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Sammanträdesdatum
2022-04-11

Kommunstyrelsen

Plats och tid Trätäljasalen, Säffle stadshus, 2022-04-11 kl 14:00-17:30

Ajourneringar -

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

Övriga närvarande Mattias Larsson, räddningschef § 49
Mattias Anglemark, ekonomichef § 50-53
Mikael Blom, kvalitetsutvecklare § 50
Maria Söderquist, koncerncontroller § 50
Katrin Steverding, verksamhetschef Glaskogen § 62
Lars Johansson, verksamhetscontroller § 63
Ingemar Rosén, kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare 

Justerare Ann Mlakar

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 47-§ 66
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Dag Rogne

Justerare
Ann Mlakar

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-04-11

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-14 Datum då anslaget tas ned 2022-05-08

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Digital justering

Linnéa Lyckerius

Protokollet har justerats digitalt. De elektroniska 
underskrifterna redovisas på protokollets sista sida 
samt noteras på respektive sida. 
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Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §Närvarolistan visar ordinarie ledamöter

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

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

Ersättare

- (C) X
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
§ 47 Dnr

Val av protokolljusterare................................................................... 5
§ 48 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista................................... 6
§ 49 Dnr

Information om krisberedskap från räddningstjänsten................. 7
§ 50 Dnr KS/2022:53, KS/2022:20

Årsredovisning 2021 för Säffle kommun......................................... 8
§ 51 Dnr KS/2022:55

Över- och underskottshantering i samband med bokslut 2021 - 
balanserat resultat för nämnder samt tilläggsbudget.................... 9

§ 52 Dnr KS/2022:59
Redovisning av internkontrollåtgärder 2021 för 
kommunkoncernen.......................................................................... 11

§ 53 Dnr KS/2021:132
Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022........................................ 13

§ 54 Dnr KS/2022:25
Utbetalning av partistöd 2022, samt redovisning av partistödets 
användning....................................................................................... 14

§ 55 Dnr KS/2022:28
Fortsatt beredning av väckta motioner och medborgarförslag.. 16

§ 56 Dnr KS/2022:49
Missiv om Värmlandsrådets arbetsformer och utseende av 
ledamöter i sakområdesforum....................................................... 17

§ 57 Dnr KS/2021:303
Riktlinje för påverkansförsök......................................................... 19

§ 58 Dnr KS/2022:21
Mångfaldspolicy samt plan för mångfaldspolicy.......................... 20

§ 59 Dnr KS/2022:72
Maxtaxa för fastighetersnära insamling av returpapper från 
flerbostadshus och verksamhetslokal.......................................... 22

§ 60 Dnr KS/2022:76
Val av ledamöter till Växtlust Värmlands årsmöte 27 april 2022. 23

§ 61 Dnr KS/2021:297
Svar till revisionen angående revisionsrapport om efterlevnad av 
offentlighetsprincipen..................................................................... 24

§ 62 Dnr
Föredragning om glaskogen.......................................................... 26

§ 63 Dnr KS/2021:106
Uppdrag att se över strukturen av kommunens råd inför nästa 
mandatperiod................................................................................... 27

§ 64 Dnr KS/2022:52
Anmälda delegationsbeslut efter mars 2022................................. 28

§ 65 Dnr
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Anmälda handlingar efter mars 2022............................................. 29
§ 66 Dnr KS/2022:108

Val av ombud till årsstämma för IUC Wermland AB den 27 april 
2022................................................................................................... 30
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§ 47 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare. 

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

Beslut
Ann Mlakar (S) utses till protokolljusterare.

_____________________

Comfact Signature Referensnummer: 35886SE
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§ 48 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att ett tillägg görs till dagordningen som punkt 20.

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

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs.     

____________________
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§ 49 Dnr 

Information om krisberedskap från räddningstjänsten

Ärendebeskrivning
Räddningschef Mattias Larsson informerar om räddningstjänstens arbete 
med kris- och krigsberedskap och besvarar Stefan Byqvists fråga angående 
krigsplaceringsorder i Säffle kommun. 

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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§ 50 Dnr KS/2022:53, KS/2022:20

Årsredovisning 2021 för Säffle kommun

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Säffle kommun 2021 överlämnas till kommunfullmäk-
tige för godkännande.   

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-03-28 § 40.
Tjänsteyttrande om årsredovisning 2021 för Säffle kommun, 2022-04-04.
Årsredovisning för Säffle kommun 2021.
Nämnder och bolag, bilaga till Årsredovisning för Säffle kommun 2021.
Protokoll från nämnder och bolag. 

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

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

årsredovisning år 2021 för Säffle kommun. 
2. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att socialnämnden får i 

uppdrag att, från och med uppföljningen efter april månad, göra en 
särskild rapportering till kommunstyrelsen i samband med de 
uppföljningar som lämnas varannan månad under 2022. 
Rapporteringen ska avse ekonomiskt läge och hur åtgärder för att 
minska de prognostiserade budgetavvikelserna fortskrider.

____________________
2021-04-13 Utdrag till 
Socialnämnden 
Kommunledningskontoret, kommunsekreterare

Comfact Signature Referensnummer: 35886SE
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§ 51 Dnr KS/2022:55

Över- och underskottshantering i samband med 
bokslut 2021 - balanserat resultat för nämnder samt 
tilläggsbudget

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 § 87 och 2017-06-12 § 119 om 
regler för hantering av nämndernas budgetavvikelser. Grundregeln är att 
nämndens positiva respektive negativa budgetavvikelse vid årets slut, under 
förutsättning av att nämnden utfört sitt uppdrag, till 100 % läggs som ”årets 
resultat” för nämnden. Kommunledningskontoret föreslår att 
ekonomienheten få i uppdrag att se över nuvarande regelverk och lägga fram 
förslag till revidering.
För investeringsprojekt som inte blivit färdiga enligt plan 2021 sker en över-
föring av anslag efter behovsprövning. Kommunledningskontoret föreslår en 
överföring av anslag med 40 942 tkr till 2022 års investeringsbudget, vilket 
medför att den då sammanlagt uppgår till 111 011 tkr. Kassaflödesbudgeten 
revideras.
Beslutet om kommunens långsiktiga upplåning för år 2022 från november 
2021 som gäller 484 Mnkr för omsättning av lån och 16 mnkr i nyupplåning 
kvarstår utan revidering

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-03-28 § 41.
Tjänsteyttrande om över- och underskottshantering i samband med bokslut 
2021- balanserat resultat för nämnder samt tilläggsbudget 2022 för 
investeringsprojekt, 2022-04-01.
Investeringsprojekt avstämning 2021 års bokslut – tilläggsanslag till budget 
2022.
Reviderad kassaflödesbudget 2022.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Eget kapital på balansräkningen fördelas utifrån 2021 års bokslut på 
respektive nämnd enligt följande:

Comfact Signature Referensnummer: 35886SE
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2. Reviderad investeringsbudget för år 2022, inklusive överföringar från 
år 2021 på projektnivå, beslutas enligt bifogad lista.

3. Reviderad kassaflödesberäkning för budget 2022 godkänns.
4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 63 punkterna 22 och 23 

om låneramar för år 2022 med 484 Mnkr för omsättning av lån och 
16 Mnkr för nyupplåning kvarstår.

5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över reglerna för 
hantering av nämndernas budgetavvikelser. Förslag till reviderat 
regelverk ska vara klart för beslut i kommunfullmäktige i augusti 
2022. 

_____________________
2022-04-13 Utdrag till
Kommunledningskontoret

Nämnd

Belopp i tkr.

Kommunfullmäktige 0 0 0

Kommunrevisionen 431 56 487

Valnämnden 219 51 270

Kommunstyrelsen 10 516 1 198 11 714

Barn- och utbildningsnämnden 9 424 5 781 15 205

Miljö- och byggnadsnämnden 3 800 525 4 325

Socialnämnden 26 109 -40 170 -14 061

Kulturnämnden 1960 1324 3 284

Överförmyndarnämnden -1732 -2671 -4403
Teknik- och fritidsnämnden skatt 
Säff ledelen 17 742 5 228 22 970

Teknik- och fritidsnämnden skatt 
Åmålsdelen 638 -596 42

Balanserat 
resultat från 
tidigare år

Belopp för 
år 2021

Nytt 
balanserat 

resultat

Comfact Signature Referensnummer: 35886SE
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§ 52 Dnr KS/2022:59

Redovisning av internkontrollåtgärder 2021 för 
kommunkoncernen

Ärendebeskrivning
Under 2012 antog kommunfullmäktige ett reglemente för kommunens 
internkontroll. Enligt kommunallagen och reglementet har varje 
nämnd/bolag ansvar för den interna kontrollen av verksamheten. Med 
utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-
kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen. 
Sammantaget visar 2021 års internkontroll att verksamheten i stort fungerar 
tillfredsställande, men att rutiner kan bli tydligare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-03-28 § 42.
Tjänsteyttrande om redovisning av internkontrollåtgärder 2021 för 
kommunkoncernen, 2022-04-01.
Protokoll från Teknik och fritidsnämnden 15 februari 2022 § 17.
Protokoll från Socialnämnden 15 februari 2022 § 21.
Protokoll från Säffle Kommunikation AB 15 februari 2022 § 5.
Protokoll från Säfflebostäder AB 16 februari 2022 § 5. 
Redovisning av internkontroll IT, rapport 2022-01-21.
Redovisning av internkontroll HR, rapport 2022-01-04.
Redovisning av internkontroll Kansli, rapport 2022-01-28.
Underlag internkontroll 2021 ekonomi, rapport 2021-12-10

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

- Att godkänna redovisningen av internkontrollen för det 
nämndspecifika internkontrollområdet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

Comfact Signature Referensnummer: 35886SE
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- Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av genomförda 
internkontrollåtgärder för de kommungemensamma 
kontrollområdena under år 2021 godkänns.

__________________
2022-04-13 Utdrag till
Kommunledningskontoret

Comfact Signature Referensnummer: 35886SE
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§ 53 Dnr KS/2021:132

Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om en borgensram för Säfflebostä-
der AB enligt de styrdokument som gäller för kommunens bolagskoncern. 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2020-10-05 § 72 om en utökning av bor-
gensramen till 400 Mnkr för att kunna fullfölja investeringarna som bolaget 
hade år 2021. Säfflebostäder AB föreslår att ramborgen ligger kvar 
oförändrad på 400 Mnkr år 2022.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-03-28 § 43.
Tjänsteyttrande om Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022, 2022-04-01.
Protokoll från arbetsutskottet, 2022-03-28 § 43.
Ramborgen för Säfflebostäder AB 2021, VD-skrivelse 2021-05-10
Protokoll från Säfflebostäder AB, 2021-05-20 § 35
Protokoll från Kommunföretag AB 2021-05-31§ 26  

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

- Kommunfullmäktige beslutar för år 2022, 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 2022. 

_______________________
2022-04-12 Utdrag till
Säfflebostäder AB
Kommunledningskontoret

Comfact Signature Referensnummer: 35886SE
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§ 54 Dnr KS/2022:25

Utbetalning av partistöd 2022, samt redovisning av 
partistödets användning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 26 maj 2014, § 63, reglemente för 
partistöd. För att erhålla partistöd ska partierna ansöka om utbetalning samt 
redovisa hur partistödet använts senast första veckan i mars. Till 
redovisningen ska även ett granskningsintyg bifogas. 
Samtliga partier har lämnat sina ansökningar i rätt tid.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021, § 72 om partistöd för 2022.
Kommunledningskontoret överlämnar nu underlagen till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för behandling utan eget ställningstagande. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-03-28 § 46.
Tjänsteyttrande om utbetalning av partistöd 2022, samt redovisning av 
partistödets användning, 2022-03-01. 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-06-21, § 72.
Ansökan och redovisning från Vänsterpartiet, 2022-02-14.
Ansökan och redovisning från Socialdemokraterna, 2022-03-01.
Ansökan och redovisning från Moderaterna, 2022-02-25.
Ansökan och redovisning från Sjukvårdspartiet i Värmland, 2022-03-14.
Ansökan och redovisning från Centerpartiet, 2022-03-01.
Ansökan och redovisning från Liberalerna, 2022-02-16.
Ansökan och redovisning från Sverigedemokraterna, 2022-02-28.
Ansökan och redovisning från Kristdemokraterna, 2022-03-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Stellan Herbertsson (SD): Yrkar att mandatbeloppet ska sänkas med 25%. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Comfact Signature Referensnummer: 35886SE
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Inlämnat underlag godkänns
2. Partistöd för 2022 betalas ut enligt följande:

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa

Socialdemokraterna 9 17 356 121 914 139 270

Centerpartiet 13 17 356 176 098 193 454

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 4 17 356 54 184 71 540

Sverigedemokraterna 7 17 356 94 822 112 178

Moderaterna 5 17 356 67 730 85 086

Liberalerna 1 17 356 13 546 30 902

Kristdemokraterna 1 17 356 13 546 30 902

Vänsterpartiet 1 17 356 13 546 30 902

__________________________
2022-04-13 Utdrag till
Kommunledningskontoret 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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§ 55 Dnr KS/2022:28

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 10 motioner och 9 medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-03-28 § 47.
Tjänsteyttrande om fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarföralg, 2022-03-15.
Motioner och medborgarförslag.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att ta redovisade 
motioner och medborgarförslag till fortsatt beredning.

__________________
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§ 56 Dnr KS/2022:49

Missiv om Värmlandsrådets arbetsformer och utseende 
av ledamöter i sakområdesforum

Ärendebeskrivning
Samverkansavtal Värmland reglerar samverkan mellan Region Värmland 
och länets 16 kommuner. Avtalet ingicks inför regionsbildningen 2019 och 
har antagits av samtliga 17 parters fullmäktigeförsamlingar. Syftet med 
samverkan är att bland annat att upprätthålla en långsiktig och strategisk 
planering för Värmland som bidrar till att gemensamma resurser används på 
ett effektivt sätt. Ordföranderådet har inrättat tre sakområdesforum där Säffle 
kommun ska välja två ledamöter och två personliga ersättare till varje forum. 
Sakområdesforumen är: 

 Hälso- och sjukvårdsforum

 Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum

 Kultur och bildningsforum 
Ersättaren har närvarorätt i de fall då ordinarie ledamot inte kan delta. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-03-28 § 48.
Tjänsteyttrande om missiv om Värmlandsrådets arbetsformer och utseende 
av ledamöter i samområdesforum, 2022-03-01.
Missiv om Värmlandsrådets arbetsformer samt om val av ledamöter och 
personliga ersättare till sakområdesforum, 2022-02-28.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar välja följande ledamöter till 
sakområdesforum:

 Hälso- och sjukvårdsforum

Ordinarie ledamöter: Anita Karlsson (C) och Michelle Hedberg (S).
Personliga ersättare: Jonas Larsson (M) och Agneta Werling (SiV).

 Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum

Ordinarie ledamöter: Dag Rogne (C) och Ann Mlakar (S).
Personliga ersättare: Ola Johansson (M) och Putte Grötting (C). 
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 Kultur- och bildningsforum 

Ordinarie ledamöter: Veronica Bäckström (C) och Ali Ali (S).
Personliga ersättare: Crispin Hultkrantz (M) och Ingegerd Welin Fogelberg 
(SiV). 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja följande ledamöter till sakområdesforum:

 Hälso- och sjukvårdsforum

Ordinarie ledamöter: Anita Karlsson (C) och Michelle Hedberg (S).
Personliga ersättare: Jonas Larsson (M) och Agneta Werling (SiV).

 Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum

Ordinarie ledamöter: Dag Rogne (C) och Ann Mlakar (S).
Personliga ersättare: Ola Johansson (M) och Putte Grötting (C). 

 Kultur- och bildningsforum 

Ordinarie ledamöter: Veronica Bäckström (C) och Ali Ali (S).
Personliga ersättare: Crispin Hultkrantz (M) och Ingegerd Welin Fogelberg 
(SiV). 
____________________
2022-04-13 Utdrag till
Region Värmland
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§ 57 Dnr KS/2021:303

Riktlinje för påverkansförsök

Ärendebeskrivning
Som anställd eller förtroendevald ska det kännas tryggt att utföra sitt 
uppdrag. Många beslut kan påverka individer, områden, företag och 
organisationer vilket kan innebära försök till påverkan på 
myndighetsutövning. Både lagliga och olagliga handlingar med syfte att 
påverka myndighetsutövande har samlingsnamnet otillåten påverkan och är 
inte bara ett arbetsmiljöproblem, utan också ett hot mot demokratin.
Kommunen har därför tagit fram riktlinjer för påverkansförsök som ska 
utgöra ett övergripande styrdokument riktat till kommunens tjänstemän och 
förtroendevalda samt de kommunala bolagen. Riktlinjerna utgör ett stöd och 
vägledning i form av strategier och checklistor, i syfte att öka tryggheten 
bland medarbetare och politiker. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-03-28 § 49.
Tjänsteyttrande om riktlinje för påverkansförsök, 2022-02-24.
Riktlinjer för påverkansförsök, 2022-02-18.
Bilaga 1 Tillbudsrapport förtroendevald
Bilaga 2 Checklista hot per telefon
Policy mot Hot och Våld, antagen av kommunfullmäktige § 67, 2021-06-21.
Riktlinjer mot hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda, antagen av 
kommunfullmäktige § 103, 2019-09-09.
Policy mot Hot och Våld, antagen av kommunfullmäktige § 104, 
2014-08-25.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Upphäva fullmäktiges tidigare beslut om antagande av policys för 
Hot och Våld samt Riktlinjer kring hot och våld.

2. Anta Riktlinjer för påverkansförsök med bilagor.
____________________
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§ 58 Dnr KS/2022:21

Mångfaldspolicy samt plan för mångfaldspolicy

Ärendebeskrivning
Den reviderade mångfaldspolicyn och handlingsplanen är framtagna utifrån 
diskrimineringslagen (2008:567)
Mångfaldspolicyn utgår från de mänskliga rättigheterna och policyn täcker 
in samtliga diskrimineringsgrunder. Det interna jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet ska motverka diskriminering och främja allas lika rätt i 
frågor som rör arbete, anställningsvillkor samt utveckling i arbetet oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. 
Säffle kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare och skall 
präglas av en öppen och bejakande kultur där alla blir likvärdigt bemötta. 
Ärendet har beretts av HR-enheten, kommundirektörens ledningsgrupp 
samt är samverkat med fackliga parter på Centralt samverkansråd 
10 mars 2022.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2022-03-28 § 50. 
Tjänsteyttrande om mångfaldspolicy, 2022-02-25.
Mångfaldspolicy med tillhörande handlingsplan.
Protokoll från central samverkan, 2022-03-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C), Ann Mlakar (S), Ola Johansson (M) och Olga Ljung (S): 
Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Stellan Herbertsson (SD): Yrkar att kapitel 9 i Plan för mångfaldspolicy tas 
bort med motiveringen att kompetens ska ligga till grund för rekrytering.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta mångfaldspolicy med 
tillhörande handlingsplan.
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_________________

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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§ 59 Dnr KS/2022:72

Maxtaxa för fastighetersnära insamling av returpapper 
från flerbostadshus och verksamhetslokal

Ärendebeskrivning
I december år 2020 beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för 
returpapper från och med den 1 januari 2022. Ansvaret att samla in och 
återvinna returpapper ska istället övergår till kommunerna. 
I Säffle kommun samlas returpapper in via återvinningsstationer från och 
med 1 januari 2022. Insamling och återvinning av materialet sker av 
entreprenör på uppdrag av teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. 
En del fastighetsägare erbjuder sina hyresgäster i flerbostadshus och 
verksamhetslokaler fastighetsnära insamling av returpapper. I syfte att 
upprätthålla denna service för dessa båda kundkategorier så planeras en 
auktorisation att skickas ut där entreprenörer får anmäla sitt intresse för att 
leverera insamlingstjänster avseende returpapper i kommunen. 
Vid en auktorisation ska beställaren, kommunen, ange en maxtaxa för de 
olika insamlingstjänsterna som ska erbjudas kunderna. 
Auktoriserade/godkända entreprenörer får sedan debitera kunderna enligt 
denna taxa. 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att en maxtaxa för fastighetsnära 
insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamhetslokaler 
beslutas av kommunfullmäktige i Säffle kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll från teknik- och fritidsnämnden § 6, 2022-01-18.
Teknik- och fritidsnämndens tjänsteyttrande om maxtaxa för fastighetsnära 
insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamhetslokaler, 
2021-12-17.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta maxtaxa för 
fastighetsnära insamling av returpapper från verksamhetslokaler och 
flerbostadshus för Säffle kommun att gälla från och med 2022-06-01.

__________________
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§ 60 Dnr KS/2022:76

Val av ledamöter till Växtlust Värmlands årsmöte 27 
april 2022

Ärendebeskrivning
Val av ledamöter till Växtlust Värmlands årsmöte den 27 april 2022. 

Beslutsunderlag
Inbjudan till Växtlust Värmlands årsmöte den 27 april 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Putte Grötting (C) utses till ombud och Olga Ljung (S) utses till 
ersättare vid Växtlust Värmlands årsmöte den 27 april. 

2. Ombudet ger direktiv att rösta i enlighet med förslag från styrelsen 
för Växtlust Värmland, valberedningen samt revisorer. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Putte Grötting (C) utses till ombud och Olga Ljung (S) utses till 
ersättare vid Växtlust Värmlands årsmöte den 27 april. 

2. Ombudet ger direktiv att rösta i enlighet med förslag från styrelsen 
för Växtlust Värmland, valberedningen samt revisorer. 

____________________
2022-04-13 Utdrag till
Ombud
Växtlust Värmland
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§ 61 Dnr KS/2021:297

Svar till revisionen angående revisionsrapport om 
efterlevnad av offentlighetsprincipen

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har granskat efterlevnaden av offentlighetsprincipen i  
Säffle kommun. Syftet med granskningen har varit att bedöma om utvalda 
nämnder efterlever offentlighetsprincipen på ett ändamålsenligt sätt. 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
nämnderna i stort sett efterlever offentlighetsprincipen på ett ändamålsenligt 
sätt. Vidare konstateras att det finns kommunövergripande styrdokument för 
utlämnanden av allmänna handlingar med en tidsram för revidering.  
Revisorerna anser dock att det finns utvecklingspotential när det gäller 
registrering av inkomna handlingar och att det finns ett utbildningsbehov i 
verksamheten när det gäller utlämnande av allmänna handlingar. Vidare 
behöver styrdokumentet för utlämnande av allmänna handlingar revideras 
enligt fastställd tidsplan.   

Beslutsunderlag
Svar till revisionen angående revisionsrapport om efterlevnad av 
offentlighetsprincipen, 2022-03-29.
Granskning av efterlevnad av offentlighetsprincipen, revisionsrapport, 
2021-12-02

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:

1. Revidera styrdokument Riktlinjer för dokument och ärendehantering 
i enlighet med fullmäktiges fastställda regler

2. Uppdra åt kommunledningskontoret att stödja kulturnämnden i 
framtagandet av en egen dokumenthanteringsplan. 

3. Införa standardiserade arbetssätt vid registrering av inkomna 
handlingar som kan leda till beslut, yttrande eller annan åtgärd

4. Genomföra kompetensutveckling om offentlighetsprincipen i 
kommunstyrelsens förvaltning.
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5. Följa förvaltningens årshjul för återkommande genomgångar av 
offentlighetsprincipen.

_________________________
2022-04-13 Utdrag till
Kommunens revisorer
Kulturnämnden
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§ 62 Dnr 

Föredragning om glaskogen

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef för Glaskogen Katrin Steverding informerar om 
verksamheten. 

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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§ 63 Dnr KS/2021:106

Uppdrag att se över strukturen av kommunens råd inför 
nästa mandatperiod

Ärendebeskrivning
Verksamhetscontroller Lars Johansson redogör för 
kommunledningskontorets uppdrag att se över kommunens intresseråd när 
det gäller antal, struktur, funktion och uppdrag inför kommande 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-07 § 27. 
Utkast till reglemente. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar att lämna utkast till reglemente 
på remiss till samtliga nämnde och berörda föreningar. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna utkast till reglemente på remiss till 
samtliga nämnder och berörda föreningar. 

______________________
2022-04-13 Utdrag till
Samtliga nämnder
Berörda föreningar
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§ 64 Dnr KS/2022:52

Anmälda delegationsbeslut efter mars 2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar anmälda delegationsbeslut sedan 
senaste sammanträde. 

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut om remittering av motionen om fältarbetare, 2022-03-16.

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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§ 65 Dnr 

Anmälda handlingar efter mars 2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar en förteckning med anmälda 
handlingar

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förteckning, 2022-04-01.

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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§ 66 Dnr KS/2022:108

Val av ombud till årsstämma för IUC Wermland AB den 
27 april 2022

Ärendebeskrivning
Val av ombud och direktiv till årsstämma för IUC Wermland AB den 27 
april 2022. 

Beslutsunderlag
Kallelse till årsstämma för IUC Wermland AB. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ola Johansson (M) utses till ombud vid årsstämma för IUC 
Wermland AB den 27 april 2022. 

2. Ombudet ger direktiv att rösta i enlighet med förslag från styrelsen 
för IUC Wermland, valberedning samt revisorer. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ola Johansson (M) utses till ombud vid årsstämma för IUC 
Wermland AB den 27 april 2022. 

2. Ombudet ger direktiv att rösta i enlighet med förslag från styrelsen 
för IUC Wermland, valberedning samt revisorer. 

____________________
2022-04-13 Utdrag till
Ombud
IUC Wermland AB
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