
KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-23 

  
 
Kommunfullmäktige 

  

 
Tid: 2022-10-03 kl. 19:00 
Plats: Säfflesalen, Säffle stadshus.  

Ledamöter i kommunfullmäktige kallas till detta sammanträde. Övriga får kallelsen för kännedom. 
Kan Du inte närvara på sammanträdet ska anmälas göras på telefon 0533-68 15 06 eller via e-post till 
kommunstyrelsen@saffle.se  
 
Kommunfullmäktiges presidium bjuder in till mingel innan sammanträdet med start kl. 18:30 utanför 
Säfflesalen med lättare förtäring.  
 
Ärende Inbjudna/kallade Anteckningar 

1 Val av protokolljusterare 
Dnr 

  

2 Fastställande av dagens föredragningslista 
Dnr 

  

3 Säfflebostäders försäljning av Nyströmsvägen - 
Del av Nysäter 1:56 
Dnr KS/2022:311 

  

4 Säfflebostäders markköp av Ladugårdsparken - 
Säffle Säffle 7:13 och del av Säffle Säffle 7:14 
Dnr KS/2022:312 

  

5 Avgift för kopior av allmänna handlingar 
Dnr KS/2021:231 

  

6 Svar på motion om solcellsdriven gatubelysning 
Dnr KS/2018:178 

  

7 Svar på motion om informationsskyltar på 
byggnader i Säffle stad 
Dnr KS/2021:56 

  

8 Arkivföreskrifter för Säffle kommun 
Dnr KS/2022:264 

  

9 Avsägelse från Anette Storm som 
kommunrevisor 
Dnr KS/2022:328 

  

10 Avsägelse från Malin Kjärsgård (SiV) som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Dnr KS/2022:331 

  

11 Anmälda handlingar efter september 2022 
Dnr KS/2022:164, KS/2022:165 

  

 



Säffle kommun 
Datum 
2022-09-23 

 Sida 
2(2) 

 
Lisbet Westerberg 
Ordförande 

Linnéa Lyckerius 
Sekreterare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-19 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 144 Dnr KS/2022:311 

Säfflebostäders försäljning Nyströmsvägen 
Ärendebeskrivning 
Säfflebostäder har undersökt möjligheten till försäljning av fastigheten Säffle 
Nysäter 1:56, Nyströmvägen 12 med hjälp av mäklarfirma Real Advice. 
Fastigheten har lagts ut till försäljning med visningar samt efterföljande 
budgivning. Processen med avstyckning hos Lantmäteriet pågår. 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunföretag i Säffle AB § 51, 2022-09-05. 
Protokoll från Säfflebostäder AB § 42, 2022-08-30. 
Tjänsteyttrande om försäljning av Nyströmsvägen 12, 2022-08-15. 
Köpekontrakt.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunföretag i Säffles förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Säfflebostäder 
Ab:s försäljning av fastigheten Säffle Nysäter 1:56. 
 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-05 

 
 

 

Kommunföretag i Säffle AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 51 Dnr KFAB/2022:31 

Försäljning av del av Nysäter 1:56 - Nyströmsvägen 
Ärendebeskrivning 
Säfflebostäder har undersökt möjligheten till försäljning av fastigheten Säffle 
Nysäter 1:56, Nyströmvägen 12 med hjälp av mäklarfirma Real Advice. 
Fastigheten har lagts ut till försäljning med visningar samt efterföljande 
budgivning. Processen med avstyckning hos Lantmäteriet pågår. 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Säfflebostäder AB, 2022-08-30 § 42. 
Tjänsteyttrande om försäljning av Nyströmsvägen 12, 2022-08-15. 
Köpekontrakt.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen i Kommunföretag i Säffle Ab föreslår 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Säfflebostäder Ab:s försäljning av 
fastigheten Säffle Nysäter 1:56. 
Beslut 
Styrelsen i Kommunföretag i Säffle Ab föreslår Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna Säfflebostäder Ab:s försäljning av fastigheten Säffle Nysäter 1:56. 
 
 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-30 

 
 

 

Säfflebostäder AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 42 Dnr SÄBO/2021:105 

Försäljning Nyströmsvägen 
Ärendebeskrivning 
Säfflebostäder har undersökt möjligheten till försäljning av fastigheten Säffle 
Nysäter 1:56, Nyströmvägen 12 med hjälp av mäklarfirma Real Advice. 
Fastigheten har lagts ut till försäljning med visningar samt efterföljande 
budgivning. Processen med avstyckning hos Lantmäteriet pågår. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om utveckling för Nyströmsvägen 12, 2021-10-12 
Säfflebostäder AB, protokoll, 2021-10-21, § 52 
Nyströmsvägen 12 – fastighetsutveckling, 2021-11-15 
Tjänsteyttrande, förslag på utveckling Nyströmsvägen 12, 2021-11-17 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Markus Bäckström (C): Styrelsen i Säfflebostäder AB beslutar att godkänna 
försäljningen av fastigheten Säffle Nysäter 1:56 under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut. 
Beslut 
Styrelsen i Säfflebostäder AB beslutar att godkänna försäljningen av fastigheten 
Säffle Nysäter 1:56 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 
 
__________________ 
2022-08-31 Utdrag till: 
Kommunföretag i Säffle AB 
Säfflebostäder AB 
 
 
 
 



Köpekontrakt storhus
Säljare
Säfflebostäder AB Andel 1/1 556499-8697
Hamngatan 4, 661 30 Säffle 073-098 39 28

Köpare
Bobra Säffle AB Andel 1/1 556836-5034
Eskilsäters Rud, 661 91 Säffle 070-699 20 75

Överlåtelseobjekt
Fastigheten Säffle Del av NYSÄTER 1:56, med adress Nyströmsvägen 12, 661 95 Värmlands Nysäter.

Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter och försäljer härmed ovannämnda fastighet till köparen.

Köpeskilling
***FYRAHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR***(450 000 kr)

§1 Tillträdesdag
Tillträde ska ske 14 dagar efter att beslut om avstyckning vunnit laga kraft, dock inte tidigare än
2023-02-01 eller annat datum enligt överenskommelse.

§2 Köpeskillingens erläggande
Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

• Betalar handpenning 2022-09-06 45 000 kr
• Betalar kontant på tillträdesdagen 405 000 kr

Summa köpeskilling 450 000 kr

§3 Likvidavräkning
Likvidavräkning skall upprättas per tillträdesdagen. Härvid beaktas aktuella skulder på lån som skall
övertagas.

§4 Inteckningar och pantbrev
Säljaren garanterar

• att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad
• att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt

§5 Förbehåll om avstyckning
Enligt Jordabalken är det en förutsättning för detta köp att beslut om avstyckning i enlighet med
ansökan om lantmäteriförrättning vinner laga kraft. Parterna förbinder sig att acceptera mindre
avvikelser utan vidare ersättningsanspråk från någondera part.

§6 Försäkringar
Säljaren förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad till och med tillträdesdagen hos angivet
försäkringsbolag och till följande värde: Fullvärde.
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§7 Låneklausul
Parterna har informerats om möjligheten av att i avtalet föra in en bestämmelse med innehåll att köpet
skall kunna återgå för det fall köparen ej beviljas lån. Köparen är medveten om att avsaknad av en
sådan klausul medför att köpet inte kan återgå, även för det fall finansieringen av köpet inte skulle
vara klar på tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan föranleda skadeståndsskyldighet enligt
detta avtal.

§8 Faran för fastigheten
Säljaren står för faran om fastigheten av våda skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och den
avtalade tillträdesdagen. Faran övergår härefter på köparen, även om fastigheten ej tillträtts på grund
av köparens dröjsmål.

§9 Äganderättens övergång
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen.

§10 Fördelning av inkomster och utgifter m m
Säljaren skall betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för fastigheten av vad slag de vara
må, om de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår
betalningsskyldigheten på köparen, som också får fastighetens avkastning. Inneliggande bränslelager
övertages på tillträdesdagen av köparen till då gällande dagspris.

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att
betalningsskyldigheten åvilar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år.
Dock har parterna enats om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiften skall ske parterna
emellan per tillträdesdagen på sätt som angivits ovan.

Säljaren garanterar, att på fastigheten belöpande

• gatukostnadsersättning
• el-anslutningsavgifter
• VA-anslutningsavgifter
• anslutningsavgifter för fjärrvärme

erlagts, därest sådan ersättningsskyldighet inträtt, såvida parterna ej avtalat annat i detta kontrakt.

Säljaren garanterar, att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet
inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt.

§11 Rengöring m m
På tillträdesdagen skall säljaren tillse, att fastigheten, såväl mark som byggnader, är utrymd.

Säljaren skall senast på tillträdesdagen bortforsla lös egendom som inte ingår i köpet. Underlåter
säljaren att göra detta, äger köparen - om ej annat avtalats - rätt att bortforsla egendomen på
säljarens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen.

§12 Lagfarts- och lånekostnader
Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köparens förvärv. Kostnader
vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren.
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§13 Överlämnande av handling
På tillträdesdagen skall säljaren till köparen för hans undertecknande överlämna kvitterat köpebrev
avseende fastigheten och övriga handlingar som erfordras för att köparen skall få lagfart. Säljaren
skall vidare till köparen överlämna aktuellt gravationsbevis eller motsvarande utdrag ur
fastighetsregistret, obelånade pantbrev, hyreskontrakt, serviceavtal, anställningsavtal, gällande
tomtkarta om sådan finnes och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för
köparen som ägare av denna.

§14 Pantförskrivning
Säljaren förbinder sig att, i samband med köpeskillingens erläggande, i det fall långivaren önskar,
biträda köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen erhållit lagfart.

§15 Förmedlingsprovision
Förmedlingsprovision betalas av säljaren.
Provisionen är förfallen till betalning, vid anfordran, så snart detta köpekontrakt undertecknats samt
villkor för köpets fullbordan, och bestånd, som parterna tillagt i detta avtal, uppfyllts. Mäklarens rätt
till provision är oberoende av parternas hävningsrätt enligt detta avtals paragraf om skadestånd eller
enligt lag.

§16 Skadestånd m m
Skulle köparen eller säljaren ej fullborda sina åtaganden enligt detta avtal, äger motparten rätt till
skälig ersättning.

Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet.
Omedelbar hävningsrätt föreligger dock inte om motparten är privatperson och kan hänvisa till sådana
extraordinära omständigheter som han inte kan råda över.

Vid köparens kontraktsbrott skall säljarens ersättning i första hand regleras ur erlagd handpenning.
Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att erlägga mellanskillnaden.
Understiger skadan handpenningen, skall mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen.

Säljaren och köparen är införstådda med att säljaren har att erlägga full mäklarprovision, även om
hävning sker enligt denna paragraf, och att provisionskostnaden vid köparens kontraktsbrott ingår i
det skadestånd köparen blir skyldig att erlägga till säljaren.

§17 Fastighetens skick
Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inte överenskommits.

Köpare och säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt.

§18 Säljarens garanti
Säljaren garanterar

• att årshyrorna för bostadslägenheterna enligt gällande hyreskontrakt uppgår till 66 576 kr.
• att utan köparens medgivande intet nu gällande avtal, av slag det vara må, förändras eller nya

avtal träffas rörande fastigheten,
• att samtliga lokaler är godkända i nuvarande skick med nuvarande nyttjande,
• att åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad

som angivits i detta kontrakt,
• att fastigheten för närvarande är delvis momsregistrerad,
• att godkänd OVK-besiktning utförts (ventilationsbesiktning enl förordning 1991:1273).
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Köparen har tidigare fått, tagit del av och är
införstådd med:

• Prospekt

§19 Friskrivning
Säljarens ansvar avseende Fastigheterna och andra skyldigheter enligt köpekontraktet ska
uteslutande regleras av köpekontraktet, varmed ingen påföljd som följer av
köplagen(1990:931),jordabalken eller annat kontrakt eller annan lag, förordning eller rättsprincip
inklusive (men ej begränsat till) rätten att häva köpekontraktet, ska vara tillgänglig för köparen.
Köparen har med hjälp av de rådgivare köparen funnit lämpligt att anlita undersökt Fastigheterna.
Fastigheterna överlåts i befintligt skick och, med undantag för vad säljaren uttryckligen garanterat i
detta kontrakt, friskriver köparen säljaren från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten av
vad slag det än må vara, såväl synliga som dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga
fel och fysiska fel och brister. Köpeskillingen har fastställts med beaktande härav.

§20 Säljarens skyldighet
Från och med tillträdesdagen överlåter säljaren på köparen sina rättigheter.

§21 Köparens skyldighet
Från och med tillträdesdagen övertar köparen säljarens skyldighet enligt alla för fastighetens behöriga
skötsel träffade avtal, vilka köparen tagit del av, såsom rörande renhållning, leverans av vatten,
elektricitet allt i den mån dessa avtal inte kan sägas upp att upphöra nämnda dag.

§22 Förhandlingsordning
Säljaren har upplyst köparen om att avtal om förhandlingsordning träffats/icke träffats mellan
hyresvärden och organisation av hyresgäster (hyresgästförening).

§23 Energideklaration
Innan en byggnad säljs ska säljaren enligt 6 § lagen om energideklaration för byggnader se till att det
finns en upprättad energideklaration för byggnaden. En upprättad energideklaration får användas i
tioår. Säljaren har upplyst om att någon sådan energideklaration inte finns. Köparen har med stöd av
14§ lagen om energideklarationer för byggnader, begärt att säljaren ska fullgöra sin skyldighet enligt
ovan. Om någon energideklaration inte finns senast på tillträdesdagen ska säljaren till köparen utge
10 000 kr, vilket motsvarar beräknad kostnad för utförande av energideklaration. Köparen avstår efter
mottagen kompensation sin rätt att enligt 14 § lagen om energideklaration för byggnader få göra en
energideklaration på säljarens bekostnad. Regleringen ska framgå av likvidavräkningen.

§24 Deposition
Särskilt uppdragsavtal om deposition av handpenningen på fastighetsmäklarens klientmedelskonto
skall träffas med anledning av i detta avtal intaget villkor.

Bilagor
Följande bilagor tillhör köpekontraktet:

• Depositionsavtal
• Lantmäteriutdrag
• Budhistorik
• Registreringsbevis

Handlingar

Utväxling av kontraktet
Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var sitt och det
tredje exemplaret utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.
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Säljarens underskrift
Karlstad 2022-09-06
Ort och datum

Carl-Gustav Eriksson, verkställande direktör

Köparens underskrift
Karlstad 2022-09-06
Ort och datum

Thore Henriksson, firmatecknare
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TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-15 

Referens 
SÄBO/2021:105 

 
 
Carl-Gustav Eriksson, /RedigerareTelefon/ 
carl-gustav.eriksson@saffle.se 

  

 
 /Adressat/ 

 

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

Bakgrund 
Säffle Nysäter 1:56, Nyströmsvägen 12, med byggår 1956 är beläget i 
centrala Nysäter. Byggnaden består av 1 st lägenhet samt lokaler fördelat på 
2 st våningar samt källare. På fastigheten finns garage för 3 st bilar. Lokalen 
har tidigare varit uthyrd till förskola men stått outhyrd sedan 2014. 
Säfflebostäders egna fastighetsskötare har tidigare nyttjat lokal, förråd samt 
garage i källarplan. Fastigheten bedöms ha ett högt underhållsbehov. 
Fastigheten har årligen haft ett negativt driftnetto.  

Ärendets beredning 
Presentation och genomgång av köpeavtal samt köpare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om utveckling för Nyströmsvägen 12, 2021-10-12 
Säfflebostäder AB, protokoll, 2021-10-21, § 52 
Nyströmsvägen 12 – fastighetsutveckling, 2021-11-15 
Tjänsteyttrande, förslag på utveckling Nyströmsvägen 12, 2021-11-17 

Bolagets ståndpunkt 
Bolaget anser att styrelsen ska genomföra försäljningen till presenterad 
köpare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Bokfört värde   422 800 kr 
Köpeskilling     450 000 kr 
Mäklararvode   125 000 kr ex. moms 
 
   Summa -129 50 kr 



Säfflebostäder AB 
Datum 
2022-08-15 

 
 

Sida 
2(2) 

 
   

Bolagets förslag till beslut 
Styrelsen i Säfflebostäder AB beslutar att godkänna försäljningen av 
fastigheten Säffle Nysäter 1:56 under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut. 
 

/Eget_Chef/ 
/Eget_Chefstitel/ 

Carl-Gustav Eriksson 
VD 

Beslutet ska skickas till 
Kommunföretag i Säffle AB 
Säfflebostäder AB 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-19 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 145 Dnr KS/2022:312 

Säfflebostäders markköp av Säffle Säffle 7:13 och del av 
Säffle Säffle 7:14 - Ladugårdsparken 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har antagit ny detaljplan för området Knusesund. Del av marken är 
avsedd för rad- och /eller kedjehus. Detta område lämpar sig väl för Säfflebostäder 
att bebygga med radhus utifrån den marknadsanalys som bolaget tidigare tagit fram. 
Genom nybyggnation av radhus i Säffle tätort så bidrar Säfflebostäder till en aktiv 
och levande stadsutveckling.  
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunföretag i Säffle AB § 50, 2022-09-05.  
Protokoll från Säfflebostäder AB § 43, 2022-08-30.  
Marknadsanalys bostäder Säffle kommun, 2022-03-11. 
Tjänsteskrivelse från Säfflebostäder, 2022-08-15. 
Detaljplanekarta. 
Affärsplan Ladugårdsparken. 
Köpekontrakt - Del av Säffle Säffle 7.13 och del av Säffle 7.14, 2022-08-11.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunföretag i Säffles förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Säfflebostäder Ab 
genomföra markförvärv av fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i 
enlighet med köpekontraktet. 
 
 
______________________ 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-05 

 
 

 

Kommunföretag i Säffle AB 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 50 Dnr KFAB/2022:30 

Markköp av Säffle Säffle 7:13 och del av Säffle Säffle 7:14 - 
Ladugårdsparken 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har antagit ny detaljplan för området Knusesund. Del av marken är 
avsedd för rad- och /eller kedjehus. Detta område lämpar sig väl för Säfflebostäder 
att bebygga med radhus utifrån den marknadsanalys som bolaget tidigare tagit fram. 
Genom nybyggnation av radhus i Säffle tätort så bidrar Säfflebostäder till en aktiv 
och levande stadsutveckling.  
Beslutsunderlag 
Protokoll från Säfflebostäder § 43, 2022-08-30.  
Marknadsanalys bostäder Säffle kommun, 2022-03-11. 
Tjänsteskrivelse från Säfflebostäder, 2022-08-15. 
Detaljplanekarta. 
Affärsplan Ladugårdsparken. 
Köpekontrakt - Del av Säffle Säffle 7.13 och del av Säffle 7.14, 2022-08-11.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Styrelsen i Kommunföretag i Säffle Ab föreslår 
Kommunfullmäktige beslutar att Säfflebostäder Ab genomföra markförvärv av 
fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i enlighet med köpekontraktet. 
Beslut 
Styrelsen i Kommunföretag i Säffle Ab föreslår Kommunfullmäktige beslutar att 
Säfflebostäder Ab genomföra markförvärv av fastigheterna del av Säffle 7:13 och 
Säffle 7:14 i enlighet med köpekontraktet. 
 
______________________ 
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§ 43 Dnr SÄBO/2022:55 

Markköp Ladugårdsparken 
Ärendebeskrivning 
Säffle kommun har antagit ny detaljplan för området Knusesund. Del av marken är 
avsedd för rad- och /eller kedjehus. Detta område lämpar sig väl för Säfflebostäder 
att bebygga med radhus utifrån den marknadsanalys som bolaget tidigare tagit fram. 
Genom nybyggnation av radhus i Säffle tätort så bidrar Säfflebostäder till en aktiv 
och levande stadsutveckling.  
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Detaljplanekarta 
Marknadsanalys bostäder Säffle kommun 20220311 
Tjänsteskrivelse SÄBO/2022:55 
Affärsplan Ladugårdsparken 
Sammanträdesprotokoll Dnr SÄBO/2022:55 
Köpekontrakt - Del av Säffle Säffle 7.13 och del av Säffle 7.14 - 20220811 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Markus Bäckström (C): Styrelsen i Säfflebostäder AB besluta om och genomföra 
markförvärv av fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i enlighet med 
köpekontraktet under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 
Beslut 
Styrelsen i Säfflebostäder AB besluta om och genomföra markförvärv av 
fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i enlighet med köpekontraktet under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 
 
______________________ 
2022-08-31 Utdrag till: 
Kommunföretag i Säffle AB 
Säfflebostäder AB 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 



 

KÖPEKONTRAKT 
 
 

Säljare  Säffle kommun 
Org.nr. 212000-1900 
Kanaltorget 1 
661 80 Säffle 
 
 

Köpare  Säfflebostäder AB 
Org.nr. 556499-8697 
Hamngatan 4 
661 30 Säffle 

 
 
Överlåtelseobjekt 
Del av fastigheterna Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i Säffle kommun. Berörda delar av respektive 
fastighet har en gemensam yta om ca 4 760 kvadratmeter. Berörda delar av respektive 
fastighet är benämnda ”B. Ladugårdshagen” och ”C. Herrgårdshagen” i till detta avtal 
tillhörande bilaga 1. 
 
 
Överlåtelseförklaring 
Säljaren överlåter och försäljer överlåtelseobjektet till köparen. 
 
 
Köpeskilling 
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om sjuhundrafjortontusen 
(714.000,00) kronor. 
 
 
§ 1  Ansökan om fastighetsbildning 
Fastighetsbildning av överlåtelseobjektet inom fastigheten Säffle 7:13 och Säffle 7:14 ska ske 
via avstyckning. Säljaren och köparen är överens om att fastighetsbildningen ska ske i allt 
väsentligt i enlighet med till detta avtal tillhörande bilaga 1, och att avvikelser inte ska 
föranleda detta avtals ogiltighet eller upphävande så länge avvikelserna inte är väsentliga. 
 
Säljaren ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning och ansvarar för samtliga kostnader i 
samband därmed. 
 
Ansökan om fastighetsbildning biträdes. 
 
 
§ 2  Tillträdesdag 
Köparen ska tillträda överlåtelseobjektet sedan fastighetsbildningen för områdets avstyckande 
vunnit laga kraft och betalning skett på sätt som anges i § 3. 
  



 

§ 3  Köpeskillingens betalning 
Köpeskillingen skall betalas på följande sätt: 
 
Köparen betalar på tillträdesdagen hela köpeskillingen om 714.000,00 kronor 
 
 
§ 4  Köpebrev 
Köpebrev ska upprättas efter att köpeskillingen till fullo erlagts. 
 
Lagfart får inte sökas innan köpeskillingen tillfullo erlagts och köpebrev upprättats. 
 
 
§ 5  Äganderättens övergång 
Äganderätten till överlåtelseobjektet övergår till köparen på tillträdesdagen efter att köpebrev 
upprättats. 
 
 
§ 6  Inteckningsbelastning 
Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några 
penninginteckningar. 
 
 
§ 7  Tvist 
Säljaren garanterar att rättslig tvist om bättre rätt till fastigheten inte befaras. 
 
 
§ 8  Fastighetens skick 
Överlåtelseobjektet överlåts i det skick den befinner sig på kontraktsdagen (befintligt skick). 
 
 
§ 9  Friskrivning 
Köparen har beretts tillfälle att besiktiga överlåtelseobjektet och dess skick och i övrigt 
undersöka förhållanden av betydelse för överlåtelseobjektet, dess skick eller värde. 
 
Säljaren har inget ansvar med anknytning till överlåtelsen av överlåtelseobjektet av vad slag 
det må vara. Köparen får därför inte åberopa fel i överlåtelseobjektet av vad slag det må vara 
och avstår från alla framtida anspråk på grund av fel eller brister i fastigheten, med undantag 
för säljarens ansvar för avvikelser från säljarens garantier enligt §§ 6-7. 
 
Säljaren friskriver sig allt ansvar som säljaren i övrigt kan ha enligt lag, rättsliga principer 
eller liknande. 
 
 
§ 10  Lagfartskostnader, förrättningskostnader och övriga kostnader 
Samtliga med köpet förenade kostnader, såsom avgift för lagfart, stämpelskatt och kostnader 
för inteckningar, betalas av köparen. 
 
Avgifter, skatter, räntor, m.m. som utgår för överlåtelseobjektet för tiden före tillträdesdagen 
betalas av säljaren och därefter av köparen. 
 



 

§ 11  Övrigt 
I övrigt gäller vad som i 4 kap. jordabalken eller i övrigt i lag stadgas om köp av fast 
egendom. 
 
Överlåtelseobjektet är anslutet till kommunalt VA-nät. 
 
 
§ 12  Ändringar och tillägg 
Ändringar i och tillägg till detta köpekontrakt ska för att vara bindande upprättas skriftligen 
och undertecknas av båda parter genom därtill behörig. 
 
 
§ 13  Överlåtelse av avtalet 
Köparens rättigheter eller skyldigheter enligt detta köpekontrakt får inte överlåtas helt eller 
delvis utan säljarens skriftliga samtycke. 
 
 
Bilagor 
1) Bilaga 1, Detaljplanekarta DP Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken - 20220811 
 
 
 
 
 
 
 

(SIGNATURSIDA FÖLJER) 
  



 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Säffle den 
 
För Säffle kommun 
 
 
      
Dag Rogne, kommunstyrelsens Ingemar Rosén, kommundirektör 
Ordförande 
 
 
Säljarnas egenhändiga namnteckningar bevittnas 
 
 
      
    
 
 
 
 
Säffle den 
 
För Säfflebostäder AB 
 
 
      
Carl-Gustav Eriksson, VD  Marcus Bäckström, Styrelseordförande 
 
 
Köparens egenhändiga namnteckningar bevittnas 
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Fastighetsköp Ladugårdsparken 
Sammanfattning 
Säffle kommun har antagit ny detaljplan för området Knusesund. Del av 
marken är avsedd för rad- och /eller kedjehus. Detta område lämpar sig väl 
för Säfflebostäder att bebygga med radhus utifrån den marknadsanalys som 
bolaget tidigare tagit fram. Genom nybyggnation av radhus i Säffle tätort så 
bidrar Säfflebostäder till en aktiv och levande stadsutveckling.  

Bakgrund 
I ägardirektivet för 2022 framgår att bolaget ska presentera förslag på 
område för lämplig nybyggnation.  
 
Säffle kommun har fattat beslut om att försäljning av mark inom detaljplan 
för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken ska säljs för 150 kr / kvm, 
inkl VA-anslutningar. Nya fastigheter inom området kommer avstyckas 
under hösten 2022 och är en förutsättning för markköp.     

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av VD. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Detaljplanekarta 
Marknadsanalys bostäder Säffle kommun 20220311 
Tjänsteskrivelse SÄBO/2022:55 
Affärsplan Ladugårdsparken 
Sammanträdesprotokoll Dnr SÄBO/2022:55 
Köpekontrakt - Del av Säffle Säffle 7.13 och del av Säffle 7.14 - 20220811 

Bolagets ståndpunkt 
Bolaget anser att Projekt Ladugårdsparken lämpar sig mycket väl som 
område för nybyggnation av radhus och önskar gå vidare med markförvärv 
samt pågående förstudie för nybyggnation.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Köpeskilling   714 000 kr  
Stämpelskatt  (4,25 %) 30 000 kr  



Säfflebostäder AB 
Datum 
2022-08-15 
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Måluppfyllelse 
Uppfyller väl bolagets mål om en attraktiv boendeutveckling. Går i linje med 
framtagen marknadsanalys samt de mål kommunen har för framtida 
utveckling. Projekt Ladugårdsparken är en viktig del i att skapa en attraktiv 
och aktiv utveckling av boendeformer och där igen en välfungerande 
flyttkedja.  
 

Bolagets förslag till beslut 
Styrelsen i Säfflebostäder AB besluta om och genomföra markförvärv av 
fastigheterna del av Säffle 7:13 och Säffle 7:14 i enlighet med 
köpekontraktet under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 
 

/Eget_Chef/ 
/Eget_Chefstitel/ 

Carl-Gustav Eriksson 
VD 

Beslutet ska skickas till 
Kommunföretag i Säffle AB 
Säfflebostäder AB 
Kommunstyrelsen 
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§ 146 Dnr KS/2021:231 

Avgift för kopior av allmänna handlingar 
Ärendebeskrivning 
Principen om handlingsoffentlighet slås fast i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. 
Senaste beslut i Säffle kommun kring avgifter för kopiering togs av 
kommunfullmäktige 2009. Kommunledningskontoret föreslår en revidering av 
avgiftsbeslutet där nya medier såsom e-post och andra digitala medier även tas 
med. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 122, 2022-09-05.  
Tjänsteyttrande om avgift för kopior av allmänna handlingar, 2022-08-31. 
Avgiftsförordningen (1992:191). 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
1. Följande avgifter ska gälla för utlämnande av allmän handling från och 

med 10 oktober 2022 
Elektroniska handlingar 
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller fler. De första nio 
handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling därutöver 
kostar 2 kronor. 
För handlingar som måste skannas in gäller samma avgift som för pap-
perskopior. 
Papperskopior 
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna 
är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 
kronor. 
CD/DVD 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor. 
Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD. Avgift tas ut med 120 kr per 
inspelning 
USB-minne 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-minnet 
motsvarande inköpspriset. 
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Porto 
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. Vid 
postförskott tillkommer postförskottsavgift. 
Betalning till Swish samt angående förskott 
Betalning görs företrädesvis till kommunens särskilda Swishkonto. I enskilda 
fall kan av respektive nämnd utsedd delegat/respektive VD besluta om 
förskottsbetalning. 

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

Format 
Belopp i 
kronor 

Streckritning Delvis 
färgtäckning 

Full 
färgteckning 

A2 20 38 75 

A1 38 75 150 

A0 70 140 300 

 
2. Utlämnande av allmän handling vid kommunal myndighetsutövning är 

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

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

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

 
 
_______________________ 
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 Kommunfullmäktige 

 

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

Bakgrund 
Offentlighetsprincipen är grundläggande för statlig och kommunal verksam-
het i Sverige. Den kommer till uttryck bland annat genom rätten till yttrande-
frihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars 
offentlighet. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och är 
inkommen eller upprättad där. Det kan vara texter, bilder eller information 
lagrad i exempelvis en dator eller i ett bärbart minne. Principen om 
handlingsoffentlighet slås fast i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Rätten 
att ta del av handlingarna kan ses som ett inslag i den medborgerliga 
yttrande- och informationsfriheten.  
 
Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Visst handlingar och 
visst innehåll kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om sekre-
tess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
I proposition 2019/20:179 ”Förskottsbetalning i vissa ärenden om utläm-
nande av allmän handling” konstaterar Regeringen att ”en begäran om att få 
en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt (det s.k. skyndsam-
hetskravet, 2 kap. 16 § andra stycket TF). Med skyndsamt avses att besked i 
en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som en begäran har 
gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om det är nöd-
vändigt för att ta ställning till om handlingen får lämnas ut. Om framställ-
ningen avser eller fordrar genomgång av ett omfattande material kan det 
vidare vara ofrånkomligt med ytterligare dröjsmål (se t.ex. JO 2008/09 s. 
547).” 
 
Senaste beslut i Säffle kommun kring avgifter för kopiering togs av kom-
munfullmäktige 2009-08-31 § 111 dnr KS/2009:219. Där slås fast att Säffle 
kommun ska följa avgiftsförordningens bestämmelser §§ 15-19 (1992:191). 
Sedan beslutet 2009 har det förflutit 12 år och digitaliseringen av administ-
rationen och samhället i stort har fortsatt i oförminskad skala. Ärendehante-
ringssystemen moderniseras och det är därför läge att åter se över avgifterna 
kring kopiering och utlämnande av handling. 
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År 1995 beslutade kommunfullmäktige KF/1995 § 67 ”att bemyndiga 
byggnadsnämnden att besluta om ändringar av i taxan ingående belopp, när 
skäl till detta finnes.” 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kansliet efter samråd i 
Kommundirektörens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
Avgiftsförordningen (1992:191). 

Förvaltningens ståndpunkt 
Vid det senaste beslutet kring avgifter för kopiering år 2009 var den normala 
arbetsgången vid utlämnande av handlingar och utskick till förtroendevalda 
fortfarande att handlingarna kopierades och vidarebefordrades per brev. I 
och med att alla förtroendevalda för ca 8 år sedan får låna en läsplatta som 
arbetsredskap har utskicken av handlingar förändrats i grunden. Inga hand-
lingar skickas idag ut per papper inför politiska möten. I normalfallet skickas 
det inte heller ut några handlingar per papper till pressen. Politikerna går 
istället in i en särskild modul i diariet för att se sina handlingar. Övrig kom-
munikation av handlingar sker mestadels per e-post. Vissa handlingar kopie-
ras dock fortfarande. 
Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten alltid rätt att ta del av allmänna 
handlingar som inte är sekretessbelagda. Sekretessen ska prövas vid varje ny 
begäran att ta del av en sådan handling. Den som önskar ta del av en hand-
ling har även rätt att vara anonym och behöver inte heller ange något skäl.  
 
I avgiftsförordningen (1992:191) bestäms hur statliga myndigheter under 
Regeringen får ta ut avgifter. För kommunerna finns inte motsvarande regel-
verk. Här gäller istället 2 kap 5 och 6 §§ i kommunallagen (2017:725) som 
säger att kommuner får ta ut avgifter för sina tjänster och nyttigheter samt att 
avgifterna inte får vara högre än som motsvarar kostnaderna för desamma. 
Det innebär även att ett eventuellt beslut om avgift för kopiering behöver 
beslutas av kommunfullmäktige för att vara giltigt. En kommun kan också 
välja att avstå från att fatta ett sådant beslut, men då går det inte heller att ta 
ut en avgift. Eftersom kommunala bolag lyder under samma premisser så 
behöver även bolagsstyrelserna ta motsvarande beslut på förhand. Utifrån att 
vissa myndigheter och kommuner har stor belastning när det gäller utläm-
nande av allmänna handlingar och där vissa adressater inte betalar fakturorna 
har Riksdagen nyligen reviderat offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Ändringen, som är giltig från och med 2021-01-01, innebär att 
förskott kan krävas i ett enskilt fall. 
 
Nuvarande beslut i kommunfullmäktige från 2009 bygger på avgiftsförord-
ningens (1992:191) bestämmelser, men avviker från den genom att ha fler 
nivåer på avgiften. I avgiftsförordningen gäller en enhetlig avgift oavsett 
storlek på papperet och oavsett om det är svartvitt eller färg. I Säffle nuva-
rande beslut om taxa gäller olika avgifter för dessa variabler.  
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Avgiftsförordningen gör ingen skillnad på om det är en elektronisk handling 
eller en pappershandling. Domstolsverkets hantering av avgifter för utläm-
nande av allmän handling gör dock skillnad mellan utlämnande av elektro-
niska handlingar, papperskopior, cd/dvd, ljud- och bildinspelningar på 
cd/dvd respektive USB-minne. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att Domstolsverkets avgifter innebär en 
mer uppdaterad hantering av utlämnande av allmänna handlingar och före-
slår att Säffle kommun beslutar att följa dessa. Kommunledningskontoret 
föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att avgifterna ska gälla hela 
kommunkoncernen inklusive de helägda bolagen och att beslutet därmed ska 
fastställas på närmast kommande bolagsstämmor (bolagens beslut gäller 
därmed från datum för justerat protokoll efter bolagsstämma). 
Kommunledningskontoret förslår även att det ska göras undantag för avgift 
för beställningar från media samt för forsknings- och skolarbeten. Undantag 
görs även när förtroendevalda i kommunen behöver en handling som 
underlag för beslut.  
Enligt uppgift från Skatteverket per 2021-12-03 ska det inte läggas på moms 
på avgifter för utlämnande av allmän handling som ett led i 
myndighetsutövning. På kommunala verksamheter som inte är 
myndighetsutövning ska det däremot läggas på moms. Skattemyndigheten 
tar exemplet att en nybyggnadskarta som behövs vid bygglovsprövning är 
momsfri, medan en nybyggnadskarta som tillhandahålls utan att den är ett 
led i en bygglovsprövning är momspliktig. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.17/321543.htm
l#h-Vad-ar-myndighetsutovning. För bolagen gäller särskild momsplikt. 
Som exempel har Säfflebostäder AB en momspliktig och en icke 
momspliktig del. 
Miljö- och byggnadsnämnden har i dagsläget rätt att ta ut och besluta om 
avgift för kopiering av ritningar. (KF 1995-04-24 § 67). Senaste revidering 
beslutades av nämnden år 2016 dnr MB 2016-502. Här föreslås att även 
dessa särskilda avgifter kring kopiering och plottning i storformat tas med i 
det nya samlade beslutet. Och att Miljö- och byggnadsnämndens rätt att fatta 
separata beslut därmed upphör. 

Förslag till avgifter från och med 1 oktober 2022 

Elektroniska handlingar 
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller fler. De första 
nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling 
därutöver kostar 2 kronor. 
För handlingar som måste skannas in gäller samma avgift som för pappers-
kopior. 
Papperskopior 
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio 
sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 
kostar 2 kronor. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.17/321543.html#h-Vad-ar-myndighetsutovning
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.17/321543.html#h-Vad-ar-myndighetsutovning
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CD/DVD 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor. 
Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD. Avgift tas ut med 120 kr per 
inspelning 
USB-minne 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-min-
net motsvarande inköpspriset. 
Porto 
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. 
Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift. 
Förskottsbetalning 
I enskilda fall kan av respektive nämnd utsedd delegat/respektive VD besluta 
om förskottsbetalning. 
Undantag 
Undantag från betalning görs för utlämning till media samt för forsknings- 
och skolarbeten. Undantag görs även när förtroendevalda i kommunen 
behöver en handling som underlag för beslut.  
Särskilda avgifter för kopiering och plottning i storformat 

Format 
Belopp i kronor 

Streckritning Delvis 
färgtäckning 

Full 
färgteckning 

A2 20 38 75 

A1 38 75 150 

A0 70 140 300 

För kopiering som inte är att betrakta som myndighetsutövning tillkommer i 
dagsläget 25 procents moms. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundlagsfäst genom Tryckfri-
hetsförordningen och kan därmed sägas ingå i det kommunala grunduppdra-
get. Personalkostnaden för att hantera utlämnande av handlingar kan i ett 
enskilt ärende uppgå till timmar. I andra fall går det snabbt och enkelt. Det är 
svårt att ta fram en genomsnittskostnad per år. Sett till vilka intäkter som är 
bokförda åren 2016 till 2020 ligger de på 2-4 tkr om året med nuvarande 
avgifter, vilket förmodligen inte speglar kostnaden korrekt.  

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision ”Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, vi 
vågar” uttyds i sju övergripande mål. Mål 1 lyder: Säffle kommun är en plats 
för alla. Målet beskrivs med följande text: ”Säffle kommun har ett förhåll-
ningssätt där alla människor är lika mycket värda och vi ska hitta en god 
balans mellan kommunens service och de individuella behoven oavsett vem 
du är eller var du bor i kommunen. Det handlar om varje människas valfri-
het och rätt att få leva sitt liv som de själva önskar och delta i samhället på 



Säffle kommun 
Datum 
2022-08-31 

 
 

Sida 
5(6) 

 
   

lika villkor. Genom möjligheter till inflytande tar Säffle kommun åsikter på 
allvar och tillåter en öppen process inför beslut och aktiviteter”. Genom att 
kommunen lägger fast vad som gäller för att ta del av en allmän handling 
tydliggörs en öppen process inför beslut och aktiviteter. 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget till avgifter för utlämnade av allmän handling har sin grund i kom-
munallagens 2 kap 5 och 6 §§ i kommunallagen (2017:725) som säger att 
kommuner får ta ut avgifter för sina tjänster och nyttigheter samt att avgif-
terna inte får vara högre än som motsvarar kostnaderna för desamma. Försla-
get bygger även på Domstolsverkets tolkning av avgiftsförordningens 
(1992:191) bestämmelser. I och med att förslaget gör ett undantag för 
skolarbeten i olika stadier tas hänsyn till barnperspektivet och deras 
möjligheter till insyn och inflytande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Följande avgifter ska gälla för utlämnande av allmän handling från 

och med 1 oktober 2022 
Elektroniska handlingar 
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller fler. De 
första nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje 
handling därutöver kostar 2 kronor. 
För handlingar som måste skannas in gäller samma avgift som för pap-
perskopior. 
Papperskopior 
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio 
sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därut-
över kostar 2 kronor. 
CD/DVD 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor. 
Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD. Avgift tas ut med 120 kr per 
inspelning 
USB-minne 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-
minnet motsvarande inköpspriset. 
Porto 
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 
gram. Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift. 
Betalning till Swish samt angående förskott 
Betalning görs företrädesvis till kommunens särskilda Swishkonto. I 
enskilda fall kan av respektive nämnd utsedd delegat/respektive VD 
besluta om förskottsbetalning. 

  



Säffle kommun 
Datum 
2022-08-31 

 
 

Sida 
6(6) 

 
   

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

Format 
Belopp i 
kronor 

Streckritning Delvis 
färgtäckning 

Full 
färgteckning 

A2 20 38 75 

A1 38 75 150 

A0 70 140 300 

 
2. Utlämnande av allmän handling vid kommunal myndighetsutövning är 

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

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

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

 
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef, kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag
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1 Allmänhetens rätt att ta del av allmän handling 
Offentlighetsprincipen är grundläggande för statlig och kommunal verksam-
het i Sverige. Den kommer till uttryck bland annat genom rätten till yttrande-
frihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars 
offentlighet. 
 
Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Visst handlingar och 
visst innehåll kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om sekre-
tess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten alltid rätt att ta del av allmänna 
handlingar som inte är sekretessbelagda. Sekretessen ska prövas vid varje ny 
begäran att ta del av en sådan handling. Den som önskar ta del av en hand-
ling har även rätt att vara anonym och behöver inte heller ange något skäl.  
 

1.1 Kommunfullmäktigebeslut om avgifter 
I avgiftsförordningen (1992:191) bestäms hur statliga myndigheter under 
Regeringen får ta ut avgifter. För kommunerna finns inte motsvarande regel-
verk. Här gäller istället 2 kap 5 och 6 §§ i kommunallagen (2017:725) som 
säger att kommuner får ta ut avgifter för sina tjänster och nyttigheter samt att 
avgifterna inte får vara högre än som motsvarar kostnaderna för desamma. 
Det innebär även att ett eventuellt beslut om avgift för kopiering behöver 
beslutas av kommunfullmäktige för att vara giltigt. Eftersom kommunala 
bolag lyder under samma premisser så behöver även bolagsstyrelserna ta 
motsvarande beslut på förhand. 

1.2 Övriga styrdokument, lagar och förordningar  
Utifrån att vissa myndigheter och kommuner har stor belastning när det 
gäller utlämnande av allmänna handlingar och där vissa adressater inte 
betalar fakturorna har Riksdagen nyligen reviderat offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Ändringen, som är giltig från och med 2021-01-
01, innebär att förskott kan krävas i ett enskilt fall. 
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2 Avgift för kopior av allmän handling 

2.1 Organisation och ansvar 
Varje kommunal nämnd är en egen myndighet. Enligt kommunallagen ska 
dock avgifter beslutas av kommunfullmäktige för att vara giltiga. För att 
avgiftsbeslutet även ska vara giltigt för ett kommunalt bolag behöver det 
antas av bolagsstämman. 

2.2 Avgifter 
Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller avgifterna för kopiering hela 
kommunkoncernen inklusive de helägda bolagen. 

2.2.1 Elektroniska handlingar 
En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller fler. De första 
nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling 
därutöver kostar 2 kronor. 
För handlingar som måste skannas in gäller samma avgift som för pappers-
kopior. 

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

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

2.2.4 USB-minne 
Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-min-
net motsvarande inköpspriset. 

2.2.5 Porto 
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. 
Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift. 

2.2.6 Betalning till Swish samt angående förskott 
Betalning görs företrädesvis till kommunens särskilda Swishkonto. I 
enskilda fall kan av respektive nämnd utsedd delegat/respektive VD besluta 
om förskottsbetalning. 

2.2.7 Undantag 
Undantag från betalning görs för utlämning till media samt för forsknings- 
och skolarbeten. Undantag görs även när förtroendevalda i kommunen 
behöver en handling som underlag för beslut.  
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§ 147 Dnr KS/2018:178 

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

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

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 120, 2022-09-05.  
Protokoll från teknik- och fritidsnämnden § 71, 2022-06-21. 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-20. 
Motion, Centerpartiet, 2018-08-17. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
 
___________________ 
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Teknik- och fritidsförvaltningen 
Hans Sundberg 
Gatuingenjör 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Svar på motion om solcellsdriven gatubelysning 
(Säffle) 

Sammanfattning 
Kenneth Andersson (C) och Timmy Svensson (C) inkom den 17 augusti 
2018 med en motion om att utreda vilka alternativ som finns för bra 
solcellsdriven gatubelysning och vilka möjligheter som finns för att kunna 
söka bidrag till en sådan investering. 

Förvaltningen ställer sig positivt till intentionen i motionen. Solcellsdriven 
gatubelysning kommer troligen bli allt vanligare i framtiden, och ett 
successivt införande skulle ligga i linje med flertalet kommunala och 
nationella miljömål. 

Förvaltningen menar dock att förslaget är praktiskt ogenomförbart i 
dagsläget. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Bakgrund 
Kenneth Andersson (C) och Timmy Svensson (C) inkom den 17 augusti 
2018 med en motion om att utreda vilka alternativ som finns för bra 
solcellsdriven gatubelysning och vilka möjligheter som finns för att kunna 
söka bidrag till en sådan investering. 

Solcellsdriven gatubelysning möjliggör förnybart gatljus utan framdragning 
av elledningar. Systemen kan i regel växlas mellan högre och lägre effekt 
beroende på situation. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-20 
Motion, Centerpartiet, 2018-08-17 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ställer sig positivt till intentionen i motionen. Solcellsdriven 
gatubelysning kommer troligen bli allt vanligare i framtiden, och ett 
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successivt införande skulle ligga i linje med flertalet kommunala och 
nationella miljömål. 

Förvaltningen menar dock att förslaget är praktiskt ogenomförbart i 
dagsläget. Följande skäl ligger till grund för detta: 

1. Produktutbudet på marknaden ger inte tillräcklig belysningseffekt för att 
uppnå tillräcklig trygghet 

2. Den låga effekten jämfört med ordinarie belysningsanläggningar 
kombinerat med det relativt höga inköpspriset gör investeringen ekonomiskt 
svårförsvarbar. 

Många tillverkare menar att deras produkter uppfyller de effektkrav som 
kommunerna ställer, men erfarenhet visar att praktiska förhållanden såsom 
solläge, omgivande miljö m.m. sänker effekten till en grad som sällan 
överensstämmer med den effekt som ges i kontrollerade testsituationer. 

Marknaden lär inom de närmaste åren leverera ett allt bättre teknikutbud vad 
gäller celler, batterier, lampor, etc. Förvaltningen menar att kommunen bör 
bevaka utvecklingen och fatta nya beslut när solcellsdrivna anläggningar 
med tillräcklig effekt finns tillgängliga. 

Enstaka punktinsatser med solcellsdriven belysning kan dock vara motiverad 
redan idag, och då främst på sträckor där elledningsdragningen skulle bli för 
lång och där det handlar om komplementbelysning. Förvaltningen tar med 
sig motionens intention i det fortsatta arbetet. 

Förvaltningen arbetar löpande med att uttjänta armaturer byts ut mot led-
armaturer, och även riktade energibesparningar genom att på utpekade 
sträckor byta ut befintliga armaturer till effektivare led-armaturer.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

En LED-armatur kostar ca 3500kr och kan monteras på befintlig stolpe. 
Utbyte av armatur är alltså begränsad till just armaturen. 

När det gäller solcellsdriven armatur kräver det utbyte av själva stolpen då 
mycket av tekniken är integrerad i själva stolpen. Kostnaden för en 
solcellsdriven armatur och stolpe är flera gånger dyrare än ex en LED-
armatur. Dessutom då effekten på solcellsbelysningen är så låg kräver det 
även förtätning av stolparna. Där det idag endast krävs två armaturer krävs 
minst tre solcellsdrivna belysningspunkter för att klara belysningskraven i 
praktiken. 

Måluppfyllelse 
Motionen ligger i linje med fullmäktigemålet ”Säffle kommun har god 
kvalitet med fokus på hållbar utveckling”. Motionen ligger även i linje med 
Säffle kommuns klimatplan samt det nationella arbetet med Agenda 2030. 
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Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Motionen ligger i linje med övriga riktlinjer, policies, planer och 
barnkonventionen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 
 

Hans Sundberg 
Gatuingenjör 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Säffle
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§ 71 Dnr TFNSÅ/2018:654 

Svar på motion om solcellsdriven gatubelysning (Säffle) 
Ärendebeskrivning 
Kenneth Andersson (C) och Timmy Svensson (C) inkom den 17 augusti 2018 med 
en motion om att utreda vilka alternativ som finns för bra solcellsdriven 
gatubelysning och vilka möjligheter som finns för att kunna söka bidrag till en 
sådan investering. 

Förvaltningen ställer sig positivt till intentionen i motionen. Solcellsdriven 
gatubelysning kommer troligen bli allt vanligare i framtiden, och ett successivt 
införande skulle ligga i linje med flertalet kommunala och nationella miljömål. 

Förvaltningen menar dock att förslaget är praktiskt ogenomförbart i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-20 
Motion, Centerpartiet, 2018-08-17 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Beslut 
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

_______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
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§ 148 Dnr KS/2021:56 

Motion om informationsskyltar på byggnader i Säffle stad 
Ärendebeskrivning 
Sjukvårdspartiet i Värmland lämnade den 18 februari 2021 in en motion om 
informationsskyltar på byggnader i Säffle stad. Kulturnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiet i Säffles motion om 
informationsskyltar i Säffle stad. Arbetet kan utföras inom kulturnämndens 
ordinarie budget 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 121, 2022-09-05. 
Kulturnämndens protokoll § 47, 2022-06-14.  
Tjänsteyttrande om svar på motion från Sjukvårdspartiet i Värmland angående 
informationsskyltar, 2022-05-20. 
Sjukvårdspartiets motion, 2021-02-18. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiets 
motion angående informationsskyltar på byggnader i Säffle stad. 
 
____________________ 
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§ 47 Dnr KUN/2022:37 

Svar på motion från Sjukvårdspartiet i Värmland angående 
informationsskyltar 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiet i Säffles 
motion om informationsskyltar i Säffle stad. Arbetet kan utföras inom 
kulturnämndens ordinarie budget 
Beslutsunderlag 
Tjänsteyttrande om svar på motion från Sjukvårdspartiet i Värmland angående 
informationsskyltar, 2022-05-20. 
Sjukvårdspartiets motion, 2021-02-18. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Veronika Bäckström (C): Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
Beslut 
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiets motion 
angående informationsskyltar på byggnader i Säffle stad. 
Kulturnämnden beslutar för egen del: 

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kulturförvaltningen i 
uppdrag att starta upp arbetet med informationsskyltar på byggnader. 

 
 
_____________________ 
2022-06-20 Utdrag till 
Kommunledningskontoret  
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 Kulturnämnden 

 

Motion från SiV angående informationsskyltar på 
byggnader i Säffle stad 
Sammanfattning 
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiet i 
Säffles motion om informationsskyltar i Säffle stad. Arbetet kan utföras 
inom kulturnämndens ordinarie budget 

Bakgrund 
Sjukvårdspartiet i Säffle har inkommit med en motion där man önskar att 
byggnader i staden märks ut med skyltar där arkitekt och byggnadsår anges. 
I Säffle centrum finns en hel rad intressanta byggnader skapade av välkända 
arkitekter. Under senare år har intresset och stoltheten ökat gällande 
bebyggelsen i centrum, som bl a uttryckts i boken Ny stad i rött tegel och ett 
stort intresse hos allmänheten av stadspromenader med olika teman. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Sjukvårdspartiets motion, 2021-02-18. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Säffles moderna stadshistoria har uppmärksammats under senare år. 
Förvaltningen ser ett värde i att uppmärksamma några utvalda byggnader 
och dess arkitekter. Genom att ange arkitekter och byggnadsår ges den 
intresserade allmänheten möjlighet att enkelt ta del av stadens 
bebyggelsehistoria. Förvaltningen har arbetat med QR-koder i andra 
sammanhang och ser ett värde i att utförligare information finns tillgänglig 
på detta sätt. Kulturförvaltningen tar ansvar för urval av de byggnader och 
arkitekter som ska uppmärksammas samt ser till att ta fram texter om 
respektive arkitekt och byggnad som QR-koderna kan hänvisa till. Arbetet 
kan starta under hösten 2022 och ska vara klart till senast sommaren 2023. 
Arbetet förutsätter att kulturförvaltningen tar kontakt med aktuella 
fastighetsägare och får ett godkännande för att sätta upp 
informationsskyltarna.  

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för att ta fram skyltar ryms inom kulturnämndens ordinarie 
budget. 



Säffle kommun 
Datum 
2022-05-20 

 
 

Sida 
2(2) 

 
   

 

Måluppfyllelse 
Säffle kommuns vision lyder: Säffle leder hållbar utveckling – vi kan, vi vill, 
vi vågar. Visionen bryts ned i fyra externa och tre interna övergripande mål. 
Det fjärde övergripande målet lyder: ”Säffle kommun möjliggör det goda 
livet” och förklaras med texten: ”Säffle kommun möter människor och deras 
behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet. Säffle 
kommun skapar i samverkan med andra aktörer ett hållbart samhälle med 
god folkhälsa, trygga och attraktiva boendemiljöer goda kommunikationer, 
goda fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och närhet till god vård och om-
sorg.” 
Förslaget att uppmärksamma och tydliggöra byggnaders historia hjälper till 
att stärker identiteten och samhörigheten i samhället 

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Informationsskyltar på bebyggelse i Säffle centrum ryms inom målet  
”Kulturförvaltningen finns med i det förvaltningsövergripande arbetet kring 
centrumutveckling” i Kulturplan 2021-2024. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sjukvårdspartiets 
motion angående informationsskyltar på byggnader i Säffle stad. 
Kulturnämnden beslutar för egen del: 

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får 
kulturförvaltningen i uppdrag att starta upp arbetet med 
informationsskyltar på byggnader. 

 
 

Katarina Kristoffersson 
Kulturchef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kulturförvaltningen 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-19 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 150 Dnr KS/2022:264 

Arkivföreskrifter för Säffle kommun 
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) finns 
bestämmelser om arkivvård. I 16 § arkivlagen så har fullmäktige möjlighet att 
utfärda detaljerade lokala föreskrifter för den egna kommunen. Arkivföreskrifterna 
antas av kommunfullmäktige och gäller för alla myndigheter samt hos bolagen, 
efter egna associationsrättsliga beslut. Reglementet fastställer hur arkivhanteringen 
och arkivvården ska organiseras samt tydliggör ansvarsfördelning.  
Arkivföreskrifterna är det styrdokument som ligger till grund för 
informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och arkivförteckningar. I 
föreskrifterna anges att kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet som 
sköter kommunarkivet, stödjer och utöver tillsyn över arkivbildande myndigheter 
och bolag i koncernen.  
Nuvarande föreskrifter antogs 2017 och har varit föremål för översyn. Ett nytt 
förslag till föreskrifter har utarbetats. Förändringen består i att kommunen ska 
använda det teknikneutrala begreppet informations-hanteringsplaner istället för 
dokumenthanteringsplaner. Ambitionen är också att påbörja ett arbete med process- 
eller verksamhetsbaserade arkivförteckningar. Något sådant absolut krav har dock 
ännu inte införts i föreskrifterna. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 124, 2022-09-05.  
Tjänsteyttrande om föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun, 2022-06-28. 
Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun, 2022-06-28. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreskrifter för 
arkivvården i Säffle kommun.  
 
 
______________________ 
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 Kommunstyrelsen 

 

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

Bakgrund 
Arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) har 
bestämmelser om arkivvård. I 16 § arkivlagen så har fullmäktige möjlighet 
att utfärda mer detaljerade lokala föreskrifter för den egna kommunen och 
kommunala bolagen. Arkivreglementet antas av kommunfullmäktige och 
gäller för alla myndigheter inom en kommun. Reglementet fastställer hur 
arkivhanteringen och arkivvården ska organiseras samt tydliggör 
ansvarsfördelning.  
Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för 
informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.  
Arkivreglementet ska uppdateras vid större förändringar som till exempel 
förändrad arkivmyndighet eller förändrad ambitionsnivå. I Säffle kommun 
ska samtliga styrdokument vara föremål för översyn varje mandatperiod.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  
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Beslutsunderlag 
Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun, daterad 2022-06-28  

Förvaltningens ståndpunkt 
Nuvarande föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun är antagna av 
fullmäktige 2017.  
I dagsläget bildar och förtecknar respektive myndighet sitt arkiv utifrån sina 
egna antagna dokumenthanteringsplaner. Av dessa planer framgår också - i 
tillägg till aktuell lagstiftning - om handlingarna ska bevaras eller gallras 
samt handlingens medium m.m. I förslaget till nya föreskrifter så används i 
stället informationshantering och informationshanteringsplaner som är ett 
teknikneutralt begrepp.  
Förvaltningen har också en ambition att påbörja arbetet med process- eller 
verksamhetsbaserad arkivredovisning i stället för redovisning enligt 
arkivschemat. Processbaserad arkivredovisning är ett lagkrav för statliga 
myndigheter men inte för kommuner. Det innebär ett förändrat arbetssätt 
som kommer att ta tid att införa i organisationen. Det underlättar dock 
förståelse och tillgänglighet samt underlättar arbetet med ett framtida e-
arkiv. Något definitivt krav på processbaserad informationshantering har 
dock i nuläget inte införts.   

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.  

Måluppfyllelse 
Förslaget stöder kommunstyrelsens mål om en effektiv och rättssäker 
förvaltning.  

Övriga riktlinjer, policies, planer, barnkonventionen med mera 
Förslaget har ingen påverkan på övriga styrdokument. Arkivbildande 
myndigheter kommer dock att behöva påbörja ett arbete med processbaserad 
arkivredovisning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta 
Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun antas.  
 

Ingemar Rosén 
Kommundirektör 

Katarina Lundin 
Kanslichef/kommunjurist 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag. 
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Föreskrifter för arkivvården i Säffle kommun 
Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) 
intagna bestämmelserna om arkiv gäller för arkivvården inom Säffle 
kommun följande föreskrifter, meddelade med stöd av 16 § arkivlagen 

Tillämpningsområde 
1 § Föreskrifterna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder med 
underställda verksamhetsområden, kommunfullmäktiges revisorer, samt 
andra kommunala organ med självständig ställning. Föreskrifterna gäller 
även för aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande 
inflytande, efter särskilt associationsrättsligt bindande beslut i 
bolagsordning, stadgar el. dyl. 
I dessa föreskrifter inberäknas samtliga ovan nämnda organ i begreppet 
myndighet. 

Arkivmyndigheten 
2 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Hos arkivmyndigheten skall finnas 
ett kommunarkiv med de lokaler och den personal som behövs för att kunna 
fullfölja myndighetens uppdrag. 
3 § Kommunarkivet skall fungera som arkivmyndighetens verkställande 
organ och har i uppdrag att: 

 Utöva tillsyn över arkivbildning och arkivvård hos myndigheterna 

 Ge myndigheterna råd i arkivfrågor 

 Vårda och förteckna av arkivmyndigheten övertagna handlingar 

 Hålla handlingarna tillgängliga enligt offentlighetsprincipen och 
främja deras användning i kulturell verksamhet och för forskning 

 Verka för att arkivmaterialet i kommunarkivet levandegörs 

Ansvar för arkiv 

Myndigheternas ansvar 
4 § Varje myndighet ansvarar för att det egna arkivet samt av myndigheten 
övertagna arkiv vårdas i enlighet med 7-15 §§. Till övertagna arkiv räknas 
arkiv från tidigare organisationer, vars verksamhet övertagits av 
myndigheten. 
5 § Hos varje myndighet skall finnas minst en arkivansvarig och vid behov 
en eller flera arkivredogörare, beroende på myndighetens storlek och 
organisation. 
Arkivansvarig har särskilt att: 

 Känna till gällande lagar och bestämmelser rörande arkivvården 

 Bevaka arkivlagens och föreskrifternas tillämpning hos myndigheten 

 Bevaka arkivfrågorna vid förändring i organisation och rutiner 
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 Ansvara för att informationshanteringsplaner, arkivförteckningar och 
arkivbeskrivningar utarbetas och uppdateras 

 Bevaka att beslutad och föreskriven gallring hos myndigheten sker 

 Tillse att arkivbildningen sker enligt informationshanteringsplanen 

 Informera berörd personal om bestämmelser och rutiner inom 
arkivområdet 

 Samråda med arkivredogörare och arkivmyndigheten i arkivfrågor 
Arkivredogörare har särskilt att: 

 Medverka vid upprättande och uppdatering av informations-
hanteringsplaner 

 Efter samråd med arkivansvarige, verkställa de gallringsbeslut som 
finns i informationshanteringsplanen 

 Förbereda och ombesörja leveranser till arkivmyndigheten 

 Samråda med arkivansvarig och arkivmyndigheten i arkivfrågor 

Arkivmyndighetens ansvar 
6 § Arkivmyndigheten ansvarar för vården av de arkiv som övertagits av 
kommunarkivet, genom överenskommelse eller ensidigt beslut. 
Arkivmyndigheten har vidare ansvar för tillsynen över myndigheternas 
arkivbildning och arkivvård, vari ingår inspektion av myndigheternas arkiv. 
Arkivmyndigheten utfärdar råd och rekommendationer för att främja en god 
arkivvård inom kommunen. 

Dokumentation av arkiv 

Arkivbeskrivning 
7 § Varje myndighet skall upprätta en arkivbeskrivning. 
Arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om: 

 Myndighetens organisation och verksamhetsuppgifter 

 Myndighetens och eventuella föregångares historik 

 Sökingångar och information om åtkomst till myndighetens arkiv 

 Inskränkning i tillgängligheten genom sekretess (i förekommande 
fall) 

 Gallringsbeslut som tillämpas 

 Myndighetens arkivansvarig samt arkivredogörare 
Arkivbeskrivningen skall hållas kortfattad. 

Informationshanteringsplan 
8 § Varje myndighet skall upprätta en informationshanteringsplan som 
beskriver myndighetens allmänna handlingar och hur dessa skall hanteras. 
Informationshanteringsplanen skall innehålla uppgift om: 

 Process, processnamn och informationsmängd/handlingstyp  
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 Uppgift om registrering  

 System, sortering/förvaringssätt 

 Informationens medium; papper, digitalt, mikrofilm, fotografi, 
ljudband, etc. 

 Gallringsfrist 

 Sekretess och personuppgifter 

 Anmärkningar rörande särskild hantering 
Eventuella undantag från bestämmelserna i denna paragraf meddelas av 
arkivmyndigheten. 
Informationshanteringsplanen skall fastställas av respektive myndighet. 

Redovisning av arkiv 
9 § De handlingar som lämnats till kommunarkivet skall förtecknas av 
ansvarig personal.  
Varje arkiv skall förtecknas för sig och får inte sammanblandas med andra 
arkiv. I förekommande fall bör förteckningen av upphörda myndigheters 
arkiv förses med en historik. 
Vid förteckningsarbetet skall handlingarna ordnas antingen enligt det äldre 
s.k. allmänna arkivschemat eller, i förekommande fall, enligt ett fastställt 
processbaserat klassificeringsschema.  
Programvara särskilt ämnad till förteckning av arkiv skall användas.  
10 § Allmänna handlingar hos en myndighet redovisas i en informations-
hanteringsplan. Samtliga handlingstyper som förekommer hos myndigheten, 
oavsett medium, skall vara upptagna i planen. För informationshanterings-
planens utformning i övrigt gäller bestämmelserna i 8 §. 

Arkivvård 

Gallring 
11 § Varje myndighet beslutar själv om gallring (förstöring) av de allmänna 
handlingar som utgör myndighetens arkiv, såvida inte annat följer av lag 
eller förordning. Gallringsbeslut bör föranledas av samråd med 
kommunarkivet. 
Gallring av handlingar i kommunarkivet beslutas av arkivmyndigheten, vid 
behov efter samråd med eventuella berörda myndigheter. 
Handlingar som skall gallras skall förstöras. Sekretessbelagda handlingar 
skall förstöras under kontroll. Kommunarkivet får ge råd om lämpliga 
metoder för förstöring av allmänna handlingar. 

Rensning 
12 § Handlingar som inte är allmänna och som inte skall tillhöra 
myndighetens arkiv skall rensas bort. Rensning skall genomföras senast i 
samband med arkivläggning. 
Material som är obeständigt eller över tid kan orsaka skada skall rensas bort 
från pappershandlingar i samband med arkivläggning. Hit hör gem, 
klisterlappar, plastfickor och gummisnoddar. 
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Materialval och framställningsmetoder 
13 § Vid framställning av allmänna handlingar ska myndigheten alltid ta 
hänsyn till informationens avsedda livslängd. Papper, skrivmateriel och 
teknisk utrustning som används vid framställning av handlingar som avses 
bevaras bör uppfylla Riksarkivets krav på arkivbeständighet. 
Arkivmyndigheten ger råd och rekommendationer avseende materiel och 
metoder, samt godkänner eventuella undantag från Riksarkivets krav. 
14 § Information som skall bevaras skall först och främst tas ut i 
pappersform, om inte annat är beslutat av myndigheten. För bevarande av 
information i andra former, t.ex. digitalt, skall samråd alltid ske med 
kommunarkivet i fråga om val av material, databärare, filformat, m.m, för att 
informationen skall kunna bevaras för eftervärlden. 
Digitala handlingar med en gallringsfrist på fem år eller lägre kan normalt 
behållas i sin ursprungsform utan vidare åtgärd. 

Förvaring 
15 § Allmänna handlingar skall alltid förvaras under betryggande former.  
Arkivlokal skall vara skyddad mot fukt, vatten, skadligt klimat- och 
miljöpåverkan, rök och brand. Lokalen skall vidare ge skydd mot stöld och 
olaga intrång.  
Om myndigheten saknar arkivlokal eller under viss tid måste förvara 
handlingar utanför arkivlokal skall handlingarna placeras i skåp som ger 
motsvarande skydd. 
Råd och rekommendationer om förvaring får meddelas av 
arkivmyndigheten. 

Överlämnande 

Överlämnande till kommunarkivet 
16 § Arkivmyndigheten kan överta handlingar enligt överenskommelse med 
överlämnande myndighet, eller i särskilda fall enligt ensidigt beslut från 
arkivmyndigheten.  
Med handlingarna skall följa dokumentation som specificerar innehållet i 
leveransen. Kommunarkivet skall efter registrering av leveransen återsända 
reversal/kvitto på mottagna handlingar till överlämnande myndighet. 
Före överlämnandet skall rensning och beslutad gallring ha verkställts, 
såvida inte annan överenskommelse träffats med kommunarkivet. 
Handlingarna skall vara ordnade, förpackade och märkta enligt 
överenskommelse med kommunarkivet. Myndigheten ansvarar för 
överlämnandet. 
17 § Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har 
förts över till annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas 
till arkivmyndigheten inom tre månader. 

Överlämnande till annat kommunalt organ 
18 § Om en kommunal verksamhet överförs till annan kommunal 
myndighet, stiftelse eller bolag, kan hela eller delar av arkivet följa med till 
den nya huvudmannen. Det skall framgå av överenskommelse vilka 
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handlingar som berörs. Uppgift om överlämnandet skall noteras i 
arkivbeskrivningen.  

Överlämnande till enskilt organ eller myndighet utanför kommunen 
19 § Överlämnande till enskilt organ eller myndighet utanför kommunen 
kräver stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige. I sådana fall 
skall myndigheten samråda med arkivmyndigheten. 

Utlån 
20 § Utlån av allmänna handlingar skall ske under sådana former att risk för 
skador eller förluster inte uppkommer. 
För tjänsteändamål kan handling lånas ut till annan myndighet och för 
vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av 
riksarkivet. Handlingar får inte lånas ut till enskilda för användning utanför 
myndighetens lokal. 
Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt 
tryckfrihetsförordningens (1949:105), offentlighets- och sekretesslagens 
(2009:400), eller annan relevant lagstiftnings bestämmelser. 

Samråd 
21 § Utöver vad som anges i 11, 14 och 19 §§ skall myndigheterna samråda 
med arkivmyndigheten i viktigare frågor rörande arkivvården. Med viktiga 
frågor avses t.ex. inrättande och inredning av arkivlokal eller hanteringen av 
arkiv i samband med omorganisationer. 
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Dnr 2022-00156 

KF § 75 Ansvarsfrihet 2021 
Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja överförmyndarnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda från Åmåls kommun ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

Jäv 

Olof Eriksson (S), Christer Törnell (KD) 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för sydvästra Värmlands och norra Dalslands 

överförmyndarnämnd och dess enskilda ledamöter avseende 2021 års verksamhet 

tas upp för behandling. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för 

överförmyndarnämnden och dess enskilda förtroendevalda från Åmåls kommun 

med hänvisning till kommunrevisionens revisionsberättelse för 2021. Ordföranden 

finner att det är kommunfullmäktiges mening. 

Beslutet skickas till 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

__________ 
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Dnr 2022-00157 

KF § 76 Ansvarsfrihet 2021 Teknik- och 
fritidsnämnden Säffle-Åmål 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och 

dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet från Åmåls kommun för 2021 års 

verksamhet. 

Jäv 

Niklas Karlsson (S), Christer Törnell (KD), Lars Wising (SD), Hassan Dalo (S), 

Ove Kaye (SD), Barbro Axelsson (S), Michael Karlsson (S), Sofia Karlsson (S), 

Anne Kaye (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om ansvarsfrihet för teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål och dess 

enskilda ledamöter avseende 2021 års verksamhet tas upp för behandling. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ansvarsfrihet för teknik- 

och fritidsnämnden Säffle-Åmål och dess enskilda förtroendevalda från Åmåls 

kommun med hänvisning till kommunrevisionens revisionsberättelse för 2021. 

Ordföranden finner att det är kommunfullmäktiges mening. 

Beslutet skickas till 

Säffle kommun 

__________ 
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