
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(58)

Sammanträdesdatum
2022-06-20

Kommunfullmäktige

Plats och tid Säfflesalen,Säffle stadshus , 2022-06-20 kl 15:00-20:15

Ajourneringar 18:30-18:50

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

Övriga närvarande Jerome Davidsson (S), ej tjänstgörande ersättare 15.:00-17:30
Jonas Larsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Ingemar Rosén, kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Olga Ljung och Hélène Agdén

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 42-§ 83
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Lisbet Westerberg

Justerare
Olga Ljung och Hélène Agdén

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-06-20

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-30 Datum då anslaget tas ned 2022-07-22

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 § 46 (1) § 46 (2) §Närvarolistan visar ordinarie ledamöter

Ersättare visas i fet stil När
v

Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Dag Rogne (C) X X X
Ann Mlakar (S) X X X
Jimmy Jonasson (SD) X X X
Markus Bäckström (C) X X X
Ola Johansson (M) X X X
Marianne Utterdahl (SiV) X X X
Mathias Gyllensteen Söderström (-) X X X
Ulrika Simonsson (M) Nina Andersson (M) X X X
Nina Johansson (SD) X X X
Erik Evestam (C) X X X
Thomas Bäck (S) X X X
Héléne Agdén (SiV) X X X
Lillie Karlsson (S) tjg.ers § 47-83 Gunnel Clettborn X X X
Timmy Svensson (C) X X   X
Claes-Göran Kihlström (M) X X X
Malin Nygren (KD) X - - - - - -
Barbro Källström (V) X X X
Johan Olsson (S) X X X
Veronika Bäckström (C) X X X
Putte Grötting (C) X - - - - - -
Magnus Jansson (L) X X X
Agneta Dagoberth (S) X X X
Eva Harstad (C) Peter Erhardsson (C) X X X
Maude Schlegel (M) X X X
Thomas Augustsson (S) X X X
Lars Pettersson (C) X X X
Jonas Bönfors (SD) X X X
Olga Ljung (S) X X X
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) X X X
Thomas Jarlhamre (M) X X X
Bengt Enneby (C) X - - - - - -
Gudrun Svensson (C) X X X
Michelle Hedberg (S) X X X
Kenneth Andersson (C) X X X
Robin Zachrisson (SD) X X X
Ingalill Rosell (SiV) X X X
Gunnar Johansson (S) X X X
Anita Karlsson (C) X X X
Anna Thorell (SD) Stellan Herbertsson (SD) X X X
Stefan Byqvist (SD) X X X
Lisbet Westerberg (C) X X X

10 7 21 22 10 6
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Ärendelista
§ 42 Dnr

Val av protokolljusterare...................................................................... 6
§ 43 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista........................................ 7
§ 44 Dnr

Genomgång av budget 2023-2025...................................................... 8
§ 45 Dnr

Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2023-2025................ 9
§ 46 Dnr KS/2022:33

Budget 2023 samt plan för budget för Säffle kommun samt 
ägardirektiv........................................................................................ 10

§ 47 Dnr KS/2022:194
Ramborgen för Säfflebostäder 2023.................................................. 16

§ 48 Dnr KS/2022:56
Svar på granskningsrapport med anledning av årsredovisning 202117

§ 49 Dnr KS/2022:195
Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter tertial 1 2022.... 18

§ 50 Dnr KS/2022:101
Skadeförebyggande handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-
2024................................................................................................... 20

§ 51 Dnr KS/2022:46
God och nära vård i Värmland........................................................... 21

§ 52 Dnr KS/2022:148
Svar på motion om upprustning av grönområden.............................. 22

§ 53 Dnr KS/2022:229
Medborgarförslag om graffitivägg...................................................... 23

§ 54 Dnr KS/2022:155
Medborgarförlag om att anlägga en frisbeegolfbana......................... 24

§ 55 Dnr KS/2022:156
Åtgärder inför försäljning av bostadsmark Ladugårdsparken............ 25

§ 56 Dnr KS/2021:197
Förslag att förvärva delar av Säffle Säffle 5:1.................................... 27

§ 57 Dnr KS/2021:235
Samhällsekonomisk analys med anledning av, samt trafikutredning 
för, etablering vid Guttane handelsplats............................................ 29

§ 58 Dnr KS/2022:168
Motion om fler parkeringsmöjligheter på Ekenäs Camping............... 31

§ 59 Dnr KS/2022:169
Motion om teckentolkar och personalens förmåga att kommunicera 
genom teckenspråk........................................................................... 32

§ 60 Dnr KS/2022:170
Motion om samhällsinformation för ungdomar................................... 33

§ 61 Dnr KS/2022:172
Motion om att söka en vänort i Ukraina............................................. 34
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§ 62 Dnr KS/2022:173
Motion om att rusta upp Svanskogsbanan........................................ 35

§ 63 Dnr KS/2022:171
Motion om att utreda turismen kring Vikingacentret i Nysäter........... 36

§ 64 Dnr KS/2022:175
Motion om asfaltsbeläggning på Ekenäs camping............................ 37

§ 65 Dnr KS/2022:174
Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och 
lekområde.......................................................................................... 38

§ 66 Dnr KS/2022:182
Motion om att göra om Industrigatan 10 till ny förskola och särskilt 
boende för äldre................................................................................. 39

§ 67 Dnr KS/2022:176
Motion om brukares möjlighet till flexibla lösningar vid transport....... 40

§ 68 Dnr KS/2022:235
Motion om Säffle kanal...................................................................... 41

§ 69 Dnr KS/2022:237
Motion om Kulturskolans möjlighet att undervisa på skoltid.............. 42

§ 70 Dnr KS/2022:238
Motion om subventionerat körkort på Herrgårdsgymnasiet............... 43

§ 71 Dnr KS/2022:205
Avfallstaxa för Säffle och Åmåls kommun......................................... 44

§ 72 Dnr KS/2022:207
Ej verkställda beslut enlig LSS och SoL 31 december 2021............. 45

§ 73 Dnr KS/2022:6
Riktlinje om visselblåsardirektivet...................................................... 46

§ 74 Dnr KS/2022:63
Principer för egenavgift färdtjänst...................................................... 47

§ 75 Dnr KS/2022:196
Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente samt tillsynsabgifter 
med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter................... 48

§ 76 Dnr KS/2022:95
Beslut om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning år 
2021 för samordningsförbundet BÅDESÅ......................................... 50

§ 77 Dnr KS/2022:236
Avsägelse från Bengt Enneby (C) för samtliga politiska uppdrag...... 51

§ 78 Dnr KS/2022:111
Fyllnadsval efter Berit Johansson (S) som ersättare i valnämnden... 52

§ 79 Dnr KS/2022:244
Motion om att frångå bilaga-J i kollektivavtalet.................................. 53

§ 80 Dnr KS/2022:243
Motion om ansvarsgräns för VA........................................................ 54

§ 81 Dnr KS/2022:241
Fråga till Anita Karlsson Socialnämndens ordförande....................... 55

§ 82 Dnr KS/2022:242
Fråga till Dag Rogne kommunstyrelsens ordförande........................ 56
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§ 83 Dnr
Yrkande från Ann Mlakar om resultaturjämningsreserven................. 57
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§ 42 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Hélène Agdén (SiV) och Olga Ljung (S) utses till 
protokolljusterare.

Beslut
Hélène Agdén (SiV) och Olga Ljung (S) utses till protokolljusterare.

___________________
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§ 43 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att det inkommit sex ärenden som behandlas sist på 
dagordningen enligt följande:
37. Fyllnadsval efter Berit Johansson (S) som ersättare i valnämnden.
38. Motion om att frångå bilaga-J i kollektivavtalet.
39. Motion om ansvarsgräns för VA.
40. Fråga till Anita Karlsson Socialnämndens ordförande.
41. Fråga till Dag Rogne kommunstyrelsens ordförande. 
42. Yrkande från Ann Mlakar om utredning av regelverket för 
resultatutjämningsreserven. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Dagens föredragningslista fastställs med redovisande 
tillägg. 

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs med redovisande tillägg. 

__________________
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§ 44 Dnr 

Genomgång av budget 2023-2025

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne (C) informerar om 
kommunstyrelsens förslag till budget 2023-2025 för Säffle kommun. 
Oppositionsledaren Ann Mlakar (S) informerar om socialdemokraternas 
förslag till budget 2023-2025 för Säffle kommun. 
Sverigedemokraternas gruppledare Jimmy Jonasson (SD) informerar om 
sverigedemokraternas förslag till budget 2023-2025 för Säffle kommun.

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

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

______________________
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§ 45 Dnr 

Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2023-
2025

Ärendebeskrivning
Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2023-2025. 
Kommunfullmäktiges ordförande redovisar förslag till budget för 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C), Markus Bäckström (C), Kenneth Andersson (C), 
ErikEvestam (C), Anita Karlsson (C), Veronika Bäckström (C), Ola 
Johansson (M), Hélène Agdén (SiV), Marianne Utterdahl (SiV), Ingegerd 
Welin Fogelberg (SiV) och Magnus Jansson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Ann Mlakar (S), Johan Olsson (S), Lillie Karlsson (S), Thomas Augustsson 
(S), Olga Ljung (S) och Barbro Källström (V) yrkar bifall till 
socialdemokraternas förslag. 
Jimmy Jonasson (SD) och Stellan Herbetsson (SD) yrkar bifall till 
sverigedemokraternas förslag. 
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktiges ordförandes förslag tillstyrks. 
Lisbet Westerberg (C): Samtliga förslag behandlas under ärende 5. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet om att förslagen 
behandlas under ärende 5 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
detsamma.  

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående förslag behandlas under 
ärende 5.  

Ajournering
Sammanträdes ajourneras mellan 18:30 och 18:50. Vid förnyat upprop är 
samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarande. 

______________________
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§ 46 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
Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-09 § 95. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-05-23 § 88
Majoritetens förslag till budget 2023-2025
Socialdemokraternas förslag till budget 2023-2025
Sverigedemokraternas förslag till budget 2023-2025
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse om kommunfullmäktiges och 
kommunrevisionens budget 2023-2025
Tjänsteyttrande om budgetförutsättningar 2023 samt plan 2024-2025 för 
Säffle kommun majoriteten
Budgetbok 2023-2025
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
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
Enligt § 45 
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Dag Rogne (C), Markus Bäckström (C), Kenneth Andersson (C), 
ErikEvestam (C), Anita Karlsson (C), Veronika Bäckström (C), Ola 
Johansson (M), Hélène Agdén (SiV), Marianne Utterdahl (SiV), Ingegerd 
Welin Fogelberg (SiV) och Magnus Jansson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Ann Mlakar (S), Johan Olsson (S), Lillie Karlsson (S), Thomas Augustsson 
(S), Olga Ljung (S) och Barbro Källström (V) yrkar bifall till 
socialdemokraternas förslag. 
Jimmy Jonasson (SD) och Stellan Herbetsson (SD) yrkar bifall till 
sverigedemokraternas förslag. 
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktiges ordförandes förslag tillstyrks. 

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Socialdemokraternas förslag 
och Sverigedemokraternas förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: kommunstyrelsens 
förslag är huvudförslag. Socialdemokraternas förslag och 
Sverigedemokraternas förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till 
huvudförslaget. Den som röstar på Socialdemokraternas förslag som 
motförslag röstar ja, den som röstar på Sverigedemokraternas förslag som 
motförslag röstar nej. Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 7 nej-
röster. 21 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista på sidan 2.

Beslutsgång 2
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och socialdemokraternas 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på socialdemokraternas 
förslag röstar nej. Omröstningen utfaller med 22 ja-röster och 10 nej-röster. 
6 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista på sidan 2.

Beslutsgång 3
Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget vad gäller 
kommunfullmäktiges och kommunrevisionens budget och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detsamma.
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Beslut
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 med 1 tkr till 54 tkr och för år 
2025 ökas ramen ytterligare med 1 tkr till 55 tkr. 

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.
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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 
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:

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

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 
verksamhetskrav 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

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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Kommunfullmäktige – kommunbidrag 2013-2015
27. Kommunbidraget för kommunfullmäktige räknas upp med den 

generella uppräkningen om 1% för hela perioden 2023-2025. 
Kommunbidraget blir därmed 2 570 tkr för år 2023, 2 596 tkr för år 
2024 och 2 622 tkr för år 2025.

Kommunrevisionen - kommunbidrag 2023-2025
28. Kommunbidraget för kommunrevisionen räknas upp med den 

generella uppräkningen om 1% för hela perioden 2023-2025. 
Kommunbidraget blir därmed 785 tkr för år 2023, 793 tkr för år 2024 
och 801 tkr för år 2025.

___________________________
2022-06-27 Utdrag till
Samtliga nämnder och bolag
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§ 47 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
Kommunstyrelsens protokoll § 96, 2022-06-09. 
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
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutarenligt 
kommunstyrelsens förslag.  

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

______________________
2022-06-27 Utdrag till
Säfflebostäder AB
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§ 48 Dnr KS/2022:56

Svar på granskningsrapport med anledning av 
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
Kommunstyrelsens protokoll § 79, 2022-06-09. 
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
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner yttrandet över revisorernas granskning av 
årsredovisning 2021. 

___________________
2022-06-27 utdrag till 
Kommunrevisorerna
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§ 49 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
Kommunstyrelsens protokoll § 98, 2022-06-09.
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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
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige besluta att redovisningen av den ekonomiska 
uppföljningen samt uppföljning av verksamhetsmål efter april månad 2022 
godkänns.

_____________________
2022-06-27 Utdrag till
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 50 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
Kommunstyrelsens protokoll § 81, 2022-05-23. 
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
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige antar handlingsprogrammet för skadeförebyggande 
insatser och räddningstjänst.

___________________
2022-02-27 Utdrag till 
Räddningschefen
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§ 51 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
Kommunstyrelsens protokoll § 83, 2022-05-23. 
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
Marianne Utterdahl (SiV) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
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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§ 52 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
Kommunstyrelsens protokoll § 89, 2022-05-23. 
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. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg(C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

___________________
2022-06-30 Utdrag till
Motionären 
Centerpartiet
Teknik- och fritidsnämnden
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§ 53 Dnr KS/2022:229

Medborgarförslag om graffitivägg

Ärendebeskrivning
Oscar Alerfors har inkommit med ett medborgarförslag om graffitivägg.  

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2022-06-06.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera 
medborgarförslaget till kulturnämnden för beredning och beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 
kulturnämnden för beredning och beslut.

__________________
2022-06-27 Utdrag till
Kulturnämnden 
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§ 54 Dnr KS/2022:155

Medborgarförlag om att anlägga en frisbeegolfbana

Ärendebeskrivning
Mia Nolin med flera har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga 
en frisbeegolfbana.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2022-05-04.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera 
medborgarförslaget till teknik- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till teknik- 
och fritidsnämnden för beredning och beslut.

___________________
2022-06-30 Utdrag till
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 55 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 14 april  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
Kommunstyrelsens protokoll § 103, 2022-06-09.
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) yrkar bifall enligt kommunstyrelsens förslag.
Stellan Herbertsson (SD) med bifall från Mathias Gyllensteen Söderström 
(-): Yrkar att prisnivån enligt punkt 5 höjs till 300 kronor per kvadratmeter. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut
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. 

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
27(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

3. Uppdra kommunstyrelsen att skapa försäljningsbara fastigheter inom 
Ladugårdsparken enligt till ärendet bilagd handling

4. Uppdra kommunstyrelsen 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

_____________________
2022-06-30 Utdrag till
Kanslienheten
Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Kommunikationsenheten
Teknik- och fritidsnämnden
VA-enheten
Gatuenheten
Miljö- och byggnadsnämnden

Reservation
Sverigedemokraterna och Mathias Gyllensteen Söderström (-) reserverar sig 
mot beslutet
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§ 56 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 104, 2022-06-09.
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) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Stefan Byqvist (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsen förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
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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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

_________________________
2022-06-27 Utdrag till
Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Kanslienheten
Miljö- och byggnadsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden

Reservationer
Sverigedemokraterna reserverat sig mot beslutet.

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
30(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr KS/2021:235

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
Kommunstyrelsens protokoll § 105, 2022-06-09. 
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
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
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.

____________________
2022-06-27 Utdrag till 
Kanslienheten
Näringslivsenheten
Ekonomienheten

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden 
VA-enheten
Gatuenheten

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr KS/2022:168

Motion om fler parkeringsmöjligheter på Ekenäs 
Camping

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om fler 
parkeringsmöjligheten på Ekenäs Camping. 

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

_________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
33(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr KS/2022:169

Motion om teckentolkar och personalens förmåga att 
kommunicera genom teckenspråk

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om 
teckentolkar och personalens förmåga att kommunicera genom teckenspråk. 

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

___________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
34(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr KS/2022:170

Motion om samhällsinformation för ungdomar

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om 
samhällsinformation för ungdomar. 

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

_____________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr KS/2022:172

Motion om att söka en vänort i Ukraina

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion att söka en 
vänort i Ukraina.

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

______________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr KS/2022:173

Motion om att rusta upp Svanskogsbanan

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om att 
rusta upp Svanskogsbanan. 

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

______________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
37(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr KS/2022:171

Motion om att utreda turismen kring Vikingacentret i 
Nysäter

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om att 
utreda turismen kring Vikingacentret i Nysäter.

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

_________________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
38(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr KS/2022:175

Motion om asfaltsbeläggning på Ekenäs camping

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om 
asfaltsbeläggning på Ekenäs camping. 

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

_____________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
39(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr KS/2022:174

Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas 
parkering och lekområde

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om 
förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och lekområde. 

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

_____________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
40(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr KS/2022:182

Motion om att göra om Industrigatan 10 till ny förskola 
och särskilt boende för äldre

Ärendebeskrivning
Hèléne Agdén (SiV) med flera har inkommit med en motion om att göra om 
Industrigatans 10 till ny förskola och särskilt boende för äldre.   

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-09.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

____________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
41(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr KS/2022:176

Motion om brukares möjlighet till flexibla lösningar vid 
transport

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om 
brukarens möjlighet till flexibla lösningar vid transport. 

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

_________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
42(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr KS/2022:235

Motion om Säffle kanal

Ärendebeskrivning
Magnus Jansson (L) har inkommit med en motion om Säffle kommun.

Beslutsunderlag
Motion, 2022-05-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

____________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
43(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr KS/2022:237

Motion om Kulturskolans möjlighet att undervisa på 
skoltid

Ärendebeskrivning
Putte Grötting (C) och Veronika Bäckström (C) har inkommit motion 
Kulturskolans möjlighet att undervisa på skoltid  

Beslutsunderlag
Motion, 2022-06-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

_________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
44(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr KS/2022:238

Motion om subventionerat körkort på 
Herrgårdsgymnasiet

Ärendebeskrivning
Putte Grötting (C) och Lars Pettersson (C) har inkommit med en motion om 
subventionerat körkort på Herrgårdsgymnasiet.  

Beslutsunderlag
Motion, 2022-06-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

____________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
45(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 71 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
Kommunstyrelsens protokoll § 102, 2022-06-09.
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-12
Förslag till avfallstaxa Säffle-Åmål, 2022-05-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsen förslag. 

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

_______________
2022-06-27 Utdrag till
Teknik- och fritidsnämnden 

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr KS/2022:207

Ej verkställda beslut enlig LSS och SoL 31 december 
2021

Ärendebeskrivning
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt 
efter att verkställighet avbrutits. 

Beslutsunderlag
Socailnämndens protokoll§ 51, 2022-04-19.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-01-25.

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

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

__________________
2022-06-27 Utdrag till
Socialnämnden 

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 73 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
Kommunstyrelsens protokoll § 106, 2022-06-09. 
Tjänsteyttrande om riktlinje för visselblåsardirektiv, 2022-05-20. 
Riktlinje för visselblåsardirektivet, 2022-05-17.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
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.

_______________________
2022-06-27 Utdrag till 
Samtliga nämnder och bolag inom Säffle kommunkoncern
Kommunledningskontoret

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 74 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
Kommunstyrelsens protokoll § 107, 2022-06-09.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-25.
Region Värmlands protokollsutdrag § 19 Principer för egenavgift färdtjänst 
Bilaga 1 Egenavgifter färdtjänst

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner principerna för egenavgifter färdtjänst enligt 
Bilaga 1. 

_______________________
2022-06-27 Utdrag till
Region Värmland 

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr KS/2022:196

Förslag till tillägg i socialnämndens reglemente samt 
tillsynsabgifter 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
Kommunstyrelsens protokoll § 109, 2022-06-09. 
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
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Riksdagen beslutar i 
enlighet med regeringens proposition enligt följande:

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

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: -.

_______________________
2022-06-27 Utdrag till
Socialnämnden 

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 76 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
Kommunstyrelsens protokoll § 110, 2022-06-09. 
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
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:

1. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet BÅDESÅ:s styrelse för 
2021 beviljas.

2. Årsredovisning för år 2021 godkänns.

____________________
2022-06-27 Utdrag till 
BÅDESÅ
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
52(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr KS/2022:236

Avsägelse från Bengt Enneby (C) för samtliga politiska 
uppdrag

Ärendebeskrivning
Avsägelse för Bengt Enneby (C) som ledamot i kommunfullmäktige, barn- 
och utbildningsnämnden, teknik- och fritidsnämnden, arvodesgruppen och 
Gränskommittén. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2022-05-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
avsägelsen samt begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt begära ny 
sammanräkning hos Länsstyrelsen.

___________________
2022-06-27 Utdrag till
Länsstyrelsen 
Bengt Enneby
Kommunledningskontoret, kommunsekreterare och HR-enhet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr KS/2022:111

Fyllnadsval efter Berit Johansson (S) som ersättare i 
valnämnden

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval efter Berit Johansson (S) som ersättare i valnämnden. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll § 39, 2022-04-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige utser Gunnel Clettborn till ny 
ersättare i valnämnden. 

Beslut
Kommunfullmäktige utser Gunnel Clettborn till ny ersättare i valnämnden.

___________________
2022-06-27 Utdrag till
Gunnel Clettborn
Kommunledningskontoret, HR-enheten och kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr KS/2022:244

Motion om att frångå bilaga-J i kollektivavtalet

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om att 
frångå bilaga-J i kollektivavtalet. 

Beslutsunderlag
Motion, 2022-06-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

_________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
55(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 80 Dnr KS/2022:243

Motion om ansvarsgräns för VA

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en motion om 
ansvarsgräns för VA.

Beslutsunderlag
Motion, 2022-06-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

_____________________
2022-06-27 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 42825SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
56(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr KS/2022:241

Fråga till Anita Karlsson Socialnämndens ordförande

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en fråga till Anita 
Karlsson (C). 

Beslutsunderlag
Fråga till Anita Karlsson, 2022-06-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och 
svaret.

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och svar.

_______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
57(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr KS/2022:242

Fråga till Dag Rogne kommunstyrelsens ordförande

Ärendebeskrivning
Mathias Gyllensteen Söderström (-) har inkommit med en fråga till Dag 
Rogne (C). 

Beslutsunderlag
Fråga till Dag Rogne, 2022-06-14.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och 
svaret.

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av frågan och svaret.

__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
58(58)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 

Yrkande från Ann Mlakar om 
resultaturjämningsreserven

Ärendebeskrivning
Yrkande från Ann Mlakar om utredning av regelverket för 
resultatutjämningsreserven.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt Ann Mlakars 
yrkande. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att regelverket för resultatutjämningsreserven 
ska utredas. 

_____________________
2022-06-27 Utdrag till
Ekonomienheten 
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