoncernen år 2023 är 1,5 

%.
26.  Kommunföretag i Säffle AB får i uppdrag att under verksamhetsåret 

2023 se över bolagskoncernens struktur och uppdrag inför de 
ordinarie årsstämmorna 2024. Slutligt beslut tas av 
kommunfullmäktige.

________________
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§ 96 Dnr KS/2022:194

Ramborgen för Säfflebostäder 2023

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostä-
der AB enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2021-06-21 § 73 om en oförändrad 
borgensram på 400 mnkr. Säfflebostäder AB föreslår nu att ramborgen ligger 
kvar på samma nivå 2023 som för 2022 det vill säga 400 Mnkr år 2023.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 89, 2022-05-23.
Ramborgen för Säfflebostäder AB 2021, VD-skrivelse 2022-05-09
Protokoll från Säfflebostäder AB, 2022-05-19 § 29
Protokoll från Kommunföretag AB 2022-05-30 § 45  

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige beslutar för år 2023, att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Säfflebostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 400 000 000 SEK, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
- Den årliga borgensavgiften för Säfflebostäder AB ska vara 0,2 

procent för år 2023.

___________________________
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§ 97 Dnr KS/2022:149

Tertialuppföljning för kommunstyrelsen 2022

Ärendebeskrivning
Efter april månad görs en första uppföljning av verksamhetsmål, aktiviteter 
och ekonomi från nämnderna till kommunfullmäktige. Redovisningen visar 
utfall enligt den modell som infördes 2019 med sju fullmäktigemål och 
separata mål för varje nämnd (nämndmål). Nämndmålen bedöms utifrån 
skalan uppfyllt/ej uppfyllt.
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 82 308 tkr och övriga intäkter 
på 52 689 tkr för år 2022. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 124 
255 tkr och räntekostnaderna till 10 742 tkr. Efter april månad är intäkterna 2 
540 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna exklusive 
räntekostnader, är 3 053 tkr högre än periodens budget. Prognosen för 
helåret visar efter april på ett negativt resultat på -900 tkr.
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på +7 154 tkr. Den största anledningen till 
den positiva prognosen är att investeringen i en ny släckbil inte kommer att 
genomföras under 2022.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll §b 90, 2021-05-23.
Tjänsteyttrande om tertialuppföljning för kommunstyrelsen 2022, 
2022-05-17. 
Uppföljning T 1 för Kommunstyrelsen 2022.

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

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen efter april månad 2022.

_________________
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§ 98 Dnr KS/2022:195

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
tertial 1 2022

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. 
Efter april har inte koncernens mål utvärderats i den mån att det går att 
bedöma måluppfyllelse för fullmäktigemålen varvid bedömningen från 
bokslut 2021 föreslås gälla intill analys genomförs i samband med 
delårsbokslutet.
Ekonomisk uppföljning
Efter april 2022 är prognosen för Säffle kommun ett resultat på - 28 Mnkr 
vid årets slut. Eftersom det budgeterade resultatet är 15 Mnkr innebär 
prognosen en negativ avvikelse mot budget med 43 Mnkr. 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar överskrida budget med 3 Mnkr, 
socialförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 29 
Mnkr, där ökade kostnader inom äldreomsorgen samt ekonomiskt bistånd 
innebär den största negativa avvikelsen. Finansförvaltningens prognos är en 
negativ budgetavvikelse om 10 Mnkr till följd av att kommunens 
värdepapper förväntas ha ett lägre marknadsvärde vid årets utgång än vid 
dess ingång. 
För de kommunala bolagen beräknas en budget i balans vid årets utgång 
efter april, vilket innebär ett resultat på 4,2 Mnkr vid årets utgång.
Kommunen har en ursprunglig årsbudget för investeringar som uppgår till 67 
Mnkr för 2022. Över- och underskottshanteringen från år 2021 beslutades i 
Kommunfullmäktige i april och innebär att 41 Mnkr flyttas över till 2022, ny 
investeringsbudget för 2022 blir således 108 Mnkr. Efter april är 14 Mnkr av 
den totala budgeten förbrukad och prognosen tyder på att det vid årets slut 
kommer finnas kvar 14 Mnkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 91, 2022-05-23.
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Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
tertial 1 2022, 2022-06-02. 
Ekonomisk uppföljning T1 2022 Säffle kommun
Tertialrapport för kommunstyrelsen efter april 2022
Ekonomisk uppföljning T1 2022 Kulturnämnden
Rapport tertial 2022 Teknik- och fritidsnämndens 
Tertialrapport 1 Miljö- och byggnadsnämnden april 2022
Tertialrapport efter april 2022 Barn- och utbildningsnämndens 
Socialnämndens Tertialrapport efter april 2022
Ekonomisk prognos efter april 2022 för Överförmyndarnämnden  
Forskningen i Säffle AB Tertialuppföljning 2022
Säffle Kedjan AB Tertialuppföljning 2022
Säffle kommunikation AB Tertialuppföljning 2022
Säfflebostäder AB Tertialuppföljning 2022

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisningen av 
den ekonomiska uppföljningen samt uppföljning av verksamhetsmål efter 
april månad 2022 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att socialnämnden får i uppdrag att 
fortsätta den särskilda rapporteringen kring ekonomiskt läge och åtgärder för 
att komma i balans till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen efter 
augusti månad som sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts i oktober 
2022. 

____________________
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§ 99 Dnr KS/2022:188

Årsredovisning Rune Lindströms Stipendiestiftelse

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Rune Lindströms stipendiefond är bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1999:1078) och ska avsluta den löpande bokföringen med 
en årsredovisning eller med ett årsbokslut. Årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.   
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för 
Stiftelsen Rune Lindströms stipendiefond för räkenskapsåret 2021.
Resultatet uppgår till -22 396 kr. Balansomslutningen uppgår till sammanlagt 
2 994 068 kr, med bundet eget kapital på 3 459 567 som inte kan delas ut. 
Den ansamlade förlusten uppgår till -476 399 kr.   
Någon utdelning har inte kunnat ske under 2021 då det saknas disponibla 
medel. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 92, 2022-05-23. 
Tjänsteyttrande om Årsredovisning 2021 för Rune Lindströms 
Stipendiestiftelse, 2022-06-01.
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Rune Lindströms stipendiefond.  

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

Beslut
Kommunstyrelsen att beslutar att årsredovisning 2021 för Stiftelsen Rune 
Lindströms stipendiefond godkänns.  

___________________
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§ 100 Dnr KS/2022:187

Årsredovisning Stiftelsen Ulla o Rune Jonasons 
Stipendiefond

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Ulla & Rune Jonasons Fond bildades 2019 utifrån Rune Jonasons 
testamente daterat 27 april 2005.   
Stiftelsen Ulla och Rune Jansons stipendiefond är bokföringsskyldig enligt 
bokföringslagen (1999:1078) och ska avsluta den löpande bokföringen med 
en årsredovisning eller med ett årsbokslut. Årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.   
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för 
Stiftelsen Ulla och Rune Jansons stipendiefond för räkenskapsåret 2021. 
Resultatet uppgår till 133 895 kr. Balansomslutningen uppgår till 
sammanlagt 12 821 352 kr, med bundet eget kapital på 12 970 000 kr som 
inte kan delas ut.    
Den årliga fondavkastningen skall utdelas som stipendier till ungdomar, som 
inom eller utom landet, teoretiskt och praktiskt, studerar jord-, skogs- eller 
trädgårdsbruk. Stipendiemottagarna skall vid studiernas påbörjande vara 
folkbokförda i Säffle kommun. Stipendiernas antal och storlek fastställes av 
fondförvaltarna. Första året för utdelning ur fonden är 2022.  
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 93, 2022-05-23. 
Tjänsteyttrande om årsredovisning 2021 för Stiftelsen Ulla och Rune 
Jansons stipendiefond, 2022-06-01. 
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Ulla och Rune Jansons stipendiefond.  

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

Beslut
Kommunstyrelsen att beslutar att årsredovisning 2021 för Stiftelsen Ulla och 
Rune Jansons stipendiefond godkänns.  

_____________________
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§ 101 Dnr KS/2022:138

Årlig uppföljning av kommunernas arbete med 
krisberedskap och civilt försvar 2021

Ärendebeskrivning
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska en årlig 
uppföljning göras av verksamheterna. Uppföljningarna skickas in och 
sammanställs av Länsstyrelsen i Värmland som rapporterar vidare till 
Myndigheter för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Syftet med uppföljningen är att skapa en översiktlig regional och nationell 
bild över kommunernas verksamheter inom de båda områdena samt ge stöd 
till Länsstyrelsen i deras fördjupande uppföljningsarbete. Enkäten ger också 
underlag till kommunens egenkontroll. 
Uppföljningen av LEH utgör en del av den årliga nationella uppföljning som 
MSB genomför enligt sin instruktion och som rapporteras till Regeringen. 
Detta för att säkerställa att kommunerna får effekt av de tilldelade statliga 
bidragen för krisberedskap och civilt försvar. 
På grund av hög arbetsbelastning beslutade länsstyrelsen att ta bort den 
ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-26 

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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§ 102 Dnr KS/2022:205

Avfallstaxa för Säffle och Åmåls kommun

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår en helt ny avfallstaxa med tillhörande taxedokument 
för Säffle-Åmål. Bakgrunden är att tidigare taxor inte längre speglar 
fördelningen av renhållningsverksamhetens kostnader på lämpligt sätt, samt 
att Sveriges kommuner fått i uppdrag från staten att samla in och behandla 
matavfall (en helt ny tjänst/fraktion). 
Därtill ger en ny taxa möjligheter för kommunerna att göra taxemodellen 
”miljömotiverande”, dvs taxans konstruktion bidrar till att uppfylla 
kommunernas antagna miljömål på ett bättre sätt än innan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 86, 2022-05-23. 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-12
Förslag till avfallstaxa Säffle-Åmål, 2022-05-13

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen 
avfallstaxa med tillhörande taxedokument att gälla från och med 2022-11-01.

_______________
________________________
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§ 103 Dnr KS/2022:156

Åtgärder inför försäljning av bostadsmark 
Ladugårdsparken

Ärendebeskrivning
I stadsdelen Tuvan har Säffle kommun, inom del av fastigheterna Säffle 
Säffle 7:13 och Säffle Säffle 7:14, uppdaterat befintlig detaljplan. 
Uppdaterad detaljplan är ”Detaljplan för Knusesunds herrgård och 
Ladugårdsparken”. Denna detaljplan innehåller bland annat bostadsmark, 
och vann laga kraft 13/4 2022. Den uppdaterade planen medger uppförande 
av fristående villor och radhus, till skillnad mot ursprunglig detaljplan, som 
enbart medgav parhus, radhus och flerbostadshus.
Innan markområdet kan exploateras behöver försäljningsbara fastigheter 
skapas, och prisnivå för dessa försäljningsbara fastigheter bestämmas.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om Ladugårdsparken åtgärder inför försäljning av 
bostadsmark, 2022-05-06. 
Tomtindelning kommunala fastigheter Ladugårdsparken
Sammanställning kostnader Ladugårdsparken
Avstämning med mäklare

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C) tillstyrkt av Ann Mlakar (S) och Ola Johansson (M): 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
Stellan Herbertsson (SD): Yrkar att prisnivån enligt punkt 5 höjs till 300 
kronor per kvadratmeter. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer protokosition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Dag Rognes (C) förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anslå 4 890 000 kronor för arbetet med att skapa försäljningsbara 
fastigheter inom detaljplanelagt område

2. Finansiera anslaget för hela projektperioden med anslag ur KS reserv 
för oförutsedda behov under finansförvaltningen.
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3. Uppdra KS förvaltning att skapa försäljningsbara fastigheter inom 
Ladugårdsparken enligt till ärendet bilagd handling

4. Uppdra KS förvaltning att stycka av en fastighet till byggnaden på 
Tuvagatan 22 A, i syfte att göra denna byggnad, med tillhörande ny 
fastighet, försäljningsbar

5. Sätta prisnivån vid försäljning av de 9 stycken avstyckade och 
obebyggda fastigheterna i Ladugårdsparken, till 150 kronor per 
kvadratmeter

_____________________

Reservation
Stellan Herbertsson (SD) och Stefan Byqvist (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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§ 104 Dnr KS/2021:197

Förslag att förvärva delar av Säffle Säffle 5:1

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret uppdrogs av Kommunstyrelsen att undersöka 
möjligheten till förvärv av hela eller delar av fastigheten Säffle Säffle 5:1, 
och att konkretisera eventuellt förvärv via ett köpekontrakt.
Kommunledningskontoret och fastighetens ägare har kommit överens om ett 
köpekontrakt gällande de delar av fastigheten som Säffle kommun kan 
använda för att planlägga industri- och näringsverksamhet på.
Total kostnad för fastighetsförvärvet uppgår till 3.957.825 kronor, där 
3.800.000 kronor är köpeskilling, 100.000 kronor är uppskattad 
förrättningskostnad och 57 825 kronor är stämpelskatt för lagfart.
Markförvärvet medför ingen driftskonsekvens för KS förvaltning då 
skogsmark inte är belagd med vare sig skatt eller avgift.
KS förvaltning föreslår Kommunfullmäktige besluta signera köpekontraktet 
samt besluta finansiera kostnader relaterade till förvärvet av delar av 
fastigheten Säffle Säffle 5:1.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 96, 2022-05-23.
Tjänsteyttrande om förslag att förvärva delar av Säffle Säffle 5:1, 
2022-05-19. 
Köpekontrakt med fastighetsägare om ca 180.000 kvm av Säffle 5:1

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

1. Förvärva delar av fastighet Säffle Säffle 5:1
2. Finansiera köpeskilling, förrättningskostnader och stämpelskatt om 

totalt 3.957.825 kronor via medel från KS investeringsram
3. Utöka KS investeringsram med 3.957.825 kronor
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______________________

Reservation
Stellan Herbertsson (SD) och Stefan Byqvist (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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§ 105 Dnr KS/2021:235

Behov av samhällsekonomisk analys med anledning 
av, samt trafikutredning för, etablering vid Guttane 
handelsplats

Ärendebeskrivning
Med anledning av en större potentiell etablering vid Guttane handelsplats, 
Biltema, föreslår kommunledningskontoret att Miljö- och Byggförvaltningen 
uppdras utföra, dels en trafikutredning och dels en samhällsekonomisk 
analys, och detta för att konkretisera etableringens påverkan på 
trafiksituationen i och omkring handelsområdet, samt samhället generellt.
Den samhällsekonomiska analysen genomförs av extern resurs, och 
trafikutredningen genomförs i ett samarbete mellan Säffle kommun och 
Trafikverket. Total kostnad för utredning och analys bedöms till 435 000 
kronor, som kan finansieras via finansiella reserver inom 
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om behov av samhällsekonomisk analys med anledning av, 
samt trafikutredning för etablering vid Guttane handlingsplats, 2022-06-09.
Plan-PM Detaljplan för Guttane Västra
Offert Säffle 2022

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

Beslut
Kommunstyrelsen förstår kommunfullmäktige besluta att:

1. Uppdra Miljö- och Byggförvaltningen genomföra trafikutredning och 
samhällsekonomisk analys.

2. 435 000 kronor anslås till utredning och analys. Anslaget finansieras 
via medel ur Kommunfullmäktiges reserv

____________________
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§ 106 Dnr KS/2022:6

Riktlinje om visselblåsardirektivet

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om lagändringar utifrån EU:s Visselblåsardirektiv. 
Senast den 17 juli 2022 ska offentliga och större privata verksamheter ha in-
fört rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering av arbetsrelate-
rade missförhållanden (visselblåsning). I detta ärende beslutas om riktlinjer 
för genomförande av direktivet inom Säffle kommunkoncern.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 97, 2022-05-23. 
Tjänsteyttrande om riktlinje för visselblåsardirektiv, 2022-05-20. 
Riktlinje för visselblåsardirektivet, 2022-05-17.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

1. Riktlinje för genomförande av visselblåsardirektivet inom Säffle 
kommunkoncern fastställs.

2. Riktlinjen är ett ägardirektiv som ska fastställas av respektive bolags-
stämma inom koncernen Kommunföretag i Säffle AB.

_______________________
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§ 107 Dnr KS/2022:63

Principer för egenavgift färdtjänst

Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner i Värmland har överlåtit ansvaret enligt färdtjänstlagen 
(SFS 1997:736) till Region Värmland. Betalningsansvaret för färdtjänsten 
kvarstår hos kommunerna. Regionen har beslutat om reglemente för 
färdtjänst. Vad avser principer för egenavgift färdtjänst behöver Region 
Värmland och samtliga länets kommuner fatta ett likalydande beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från region Värmland, 2021-12-07. 
Region Värmlands protokollsutdrag § 19 Principer för egenavgift färdtjänst 
Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna principerna för 
egenavgifter färdtjänst enligt Bilaga 1. 

_______________________
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§ 108 Dnr KS/2022:214

Direktiv till ombud vid extra bolagsstämma den 19 
september 2022för Kommunföretag i Säffle AB

Ärendebeskrivning
Ombud vid Kommunföretag i Säffle AB:s årsstämma utses av kommun-
styrelsen och ska ha direktiv när det gäller besluten kring de ärenden som 
uppkommer på stämman. Kommunfullmäktige kommer i juni att fatta beslut 
om ägardirektiv för verksamhetsåret 2023. Kommunstyrelsen beslutar om 
direktiv till ombuden vid stämman. Här föreslås direktiv till ombudet.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunföretag i Säffle AB, 2022-05-30.
Tjänsteyttrande om direktiv till ombud vid extra bolagsstämma den 19 
september 2022, 
2022-05-30. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Ombudet vid extra bolagstämma den 19 september 2022 i 
Kommunföretag i Säffle AB får i direktiv att föreslå och rösta för att 
de ägardirektiv för år 2023, som kommunfullmäktige kommer att 
besluta i juni 2022 för bolaget fastställs.

__________________
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§ 109 Dnr KS/2022:196

Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente samt 
tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter

Ärendebeskrivning
Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag 
om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i 
kraft från och med 1 augusti 2022. Lagstiftningen innebär bland annat att 
detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Socialnämnden ansvarar för 
handläggning av ärenden som gäller alkoholservering, folköl- och 
tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare och är en lokal 
tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande 
produkter (LTLP). Handläggningen och tillsynen utförs av Dalsland & 
Säffles alkohol- och tobaksenhet.
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara 
tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter.
För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen 
och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens 
reglemente göras.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om förslag till tillägg i socialnämndens reglemente samt 
tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, 
2022-05-19.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, under 
förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition 
enligt följande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-09

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

- Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen 
om Tobaksfria nikotinprodukter

- En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i 
avgiftssystemet med en avgift om 2000 kr vid försäljning av endast 
denna produktgrupp. Vid försäljning av två produkter till exempel 
folköl, e-cigaretter blir det 3500: - vid försäljning av tre produkter 
blir summan 4500: - och vid försäljning av fyra produkter 5000: -. 
Om det finns ett tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per 
produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för tobak som är 5000: -.

_______________________
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-09

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr KS/2022:95

Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2021 för samordningsförbundet 
BÅDESÅ

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng 
(BÅDESÅ) har översänt årsredovisning 2021 till kommunfullmäktige för 
ställningstagande angående ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av 
årsredovisning år 2021 för samordningsförbundet BÅDESÅ, 2022-05-30. 
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 Samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 
2021 beviljas.

2. Årsredovisning för år 2021 godkänns.

____________________
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-09

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr KS/2022:204, KS/2022:206, 
KS/2022:208

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen efter maj 
2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över anmälda 
handlingar efter maj 2022. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förteckning, 2022-05-30. 

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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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-09

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 

Fråga från Stefan Byqvist (SD) angående laxodlingen

Ärendebeskrivning
Stefan Byqvist (SD) ställer en fråga angående laxodlingen. 

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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