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Ajourneringar -

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande Mattias Anglmark, ekonomichef

Maria Söderqvist, koncerncontroller
Ingemar Rosén, kommundirektör
Anneva Karlsson, kommunsekreterare
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Ann Mlakar

Justeringens plats och tid Digital, 2 december 2021

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer §154-§174

Anneva Karlsson

Ordförande ……………………………………………………………
Dag Rogne

Justerare …………………………………………………………….
Ann Mlakar

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-11-29

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-03 Datum då anslaget tas ned 2021-12-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kanslienheten

Underskrift ……………………………………………………………
Anneva Karlsson
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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) Michelle Hedberg (S) X
Olga Ljung (S) X
Stefan Byqvist (SD) X
Stellan Herbertsson (SD) Nina Johansson (SD) X

Ersättare

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

Comfact Signature Referensnummer: 25163SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(31)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-29

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista
§ 154 Dnr

Val av protokolljusterare................................................................... 5
§ 155 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista................................... 6
§ 156 Dnr KS/2021:246

Svar på revisionens granskningsrapport om delårsbokslut 20217
§ 157 Dnr KS/2021:59

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2021
............................................................................................................. 8

§ 158 Dnr KS/2021:181
Kommunstyrelsens budget 2022 - fördelning av föreningsbidrag
........................................................................................................... 10

§ 159 Dnr KS/2021:101
Kommunstyrelsens budget 2022 samt plan för 2023-2024.......... 11

§ 160 Dnr KS/2020:190
Strategisk plan för Industrigatan 10-14 och Vegagatan 2............ 13

§ 161 Dnr KS/2021:197
Förslag till att förhandla om förvärv av Säffle 5:1........................ 15
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§ 163 Dnr KS/2021:252
Överenskommelse om de gemensamma resurserna för 
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§ 164 Dnr KS/2021:180
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§ 165 Dnr KS/2021:152
Svar på motion om utbildningssatsning mot mäns våld mot 
kvinnor.............................................................................................. 21

§ 166 Dnr KS/2021:255
Utveckling av folkhälsostrategiskt arbete i Säffle kommun........ 22

§ 167 Dnr KS/2021:221
Gallring och bevarande av allmänna handlingar som diarieförs i 
kommunens dokument- och ärendehanteringssystem............... 23

§ 168 Dnr KS/2021:254
Hantering av journaler inom skolhälsovård - avhändande av 
journal............................................................................................... 25

§ 169 Dnr KS/2019:95
Riktlinjer för Ulla och Rune Jonasons stipendiefond.................. 26

§ 170 Dnr KS/2021:250
Taxor för tillsynsavgifter avseende alkohol och tobak 2022....... 27

§ 171 Dnr KS/2021:263
Övertagande av miljötillsyn för miljöstörande industri från 
Länsstyrelsen................................................................................... 28

§ 172 Dnr
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Anmälan av delegationsbeslut....................................................... 29
§ 173 Dnr

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 29 november 2021... 30
§ 174 Dnr

Information: Skrivelse med anledning av utredning kring 
missförhållanden vid Livsstilsmottagningen................................ 31
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§ 154 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.

__________________
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§ 155 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att inga ändringar eller tillägg görs till dagens 
föredragningslista.

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

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs.

__________________
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§ 156 Dnr KS/2021:246

Svar på revisionens granskningsrapport om 
delårsbokslut 2021

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
delårsrapporten för 2021. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 
delårsrapporten inte fullt ut är förenlig med de finansiella mål som 
fullmäktige beslutat om. För de verksamhetsmässiga målen är revisorernas 
bedömning att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 130, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-11.
Revisorsyttrande: Utlåtande över utförd granskning av kommunens 
delårsrapport 2021 den 1 november 2021.
Revisionsrapport, Översiktlig granskning av delårsrapport 2021 KPMG 
den 1 november 2021.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna genomgången 
av åtgärder utifrån revisorernas granskning av delårsrapport 2021.

__________________
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§ 157 Dnr KS/2021:59

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter 
oktober 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter 
på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 
628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter oktober månad har 67 464 
tkr i kommunbidrag, 39 892 tkr i övriga intäkter, 101 028 tkr i kostnader 
samt 8 798 tkr i räntekostnader bokförts. Avvikelsen mot budget blir därmed 
minus -2 329 tkr. Intäkterna är 2 773 tkr lägre än periodens budget, medan 
kostnaderna exklusive räntekostnader, är 242 tkr lägre än periodens budget. 
Prognosen för helåret visar efter oktober på ett negativt resultat på -50 tkr.
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 
avstämningen landar prognosen på + 8 607 tkr. Anledningen till avvikelsen 
är främst grundsärskola Höglunda förseningar i projekt samt smärre 
outnyttjade projekt på fastighetssidan. Bland övriga investeringar har inte 
införande av e-arkiv eller inköpsportal genomförts.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-15.
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter oktober 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag med tillägget att från 1 januari 2022 ska 
den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsen sammanfalla med de 
jämna månader som nämnderna lämnar sina uppföljningar till 
kommunstyrelsen. Därmed tas redovisningen bort efter udda månader för 
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter oktober månad 2021.
2. Från 1 januari 2022 ska den ekonomiska uppföljningen för 

kommunstyrelsen sammanfalla med de jämna månader som 
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nämnderna lämnar sina uppföljningar till kommunstyrelsen. Därmed 
tas redovisningen bort efter udda månader för kommunstyrelsen.

__________________
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§ 158 Dnr KS/2021:181

Kommunstyrelsens budget 2022 - fördelning av 
föreningsbidrag

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska fördela budgetramarna för år 2022 genom ett beslut 
om internbudget för driftbudgeten inklusive föreningsbidrag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 132, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-11.
Fördelning av föreningsbidrag 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.
Stefan Byqvist (SD): Yrkar att bidraget till Vision Bylunda stryks.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Fastställa föreningsbidragen för 2022.
2. Beslut om tilldelning efter ansökan om Coronastöd delegeras till 

kommundirektören.

__________________
2021-12-03 Utdrag till
Föreningarna
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§ 159 Dnr KS/2021:101

Kommunstyrelsens budget 2022 samt plan för 2023-
2024

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska fördela budgetramarna för år 2022 genom ett beslut 
om internbudget för driftbudgeten inklusive föreningsbidrag samt för inve-
steringsbudgeten. Kommunledningskontoret föreslår att driftbudgetramen på 
82 308 tkr fördelas och investeringsramen om 5 580 tkr fördelas enligt bila-
gorna.
Kommunfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för år 2021 att de sju 
fullmäktigemål som gällde för år 2019 ska förlängas att även gälla perioden 
2020-2023. Kommunstyrelsen ska anta verksamhetsplan för 2022 med 
nämndmål och mått utifrån beslutade fullmäktigemål som antagits av 
fullmäktige.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 133, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-15.
Kommunstyrelsens driftbudget 2022, tabell.
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022, tabell.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022, 3 november 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med tillägget att två redaktionella ändringar ska göras i Verksamhetsplanen 
med förtydligande av mätningen avseende fullmäktiges mål 3 och 7.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Fastställa driftbudget och investeringsbudget för 2022. 
2. Anta Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022.
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3. Två redaktionella ändringar ska göras i Verksamhetsplanen med 
förtydligande av mätningen avseende fullmäktiges mål 3 och 7.

__________________
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§ 160 Dnr KS/2020:190

Strategisk plan för Industrigatan 10-14 och Vegagatan 2

Ärendebeskrivning
Den strategiska planen för Hermes, som i korthet innebär, försäljning av 
Vegagatan 2, rivning av Industrigatan 14 samt utveckling av Industrigatan 
10, 12 och den yttre miljön. Planen presenterades för Kommunföretag i 
Säffle AB:s styrelse 29 mars 2021, § 19 där styrelsen beslutade att hänskjuta 
ärendet till kommunfullmäktige och att en översiktlig inventering skulle 
göras över vakanser gällande lägenheter och lokaler i Säffle tätort. 
Kommunfullmäktige beslutade 26 april § 37 att återremittera ärendet, genom 
en minoritetsåterremiss, för att få en bättre ekonomisk redovisning.
Utifrån allbolagen är bedömningen att det inte kan ges någon form av 
kompensation från kommunen till Säfflebostäder AB för dessa 
rivningskostnader. Kostnaden för rivningarna kommer att behöva hanteras 
av bolagskoncernen inom Säffle kommunkoncern.
Den beräknade totala negativa resultatpåverkan på 21 979 tkr kommer att 
belasta resultatet under flera år.
Förvaltningen föreslår att Säfflebostäder AB har ett avkastningskrav för 
ordinarie verksamhet, exklusive kostnaden för de föreslagna rivningarna. Det 
innebär att det av kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet gäller 
framåt men att hänsyn tas till den resultatpåverkan som de beslutade 
rivningarna får.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 134, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-05.
Kommunfullmäktiges protokoll § 65, 2020-10-05
Kommunstyrelsens protokoll § 51, 2021-04-12.
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll § 19, 2021-03-29 med bilagor.
Sammanställning över vakanser gällande lägenheter och lokaler.  
Kommunfullmäktiges protokoll § 37, 2021-04-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann Mlakar (S): Yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
Industrigatan 14 ska rivas samt att arbetsutskottets förslag punkt 1-5 
återremitteras till kommunledningskontoret för att ytterligare belysa 
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konsekvenserna för Säfflebostäder AB:s ekonomi och att ärendet ska 
återredovisas på kommunstyrelsen i februari. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Industrigatan 14 ska 
rivas.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att arbetsutskottets förslag punkt 1-5 
återremitteras till kommunledningskontoret för att ytterligare belysa 
konsekvenserna för Säfflebostäder AB:s ekonomi och att ärendet ska 
återredovisas på kommunstyrelsen i februari 2022. 
_________________
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§ 161 Dnr KS/2021:197

Förslag till att förhandla om förvärv av Säffle 5:1

Ärendebeskrivning
Säffle kommun har en konstaterad brist på mark lämplig att detaljplanelägga 
industrimark på.
I nordöstra delen av Säffle finns ett befintligt industriområde. I anslutning till 
detta industriområde finns en fastighet, Säffle Säffle 5:1, som innehåller 
mark lämpad att detaljplanelägga som industrimark.
Fastigheten ligger invid områden i den fördjupade översiktsplanen för Säffle 
kommun, identifierade som lämpliga för industriverksamhet.
Att förvärva denna fastighet ger Säffle kommun en strategisk markreserv, 
och även indirekt en planberedskap, via framtida detaljplaneläggning av 
lämpliga markområden inom fastigheten.
Kommunledningskontoret bedömer att ett förvärv av fastigheten bidrar 
positivt till möjligheten att utveckla Säffle stad i området i den riktning som 
den fördjupade översiktsplanen för Säffle stad beskriver.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunledningskontoret att undersöka möjligheten till ett förvärv av 
fastigheten. Om möjligheten att förvärva fastigheten finns, önskar 
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningskontoret att förvärva fastigheten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 135, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-29.
Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad.
Karta över föreslagen markanvändning.
Säffle 5:1 flygbild med fastighetsgränser.
Säffle 5:1 karta med fastighetsgränser.
Säffle 5:1 och ägandeförhållanden.
Pomonadalen skiss.
Principskiss alternativ 1.
Principskiss alternativ 3.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Byqvist (SD) och Ola Johansson (M): Yrkar enligt arbetsutskottets 
förslag med tillägget att en redovisning av detaljplanelagd industrimark i 
hela kommunen ska ske på ett kommande möte med kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att 
undersöka om möjligheten till förvärv av fastighet Säffle 5:1 finns.

2. Under förutsättning att möjlighet till förvärv finns, uppdrar 
kommunstyrelsen kommunledningskontoret att konkretisera detta, 
tillsammans med nuvarande fastighetsägare, via ett köpeavtal.

3. En redovisning av detaljplanelagd industrimark i hela kommunen ska 
ske på ett kommande möte med kommunstyrelsen.

__________________
2021-12-03 Utdrag till
Kommunledningskontoret, kanslienheten, näringslivsenheten och 
ekonomienheten
Miljö- och byggförvaltningen
Teknik- och fritidsförvaltningen

Comfact Signature Referensnummer: 25163SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
17(31)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-11-29

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 162 Dnr KS/2021:183

Åtgärder för Tingvallaskolans utemiljö

Ärendebeskrivning
Tingvallaskolans skolgård och utemiljö är i behov av upprustning.
Ett förslag innehållande åtgärder för att upprusta och utveckla skolgården 
och utemiljön har tagits fram.
Skolans verksamhet i hus 5 behöver söka nytt tillfälligt bygglov. För att få 
bygglov behöver det finnas en skolgård invid hus 5. Föreslagna åtgärder har 
tagit hänsyn till detta.
Totala investeringskostnaden delas mellan fastighetsägare och hyresgäst. 
Fastighetsägaren tar kostnaderna relaterade till markarbeten och 
verksamheten tar kostnaderna för inköp av lekutrustning.
Kommunledningskontoret anser att åtgärderna bör utföras, både för att 
skolgården och utemiljön är utslitna, och för att erhålla nytt tillfälligt 
bygglov för skolans verksamhet i hus 5.
Ekonomisk konsekvens för fastighetsägaren uppgår till 3 517 300 kronor. 
Avsatta medel i budget är 5 000 000 kronor.
Om igångsättningstillstånd erhålls planeras åtgärderna starta sommarlovet 
2022.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
igångsättningstillstånd för åtgärderna inom Tingvallaskolans skolgård och 
utemiljö.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 136, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-04.
Kalkyl Tingvalla utemiljö.

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

Beslut
Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för åtgärderna inom 
Tingvallaskolans skolgård och utemiljö.
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__________________
2021-11-15 Utdrag till
Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen
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§ 163 Dnr KS/2021:252

Överenskommelse om de gemensamma resurserna för 
Värmlandsstrategins genomförande

Ärendebeskrivning
Regional Värmland översände 2021-11-02 ett ”Förslag till överenskommelse 
om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande - tillägg 
till Samverkansavtal Värmland”. Kommunledningskontoret ser det som posi-
tivt att länets kommuner och Region Värmland, genom Värmlandsrådets 
försorg, kommit fram till en överenskommelse kring de gemensamma resur-
serna och hur de kan nyttjas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 137, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-03.
Missiv om tjänsteskrivelse gällande ”Förslag till överenskommelse om 
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande – tillägg till 
Samverkansavtal Värmland”, med bilagor Region Värmland/Värmlandsrådet 
2021-11-01.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
”Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins 
genomförande¨ – tillägg till Samverkansavtal Värmland att gälla från och 
med 1 januari 2022

_________________
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§ 164 Dnr KS/2021:180

Samverkansavtal etableringsfunktion

Ärendebeskrivning
Regiona Värmland översände 2 november 2021 ett slutligt förslag till 
gemensam etableringsfunktion för regionen och de värmländska 
kommunerna som Värmlandsrådets arbetsutskott ställt sig bakom vid sitt 
sammanträde 29 oktober 2021. Etableringsfunktionen är tänkt att ta vid i och 
med att det hittillsvarande arbetet och finansiering avslutats vid 
halvårsskiftet i år. Enligt förslaget upprättas etableringsfunktionen inom 
Region Värmlands regionala utvecklingsverksamhet.
Kommunledningskontoret föreslår att samverkansavtalet godkänns av kom-
munfullmäktige.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 138, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-02.
Missiv om tjänsteskrivelse gällande Förslag till samverkansavtal om gemen-
sam etableringsfunktion – Business Region Värmland, med bilagor, Region 
Värmland 2021-11-01

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:

1. Säffle kommun ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för en 
länsgemensam etableringsfunktion.

2. Avtalet gäller från och med 2022-01-01 till och med 2025-12-31.
3. Avtalet förlängs automatiskt med fyra (4) år åt gången om inte upp-

sägning kommit övriga parter till handa tolv (12) månader före 
utgången av den innevarande avtalsperioden vid uppsägning av kom-
mun eller nio (9) månader för utgången av den innevarande avtals-
perioden vid uppsägning av Regionen.

4. Avtalet ska beslutas av respektive ingående part. 

__________________
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§ 165 Dnr KS/2021:152

Svar på motion om utbildningssatsning mot mäns våld 
mot kvinnor

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Säffle har genom Barbro Källström lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige daterad 2021-06-10 angående utbildningssatsning mot 
mäns våld mot kvinnor. Motionären föreslår att kommunen ska arrangera så 
att samtliga anställda i kommunen kan ta del av en webbaserad utbildning 
om mäns våld mot kvinnor och om våld i nära relationer. Motionären före-
slår även att kommunen genomför ”särskilda utbildningsinsatser” där ungdo-
mar ges kunskap kring samtyckeslagen m.m. Kommunledningskontoret före-
slås att motionen avslås, men att möjligheten till information på intranät och 
hemsida utreds.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 139, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-12.
Motion från Vänsterpartiet, 2021-06-10.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande:

1. Motionens avslås.
2. Möjligheten till sökbar information i ämnet, med länkar på kommu-

nens intranät och hemsida, ska utredas.
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§ 166 Dnr KS/2021:255

Utveckling av folkhälsostrategiskt arbete i Säffle 
kommun

Ärendebeskrivning
Ett förslag till projekt för att stärka folkhälsoarbetet i Säffle kommun har 
tagits fram i samverkan med Region Värmland och Friskvården i Värmland. 
Tanken är att kommunen under perioden 2022-01-01—2022-12-31 får ett 
metodstöd av regionens folkhälsostrateger för att forma en organisation 
kring det egna folkhälsoarbetet. Friskvården i Värmland, som är en själv-
ständig organisation, deltar även i projektet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 140, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-05.
Uppdragsdirektiv till projekt ”Utveckling av strategiskt folkhälsoarbete i 
Säffle kommun”

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande :

1. Säffle kommun genomför projektet ”Utveckling av folkhälsostrate-
giskt arbete i Säffle kommun” under år 2022 i samarbete med Region 
Värmland och Friskvården i Värmland.

2. Projektorganisationen med processledare, arbetsgrupp, kommunal 
referensgrupp, styrgrupp och politisk referensgrupp godkänns.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med ordföranden eller vice 
ordförande från Säffle kommun för teknik- och fritidsnämnden 
Säffle-Åmål utses till politisk referensgrupp.

4. Vardera organisation svarar för sina kostnader i projektet.

__________________
2021-12-03 Utdrag till
Region Värmland
Friskvården i Värmland
Teknik- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 167 Dnr KS/2021:221

Gallring och bevarande av allmänna handlingar som 
diarieförs i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem

Ärendebeskrivning
I och med att kommunen tog ett nytt diariesystem i drift i april 2021 finns 
det förutsättningar att arbeta mer digitalt än tidigare när det gäller diarieförda 
handlingar. Ett särskilt gallringsbeslut behöver dock antas.
Kommunledningskontoret, kansliet förslår att diarieförda handlingar, från 
och med 1 januari 2022, endast kommer att bevaras digitalt. Undantag gäller 
för sådana handlingar där särskild lagstiftning kräver underskrift, till 
exempel fastighetsöverlåtelser och bekräftelse av faderskap. Dessa 
handlingar kommer fortsatt att bevaras både på papper och digitalt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 141, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-12.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

1. Handlingar som diarieförs i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem bevaras endast digitalt. 

2. Beslutet gäller både inkomna handlingar och handlingar som är 
upprättade i kommunen.

3. Beslutet gäller oberoende av om handlingen är digital eller har 
upprättats på papper.

4. Handlingar som utifrån ett rättsligt perspektiv kräver egenhändigt 
undertecknande hanteras fortsättningsvis både digitalt och på papper

5. Övriga pappershandlingar ska skannas och gallras efter en (1) månad 
under förutsättning att det inte möter hinder i lagstiftning och att de 
kan bevaras i ett föreskrivet filformat,

6. Vid skanning av pappershandlingar till elektronisk media ska 
Riksarkivets föreskrifter RA-FS tillämpas.
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7. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022.

__________________
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§ 168 Dnr KS/2021:254

Hantering av journaler inom skolhälsovård - 
avhändande av journal

Ärendebeskrivning
Skolhälsovårdsjournaler förda av offentlig huvudman utgör allmänna 
handlingar. För att kommunen skall kunna avhända sig en allmän handling 
krävs enligt 15 § Arkivlagen att särskilt beslut fattas i kommunfullmäktige. 
Särskilt beslut innebär att det kan endast kan fattas för upprättade handlingar, 
varför nytt beslut om avhändande tas årligen.
Beslut om avhändande gäller till annan offentlig huvudman. Vid överföring 
av uppgifter till enskild huvudman är endast överlämnande av kopior tillåten.
För att kommunen skall kunna avhända sig journalhandlingar krävs enligt 12 
kap. 2-3 §§ Offentlighets- och sekretesslagen även samtycke från 
vårdnadshavare eller elev, beroende på den underåriges ålder och mognad.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 142, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-03.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skolhälsovårdsjournal i original får medfölja elev till annan offentlig 
huvudman enligt förslaget ovan, samt att detta beslut gäller för journaler 
upprättade t.o.m. beslutsdatum.

__________________
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§ 169 Dnr KS/2019:95

Riktlinjer för Ulla och Rune Jonasons stipendiefond

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 att ta emot erbjudandet att 
förvalta stiftelsen ”Stiftelsen Ulla och Rune Johansons stipendiefond” och att 
anta stadgar m.m. Här kompletteras med riktlinjer för förvaltningen.  

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 143, 2021-11-15.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-11-03.
Riktlinjer för Ulla och Rune Jonasons stipendiestiftelse.
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-23, § 46.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för 
Stiftelsen Ulla och Rune Jonasons stipendiefond.

__________________
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§ 170 Dnr KS/2021:250

Taxor för tillsynsavgifter avseende alkohol och tobak 
2022

Ärendebeskrivning
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt 
kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 
erbjuder.
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla 
konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för 
oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, 
som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner.
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för 
avgiftsuttag, enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § 
i kommunallagen (2017:725). Begränsning finns dock att kommunerna inte 
får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de kostnader som 
kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 144, 2021-11-15.
Socialnämndens protokoll § 148, 2021-10-19.
Förslag till taxor 2022.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 
2022.
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§ 171 Dnr KS/2021:263

Övertagande av miljötillsyn för miljöstörande industri 
från Länsstyrelsen

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden önskar revidera tillsynslistan för 
verksamheterna där kommunen tagit över tillsynen för miljöstörande 
industri. Vidare önskar kommunen utöka med en verksamhet, där tillsynen 
för liknande verksamheter redan tagits över.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 145, 2021-11-15.
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut med förteckning över 
verksamheter, 2021-11-08.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i 
enlighet med 1 kap 18§ miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) att få 
överta tillsynen enligt miljöbalken från 1 januari 2022.

__________________

Protokollsanteckning
Dag Rogne (C) deltar ej i beslutet
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§ 172 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar en förteckning med anmälda 
handlingar. delegationsordning.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förteckning, 2021-11-18.

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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§ 173 Dnr 

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 29 november 
2021

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar en förteckning med anmälda 
handlingar.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förteckning, 2021-11-18.

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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§ 174 Dnr 

Information: Skrivelse med anledning av utredning 
kring missförhållanden vid Livsstilsmottagningen

Ärendebeskrivning
Sjukvårdspartiet har den 7 november 2021 lämnat en skrivelse med frågor 
med anledning kring missförhållanden vid Livsstilsmottagningen. 
Kommunstyrelsen diskuterar skrivelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Sjukvårdspartiet, 2021-11-07.

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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