
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2022-09-19

Kommunstyrelsen

Plats och tid Trätälja, Säffle stadshus, 2022-09-19 kl 14:00-16:00

Ajourneringar -

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

Övriga närvarande Carl-Gustav Eriksson, VD Säfflebostäder
Mattias Anglemark, ekonomichef
Lars Johansson, koncerncontroller
Ingemar Rosén, kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Ann Mlakar

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 138-§ 151
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Dag Rogne

Justerare
Ann Mlakar

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-09-19

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-23 Datum då anslaget tas ned 2022-10-15

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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Sammanträdesdatum
2022-09-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

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

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

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

Ersättare

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

Val av protokolljusterare................................................................... 4
§ 139 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista................................... 5
§ 140 Dnr KS/2022:19

Delårsrapport för kommunstyrelsen 2022....................................... 6
§ 141 Dnr KS/2022:151

Internkontrollplan för kommunkoncernen 2022............................. 7
§ 142 Dnr
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§ 143 Dnr

Information om konsulttjänster...................................................... 10
§ 144 Dnr KS/2022:311

Säfflebostäders försäljning Nyströmsvägen................................ 11
§ 145 Dnr KS/2022:312

Säfflebostäders markköp av Säffle Säffle 7:13 och del av Säffle 
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§ 146 Dnr KS/2021:231
Avgift för kopior av allmänna handlingar...................................... 13

§ 147 Dnr KS/2018:178
Motion om solcellsdriven gatubeslysning.................................... 15

§ 148 Dnr KS/2021:56
Motion om informationsskyltar på byggnader i Säffle stad........ 16

§ 149 Dnr KS/2022:265
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen........................................ 17

§ 150 Dnr KS/2022:264
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§ 151 Dnr KS/2022:201
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§ 138 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokollsjusterare. 

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

Beslut
Ann Mlakar (S) utses till protokollsjusterare.

_______________________
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§ 139 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att dagens föredragningslista inte innehåller några 
tillägg eller ändringar. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Dagens föredragningslista fastställs utan tillägg eller 
ändring. 

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs utan tillägg eller ändring.

_______________________
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§ 140 Dnr KS/2022:19

Delårsrapport för kommunstyrelsen 2022

Ärendebeskrivning
Efter augusti månad görs en 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 augusti månad är 
intäkterna 1 456 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna exklusive 
räntekostnader, är 3 863 tkr högre än periodens budget. Prognosen för 
helåret visar efter augusti månad på ett negativt resultat på -1 450 tkr.
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på +10,5 mnkr. Den största anledningen till 
den positiva prognosen är att investeringen i en ny släckbil inte kommer att 
genomföras under 2022.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-09-14. 
Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsuppföljningen efter augusti månad 2022.

_____________________

Comfact Signature Referensnummer: 48638SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7(19)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-09-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 141 Dnr KS/2022:151

Internkontrollplan för kommunkoncernen 2022

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 
för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en funge-
rande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av intern-
kontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §. För bola-
gen står motsvarande regler i aktiebolagslagens 8 kap 4 §.
Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-
kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. 
Följande kontrollmoment föreslås för kommunstyrelsens verksamhets-
område 2022:
Kommungemensamma
Ekonomi: Kontroll av att fakturor hanteras i tid.
Personal:  Kontroll av att medarbetare har tagit ut minst 4 veckors semester
under huvudsemesterperioden. 
Kansli:  Kontroll av om rutinen för upptäckt och rapportering av 
personuppgiftsincidenter följs
IT: Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system.
Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten - Förebyggande åtgärder och hantering av allvarliga 
olyckor
Gällande internkontrollreglemente behöver ses över för att bättre 
synkroniseras med kommunens planerings- och uppföljningsarbete. 
Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att göra en översyn av 
befintligt regelverk för internkontrollen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 117, 2022-09-05.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrade,  2022-08-30. 
Internkontrollplan: Kommungemensamma/kommunstyrelsen 2022
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Comfact Signature Referensnummer: 48638SE
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 

1. Internkontrollplanen för år 2022 fastställs.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av 

befintligt regelverk för internkontrollen som beslutades av 
kommunfullmäktige april 2012. Det nya regelverket ska beslutas av 
kommunfullmäktige senast i februari 2023. 

___________________
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§ 142 Dnr 

Redovisning av befolkningsanalys

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Mattias Anglemark redovisar befolkningsanalys.

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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§ 143 Dnr 

Information om konsulttjänster

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Mattias Anglemark redovisar information om konsulttjänster. 

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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§ 144 Dnr KS/2022:311

Säfflebostäders försäljning Nyströmsvägen

Ärendebeskrivning
Säfflebostäder har undersökt möjligheten till försäljning av fastigheten Säffle 
Nysäter 1:56, Nyströmvägen 12 med hjälp av mäklarfirma Real Advice. 
Fastigheten har lagts ut till försäljning med visningar samt efterföljande 
budgivning. Processen med avstyckning hos Lantmäteriet pågår.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunföretag i Säffle AB § 51, 2022-09-05.
Protokoll från Säfflebostäder AB § 42, 2022-08-30.
Tjänsteyttrande om försäljning av Nyströmsvägen 12, 2022-08-15.
Köpekontrakt. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Säfflebostäder Ab:s försäljning av fastigheten Säffle Nysäter 1:56.

__________________
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§ 145 Dnr KS/2022:312

Säfflebostäders markköp av Säffle Säffle 7:13 och del 
av Säffle Säffle 7:14 - Ladugårdsparken

Ärendebeskrivning
Säffle kommun har antagit ny detaljplan för området Knusesund. Del av 
marken är avsedd för rad- och /eller kedjehus. Detta område lämpar sig väl 
för Säfflebostäder att bebygga med radhus utifrån den marknadsanalys som 
bolaget tidigare tagit fram. Genom nybyggnation av radhus i Säffle tätort så 
bidrar Säfflebostäder till en aktiv och levande stadsutveckling. 

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunföretag i Säffle AB § 50, 2022-09-05. 
Protokoll från Säfflebostäder AB § 43, 2022-08-30. 
Marknadsanalys bostäder Säffle kommun, 2022-03-11.
Tjänsteskrivelse från Säfflebostäder, 2022-08-15.
Detaljplanekarta.
Affärsplan Ladugårdsparken.
Köpekontrakt - Del av Säffle Säffle 7.13 och del av Säffle 7.14, 2022-08-11. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Säfflebostäder Ab 
genomföra markförvärv av fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i 
enlighet med köpekontraktet.

______________________
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§ 146 Dnr KS/2021:231

Avgift för kopior av allmänna handlingar

Ärendebeskrivning
Principen om handlingsoffentlighet slås fast i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförord-
ningen. Senaste beslut i Säffle kommun kring avgifter för kopiering togs av 
kommunfullmäktige 2009. Kommunledningskontoret föreslår en revidering 
av avgiftsbeslutet där nya medier såsom e-post och andra digitala medier 
även tas med.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 122, 2022-09-05. 
Tjänsteyttrande om avgift för kopior av allmänna handlingar, 2022-08-31.
Avgiftsförordningen (1992:191).

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:

1. Följande avgifter ska gälla för utlämnande av allmän handling från 
och med 10 oktober 2022
Elektroniska handlingar
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller fler. De 
första nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje 
handling därutöver kostar 2 kronor.
För handlingar som måste skannas in gäller samma avgift som för pap-
perskopior.

Papperskopior
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio 
sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därut-
över kostar 2 kronor.

CD/DVD
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor.
Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD. Avgift tas ut med 120 kr per 
inspelning

Comfact Signature Referensnummer: 48638SE
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USB-minne
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-
minnet motsvarande inköpspriset.

Porto
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 
gram. Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift.
Betalning till Swish samt angående förskott
Betalning görs företrädesvis till kommunens särskilda Swishkonto. I 
enskilda fall kan av respektive nämnd utsedd delegat/respektive VD 
besluta om förskottsbetalning.

      Undantag
Undantag från betalning görs för utlämning till media samt för 
forsknings- och skolarbeten. Undantag görs även när förtroendevalda i 
kommunen behöver en handling som underlag för beslut. 
Särskilda avgifter för kopiering och plottning i storformat

Format
Belopp i 
kronor

Streckritning Delvis 
färgtäckning

Full 
färgteckning

A2 20 38 75

A1 38 75 150

A0 70 140 300

2. Utlämnande av allmän handling vid kommunal myndighetsutövning är 
momsfri. Utlämnande av handling i kommunal verksamhet som inte är 
myndighetsutövning är momspliktig. Momssatsen beror av handlingens 
art och fastställs av skatteverket. För bolagen gäller särskild momsplikt.

3. Beslutet gäller kommunfullmäktiges verksamhet, samtliga nämnder och 
styrelser och bolag.

4. Kommunfullmäktiges beslut 1995-04-24 § 57 om miljö- och 
byggnadsnämndens rätt att själv besluta om avgift för särskild kopiering 
upphör att gälla.

_______________________
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§ 147 Dnr KS/2018:178

Motion om solcellsdriven gatubeslysning

Ärendebeskrivning
Kenneth Andersson (C) och Timmy Svensson (C) inkom den 17 augusti 
2018 med en motion om att utreda vilka alternativ som finns för bra 
solcellsdriven gatubelysning och vilka möjligheter som finns för att kunna 
söka bidrag till en sådan investering.
Förvaltningen ställer sig positivt till intentionen i motionen. Solcellsdriven 
gatubelysning kommer troligen bli allt vanligare i framtiden, och ett 
successivt införande skulle ligga i linje med flertalet kommunala och 
nationella miljömål.

Teknik- och fritidsförvaltningen menar dock att förslaget är praktiskt 
ogenomförbart i dagsläget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 120, 2022-09-05. 
Protokoll från teknik- och fritidsnämnden § 71, 2022-06-21.
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-20.
Motion, Centerpartiet, 2018-08-17.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

___________________
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§ 148 Dnr KS/2021:56

Motion om informationsskyltar på byggnader i Säffle 
stad

Ärendebeskrivning
Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade den 18 februari 2021 in en motion om 
informationsskyltar på byggnader i Säffle stad. Kulturnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiet i Säffles motion om 
informationsskyltar i Säffle stad. Arbetet kan utföras inom kulturnämndens 
ordinarie budget

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 121, 2022-09-05.
Kulturnämndens protokoll § 47, 2022-06-14. 
Tjänsteyttrande om svar på motion från Sjukvårdspartiet i Värmland 
angående informationsskyltar, 2022-05-20.
Sjukvårdspartiets motion, 2021-02-18.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiets 
motion angående informationsskyltar på byggnader i Säffle stad.

____________________
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§ 149 Dnr KS/2022:265

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar 
(arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens 
information, organisation och hur informationen hanteras.
Arkivbeskrivningen ska innehålla uppgifter om:

- Myndighetens arbetsuppgifter (och hur de förändrats)
- Myndighetens organisation (och hur den utvecklats)
- Sökingångar och information om åtkomst till myndighetens arkiv
- Inskränkning i tillgänglighet genom sekretess
- Gallringsbeslut som tillämpas
- Myndighetens arkivansvarig och arkivredogörare 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ny 
arkivbeskrivning för styrelsen eftersom förändringar skett avseende 
verksamhet och organisation. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 123, 2022-09-05. 
Tjänsteyttrande om arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, 2022-06-30. 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, 2022-06-30. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen antar arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.

_____________________
2022-09-26 Utdrag till 
Kanslichef
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§ 150 Dnr KS/2022:264

Arkivföreskrifter för Säffle kommun

Ärendebeskrivning
I arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) finns 
bestämmelser om arkivvård. I 16 § arkivlagen så har fullmäktige möjlighet 
att utfärda detaljerade lokala föreskrifter för den egna kommunen. 
Arkivföreskrifterna antas av kommunfullmäktige och gäller för alla 
myndigheter samt hos bolagen, efter egna associationsrättsliga beslut. 
Reglementet fastställer hur arkivhanteringen och arkivvården ska organiseras 
samt tydliggör ansvarsfördelning. 
Arkivföreskrifterna är det styrdokument som ligger till grund för 
informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och arkivförteckningar. I 
föreskrifterna anges att kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet 
som sköter kommunarkivet, stödjer och utöver tillsyn över arkivbildande 
myndigheter och bolag i koncernen. 
Nuvarande föreskrifter antogs 2017 och har varit föremål för översyn. Ett 
nytt förslag till föreskrifter har utarbetats. Förändringen består i att 
kommunen ska använda det teknikneutrala begreppet informations-
hanteringsplaner istället för dokumenthanteringsplaner. Ambitionen är också 
att påbörja ett arbete med process- eller verksamhetsbaserade 
arkivförteckningar. Något sådant absolut krav har dock ännu inte införts i 
föreskrifterna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 124, 2022-09-05. 
Tjänsteyttrande om föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun, 
2022-06-28.
Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun, 2022-06-28.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter 
för arkivvården i Säffle kommun. 

______________________
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-09-19

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr KS/2022:201

Tappningstrategi för Vänern

Ärendebeskrivning
Vänerrådet har arbetat fram ett förslag till ny reglering av Vänern. Regle-
ringen ska fortsatt vara säkerhetsinriktad där elproduktionen är säker och 
flexibel samtidigt som vattenståndet varierar på ett sätt som är gynnsamt för 
Vänerns natur och ekosystem. Kommunledningskontoret föreslår att Säffle 
kommun ställer sig bakom organisationen Vänersamverkans remissvar och 
därmed positiv till förslaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 125, 2022-09-05. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2022-08-30. 
Säker tappningsstrategi med naturanpassning, Vänerrådet maj 2022.
Vänersamverkans yttrande över remiss ”Säker tappningsstrategi med natur-
anpassning”

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvaret angående Vänerrådets 
förslag till ny tappningsstrategi för Vänern – Säker tappningsstrategi med 
naturanpassning till Länsstyrelsen i Västergötlands län.

_____________________
2022-09-26 Utdrag till 
Vänerrådet, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kommunledningskontoret
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