
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(27)

Sammanträdesdatum
2022-05-23

Kommunstyrelsen

Plats och tid Trätälja, Säffle stadshus, 2022-05-23 kl 14:00-16:40

Ajourneringar -

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

Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare
Annette Sörensen, Biträdande HR-chef § 74
Mattias Anglemark, ekonomichef § 75-77
Maria Söderquist, koncerncontroller § 78-79
Ida Olsson, säkerhetssamordnare § 80
Erik Martinsson, VA-ingenjör § 80

Justerare Ann Mlakar

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 72-§ 92
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Dag Rogne

Justerare
Ann Mlakar

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-05-23

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-25 Datum då anslaget tas ned 2022-06-16

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) Lars Pettersson (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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§ 72 Dnr

Val av protokolljusterare...................................................................... 5
§ 73 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista........................................ 6
§ 74 Dnr KS/2022:140

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2021............... 7
§ 75 Dnr

Information om budgetprocessen 2023............................................... 8
§ 76 Dnr KS/2022:180

Budgetramskrivelse för kommunstyrelsen 2023-2025......................... 9
§ 77 Dnr KS/2022:149

Tertialuppföljning för kommunstyrelsen 2022.................................... 10
§ 78 Dnr KS/2022:100, KS/2022:19

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter februari 2022.... 11
§ 79 Dnr KS/2022:56

Svar på granskningarapport på Säffle kommuns årsredovisning 2021
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§ 80 Dnr KS/2021:47
Åtgärdssimulering Byälven................................................................ 14

§ 81 Dnr KS/2022:101
Skadeförebyggande handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-
2024................................................................................................... 15

§ 82 Dnr KS/2022:91
Samråd inför ansökan om nätkoncession för linje för ny 130 kV 
kraftledning mellan Säffle och Avesta................................................ 16

§ 83 Dnr KS/2022:46
God och nära vård i Värmland........................................................... 17

§ 84 Dnr KS/2022:80
Nära vård i Västra Värmland............................................................. 18

§ 85 Dnr KS/2022:143
Remissvar angående funtionsutredning i Säffle gällande 
banförlängning................................................................................... 19

§ 86 Dnr KS/2021:103
Skrivelse till Statens servicecenter.................................................... 20

§ 87 Dnr KS/2022:121
Ansökan om bidrag till Säffle stadslopp 2022.................................... 21

§ 88 Dnr KS/2022:86
Yttrande med anledning av granskning av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen.................................................................... 22

§ 89 Dnr KS/2022:148
Svar på motion om upprustning av grönområden.............................. 24

§ 90 Dnr
Anmälan av delegationsbeslut efter april 2022.................................. 25

§ 91 Dnr
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Anmälda handlingar till kommunstyrelsen efter april 2022................ 26
§ 92 Dnr

Fråga från Stefan Byqvist angående Lex.......................................... 27
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§ 72 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

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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§ 73 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att ärende 6 utgår och flyttar till kommunstyrelsen 
den 9 juni. Stefan Byqvist inkommer med en fråga som behandlas sist på 
dagordningen. 

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

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs med ändring. 

____________________
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§ 74 Dnr KS/2022:140

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för 
2021

Ärendebeskrivning
Utifrån arbetsmiljölagen, AML, ska ohälsa och olycksfall förebyggas i 
verksamheten samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Efter att 
respektive chef tillsammans med skyddsombud har sammanställt enhetens 
samlade arbete gör förvaltningen en sammanställning.  En bedömning görs 
om det finns förvaltningsövergripande områden som ska med i 
handlingsplanen för kommande år och som ska gälla för hela förvaltningen. 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
genomföras varje år av samtliga verksamheter. 
Biträdande HR-chef Annette Sörensen redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 78, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, 2022-04-26.
Sammanställning av årlig uppföljning inom kommunledningskontoret.

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

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner arbetsmiljöbokslutet med föreslagna åtgärder 
på förvaltningsnivå.

__________________
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§ 75 Dnr 

Information om budgetprocessen 2023

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Mattias Anglemark informerar om ärendet. 

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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§ 76 Dnr KS/2022:180

Budgetramskrivelse för kommunstyrelsen 2023-2025

Ärendebeskrivning
Budgetprocessen startar med att kommunstyrelsen i månadsskiftet 
februari/mars beslutar om preliminära ramar för nästkommande år. 
Nämnderna kommenterar de tilldelade ramarna genom att i 
budgetramskrivelsen beskriva hur de tänker arbeta för att klara sina mål 
inom tilldelat kommunbidrag (ram).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 65, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om budgetramskrivelse för kommunstyrelsen 2023-2025, 
2022-05-11. 
Kommunstyrelsens ramskrivelse 2023-2025.

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

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten Kommunstyrelsens ramskrivelse 
2023-2025.
____________________
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§ 77 Dnr KS/2022:149

Tertialuppföljning för kommunstyrelsen 2022

Ärendebeskrivning
Ärendet utgår. 
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§ 78 Dnr KS/2022:100, KS/2022:19

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
februari 2022

Ärendebeskrivning
Efter februari prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 32 Mnkr vid 
årets utgång, vilket innebär ett faktiskt resultat på -17 Mnkr. Den allra största 
delen av den negativa budgetavvikelsen beror på den negativa prognos som 
Socialnämnden förutspår vid årets slut, -29 Mnkr. Planerade åtgärder för en 
ekonomi i bättre balans finns men har bland annat stannat av som en följd av 
Covid-pandemi.
För de kommunala bolagen beräknas ingen avvikelse mot budget efter 
februari, vilket innebär ett sammanlagt resultat för bolagen på 4,2 Mnkr vid 
årets utgång och -13,3 Mnkr för Säffle kommun inklusive bolagen.
Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 67 Mnkr för 
2022. Efter februari är 3 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och 
prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 4 Mnkr. Över- 
och underskottshanteringen från år 2021 är ännu inte beslutad i 
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 68, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
februari 2022, 2022-05-03. 
Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter februari 2022 från bolag 
och nämnder.

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

Beslut
Kommunstyrelsen besluta enligt följande:

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter februari 
månad 2022 godkänns.

2. 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 april 
månad som sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2022.  

Comfact Signature Referensnummer: 39534SE
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____________________
2022-05-25 Utdrag till
Nämnder och styrelser
Kommunledningskontoret
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§ 79 Dnr KS/2022:56

Svar på granskningsrapport på Säffle kommuns 
årsredovisning 2021

Ärendebeskrivning
Revisorernas sammanfattande bedömning av årsredovisningen är att både 
verksamhetsmål och de finansiella målen har en tillräckligt hög 
måluppfyllelse för att uppnå god ekonomisk hushållning, vilket således 
överensstämmer med kommunstyrelsens bedömning. 
I de förtroendevalda revisorernas uppdrag ingår att granska kommunens års-
redovisning. Som biträde i granskningen har revisorerna konsulter från 
KPMG. Revisorernas sammantagna bedömning är att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande och att den är upprättad enligt god redovisningssed. 
De av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen bedöms av de 
förtroendevalda revisorerna vara förenliga med det utfall som 
verksamheterna presenterat.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 69, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om svar på granskningsrapport på Säffle kommuns 
årsredovisning 2021, 2022-04-25. 
Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2021, 2022-04-12.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner yttrandet över 
revisorernas granskning av årsredovisning 2021.
_______________________
2022-05-25 Utdrag till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
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§ 80 Dnr KS/2021:47

Åtgärdssimulering Byälven

Ärendebeskrivning
Översvämningsproblematiken i Byälvens vattensystem har under de senaste 
20 åren uppträtt oftare än tidigare. Detta har medfört skador eller risk för 
skador på samhällsviktig verksamhet, enskild och allmän egendom. En del i 
lösningen av detta är det översvämningsskydd som byggts i Kyrkviken, 
Arvika. Översvämningsskyddet står nu klart och det riskreducerande arbetet 
måste fortsätta i vattensystemet. Efter initierat projekt gemensamt mellan 
Arvika och Säffle kommuner har en analys och prioritering av tidigare 
åtgärdsförslag genomförts för att skapa ett underlag för vidare utredning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 79, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om åtgärdssimulering Byälven, 2022-04-27.
SMHI offert åtgärdssimulering Byälven, 2022-04-26.
Genomförbarhetsstudie åtgärdsförslag projekt Byälven, 2022-04-25
Principer kostnadsfördelning projekt Byälven.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:

1. Godkänner SMHI:s offert. I enighet med överenskommen princip för 
kostnadsfördelning, delas kostnaden för offerten mellan Säffle och 
Arvika kommun intill 315 tkr kronor exklusive moms per kommun.  

2. Projektets styrgrupp uppdrar SMHI att genomföra 
åtgärdssimuleringen enligt framtagen offert.

3. Den beräknade kostnaden på 315 tkr kopplad till uppdraget 
finansieras genom nyttjande av kommunstyrelsens reserv. Det finns 1 
000 tkr budgeterat i reserven för år 2022 och det återstår 685 tkr efter 
detta beslut. 

__________________________
2022-05-25 Utdrag till
Kommundirektör
Räddningschef
Säkerhetssamordnare
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§ 81 Dnr KS/2022:101

Skadeförebyggande handlingsprogram för 
räddningstjänsten 2022-2024

Ärendebeskrivning
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för skadeförebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Föregående handlingsprogram är antaget 2016. Att ingen revidering skett 
sedan dess beror på att lagstiftningen har reviderats samt att MSB har tagit 
fram en ny föreskrift för handlingsprogrammets utformning (MSBFS 
2021:1).
Det nu framtagna förslaget på handlingsprogram är utformat utifrån MSBs 
föreskrift samt är reviderat utifrån att kommunen nu är en del av 
Räddningsregion Bergslagen. I övrigt innebär förslaget på handlingsprogram 
en bibehållen ambitionsnivå.
Fortsättningsvis kommer handlingsprogrammet revideras en gång per 
mandatperiod.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 70, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om skadeförebyggande handlingsprogram för 
räddningstjänsten 2022-2024, 2022-03-30.
Handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst i 
Säffle kommun 2022-2024.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar förslaget på 
handlingsprogram för skadeförebyggande insatser och räddningstjänst.

___________________
2022-05-25 Utdrag till 
Räddningschefen
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§ 82 Dnr KS/2022:91

Samråd inför ansökan om nätkoncession för linje för ny 
130 kV kraftledning mellan Säffle och Avesta

Ärendebeskrivning
Det pågår en elektrifiering av samhället som bland annat ställer krav på 
utvecklingen av det svenska kraftnätet. Det är ur det perspektivet positivt att 
elnätets kapacitet på Värmlandsnäs byggs ut. Säffle kommun bedömer dock 
att miljöpåverkan av en ny luftledning kommer att bli stor och väljer därför 
att lämna synpunkter på hur denna bedöms i samrådsunderlaget utifrån ett 
antal miljömässiga sakområden.
Det är av största vikt att begränsa den negativa miljöpåverkan från en ny 
kraftledning. Säffle kommun bedömer med hänsyn till bedömd 
miljöpåverkan och identifierade intressekonflikter att kraftledningen bör 
anläggas som en markförlagd kabel eller sjökabel istället för luftledning.  

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 71, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om samråd inför ansökan om nätkoncession för linje för ny 
130 kV kraftledning mellan Säffle och Södra Avestrad, 2022-04-27.
Samrådsunderlag med bilagor, 2022-03-17.
Yttrande om samråd inför ansökan om nätkoncession för linje för ny 130 kV 
kraftledning mellan Säffle och Södra Averstad, 2022-04-27.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrandet till Vattenfall. 

_________________________
2022-05-25 Utdrag till
Vattenfall 
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§ 83 Dnr KS/2022:46

God och nära vård i Värmland

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har slutit en överenskommelse med Sveriges 
Kommuner och Landsting angående God och nära vård 2022 – En 
omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav. Utifrån 
överenskommelsen har en målbild för länets arbete tagits fram i samverkan 
mellan Region Värmland och representanter för kommunerna. 
Värmlandsrådets ordföranderåd uppmanar parterna att fastställa målbilden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 71, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om god och nära vård i Värmland, 2022-02-25.
Missiv om målbild om Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en 
god och nära vård, hälsa och omsorg, Värmlandsrådet, Region Värmland, 
2022-02-07.
Målbild om Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och 
nära vård, hälsa och omsorg, Värmlandsrådet, Region Värmland, 
2022-02-07.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att fastställa målbild 
”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, 
hälsa och omsorg” samt åtar sig att arbeta i enlighet med målbildens 
innehåll.

_____________________
2022-05-25 Utdrag till
Region Värmland
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 84 Dnr KS/2022:80

Nära vård i Västra Värmland

Ärendebeskrivning
Utifrån målbilden "Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi en god 
och nära vård, hälsa & omsorg" förslås kommunerna Arvika, Eda, Säffle och 
Årjäng samarbeta med Region Värmland genom testverksamheten: Nära 
Vård Västra Värmland.
I ett separat ärende behandlas förslaget från Värmlandsrådets Ordföranderåd 
att kommunerna i länet och regionen ska fastställa målbilden "Framtidens 
Värmland - Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & om-
sorg". Grund för målbilden har varit Värmlandsstrategin, Folkhälsoplanen, 
Nya perspektivs politiska inriktningsdokument som alla har gemensamma 
målet om en god och jämlik hälsa i Värmland. En central del i den samver-
kan är att regionen och kommunerna i länet har en gemensam målbild för 
omställningen. Tankarna har också förankrats i de olika kommunernas verk-
samheter och bland förtroendevalda. 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 73, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om nära vård i Västra Värmland, 2022-04-19. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Säffle kommun deltar i testverksamheten Nära 
Vård Västra Värmland tillsammans med Region Värmland samt kommu-
nerna Arvika, Eda och Årjäng.

__________________
2022-05-25 Utdrag till
Region Värmland
Arvika kommun
Eda kommun
Årjängs kommun
Kommunledningskontoret
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§ 85 Dnr KS/2022:143

Remissvar angående funktionsutredning i Säffle 
gällande banförlängning

Ärendebeskrivning
Kreera samhällsbyggnad AB som arbetar med en funktionsutredning gäl-
lande Säffle bangård på uppdrag av Trafikverket har översänt utredningen på 
remiss till Säffle kommun. Säffle kommun anser att utredningsalternativen 1 
och 2 är de enda möjliga. Dock med tillägget att övergången för gång- och 
cykelvägen mellan centrum och Annelund absolut behöver bli planskild av 
säkerhet för gång- och cykeltrafikanterna. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 74, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om remissvar angående funktionsutredning i Säffle gällande 
banförlängning, 
Funktionsutredning Säffle, Bandel 637, Stråk 11, Värmland, Trafikverket, 
2022-04-22.
Svar på remiss angående Funktionsutredning Säffle, Bandel 637, Stråk 11, 
Värmlands län, 

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna remissvaret angående Funktions-
utredning gällande bandel 637, stråk 11, Värmlands län till Trafikverket/ 
Kreera AB.

__________________
2022-05-25 Utdrag till
Kreera AB
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Teknik- och fritidsförvaltningen
Kommunledningskontoret
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§ 86 Dnr KS/2021:103

Skrivelse till Statens servicecenter

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav, 2021-09-26 § 87 KS/2021:103 punkt 2, 
kommunstyrelsen i uppdrag att ” verka för att Säffle ska komma med bland 
de kommuner som får ett servicekontor genom Statens servicecenter”. 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till skrivelse från 
kommunen till Statens servicecenter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 76, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om skrivelse till Statens servicecenter, 2022-04-07. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-26 § 87
Skrivelse till Statens servicecenter ang etablering av servicekontor i Säffle 
kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Hélène Agdén (SiV): Tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna skrivelsen angående möjligheten 
att etablera ett servicekontor i Säffle kommun till Statens servicecenter.

___________________
2022-05-25 Utdrag till
Kommunledningskontoret
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§ 87 Dnr KS/2022:121

Ansökan om bidrag till Säffle stadslopp 2022

Ärendebeskrivning
Näringslivsenheten har arbetat fram ett förslag gällande ekonomiskt stöd till 
Säffle SK och Stadsloppet 28 maj 2022. Förslaget utgår från att Säffle SK 
söker möjlighet att erhålla ekonomiskt stöd för Stadsloppets genomförande 
2022, då de inte längre kommer att bli beviljade evenemangsstöd. 
Finansiering kommer att tas från kommunstyrelsens allmänna reserv för 
föreningsbidrag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 77, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om ansökan om bidrag till Säffle stadslopp 2022, 
2022-05-09. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Säffle SK erhåller mot ovanstående 
motprestation ett bidrag på maxbeloppet 54 300kr för att genomföra 
Stadsloppet 2022. Beloppet finansieras av kommunstyrelsens reserv för 
föreningsbidrag. 

_______________________
2022-05-25 Utdrag till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Näringslivsenheten
Ekonomienheten
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§ 88 Dnr KS/2022:86

Yttrande med anledning av granskning av efterlevnad 
av dataskyddsförordningen

Ärendebeskrivning
I dataskyddsombudets (DSO) arbetsuppgifter ingår att övervaka 
efterlevnaden av dataskyddsförordningen samt att göra 
personuppgiftsansvarig (PuA) och medarbetare medvetna om vad de i olika 
situationer är skyldiga att göra.
DSO genomför under våren 2022 en granskning av personuppgiftsansvarigas 
förteckning av personuppgiftsbehandlingar som tar sikte på efterlevnaden av 
skyldigheten att förteckna personuppgiftsbehandlingar.
Ett förslag till yttrande till DSO har utarbetats av kommunledningskontorets 
förvaltning. I yttrandet redovisas kommunledningskontorets arbete med 
inventering och dokumentering av PuA kommunstyrelsens 
personuppgiftsbehandlingar och en bedömning av huruvida kraven i 
dataskyddsförordningen efterlevs gällande grundläggande principer, register 
och säkerhetsåtgärder. 
I yttrandet bedöms förvaltningen arbeta systematisk och strukturerat med 
dataskydd och informationssäkerhet. Områden där förbättringar behöver 
genomföras har identifierats och tidsbestämts. 
Kommunstyrelsen föreslås anta yttrandet som svar till DSO.  

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 80, 2022-05-09. 
Tjänsteyttrande om yttrande med anledning av granskning av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen, 2022-04-29.
Granskning av personuppgiftsansvarigas efterlevnad av förteckning av 
personuppgiftsbehandlingar, 2022-03-23
Yttrande med anledning av granskning av personuppgiftsansvarigas 
efterlevnad av förteckning av personuppgiftsbehandlingar, 2022-04-28 

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

Beslut
Kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande till dataskyddsombudet.
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_____________________
2022-05-25 Utdrag till
Dataskyddsombudet
KS förvaltningschef
Kanslichef/kommunjurist
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§ 89 Dnr KS/2022:148

Svar på motion om upprustning av grönområden

Ärendebeskrivning
Eva Harstad (C) inkom den 10 december 2018 med en motion om att rusta 
upp park- och grönområden i Säffle kommun. Teknik- och 
fritidsförvaltningen arbetar löpande och strukturerat med upprustnings och 
underhållsåtgärder på kommunens grönområden, och ämnar ta motionärens 
och översiktsplanens synpunkter i beaktande i samband med planeringen av 
fortsatt arbete.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 81, 2022-05-09. 
Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden § 52, 2022-04-19.
Svar på motion om upprustade grönområden i Säffle kommun, 2022-03-21. 
Motion från Eva Harstad (C) 2018-12-10. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 36, 2018-12-17. 
Delegationsbeslut remittering till teknik- och fritidsnämnden, 2019-01-25. 
Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott § 11, 2022-
04-05.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

___________________
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§ 90 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut efter april 2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar anmälda delegationsbeslut sedan 
senaste sammanträde.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut om servitutsavtal mellan Säffle 6:1 och Säffle Örnen 1 om 
borrhål för bergvärme bilagor. 
Delegationsbeslut om försäljning av del av Säffle 7:13 – Padel med bilagor.
Delegationsbeslut angående samråd om prövotidsutredning sjöfart 
Hisingsbron med bilagor. 
Delegationsbeslut om lägenhetsarrende på Ekenäs 3:1 med Louise Ulfhake 
om båthus och brygga med bilagor

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan.

__________________________
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§ 91 Dnr 

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen efter april 
2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar en förteckning med anmälda 
handlingar.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förteckning, 2022-05-12.

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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§ 92 Dnr 

Fråga från Stefan Byqvist angående Lex

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

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av frågan.

_________________

Comfact Signature Referensnummer: 39534SE
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