
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(33)

Sammanträdesdatum
2022-04-25

Kommunfullmäktige

Plats och tid Säfflesalen, Säffle stadshus, 2022-04-25 kl 19:00-20:00

Ajourneringar -

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

Övriga närvarande Nina Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Larsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Jerome Davidsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Stellan Herbertsson (SD), ej tjänstgörande ersättare
Anette Storm (S), ordförande kommunrevisionen 
Ingemar Rosén, kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Olga Ljung & Maude Schlegel

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 22-§ 41
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Lisbet Westerberg

Justerare
Olga Ljung & Maude Schlegel

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-04-25

Datum då anslaget sätts 
upp

2022-05-03 Datum då anslaget tas ned 2022-05-25

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret, Säffle stadshus.

Underskrift
Digital justering

Linnéa Lyckerius

Protokollet har justerats digitalt. De elektroniska 
underskrifterna redovisas på protokollets sista sida 
samt noteras på respektive sida. 

Comfact Signature Referensnummer: 37119SE
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Sammanträdesdatum
2022-04-25

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § 31 § §Närvarolistan visar ordinarie ledamöter

Ersättare visas i fet stil Närv Från
v

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

32 7
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-25

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista
§ 22 Dnr

Val av protokolljusterare................................................................... 5
§ 23 Dnr

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

Allmänhetens frågestund.................................................................. 7
§ 25 Dnr KS/2022:53, KS/2022:20

Årsredovisning 2021 för Säffle kommun......................................... 8
§ 26 Dnr KS/2022:56

Revisionsberättelse för 2021 samt fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen, nämnderna samt av övriga valda uppdragstagare....... 9

§ 27 Dnr KS/2022:55
Över- och underskottshantering i samband med bokslut 2021 - 
balanserat resultat för nämnder samt tilläggsbudget för 
investeringsprojekt.......................................................................... 12

§ 28 Dnr KS/2022:59
Redovisning av internkontrollåtgärder 2021 för 
kommunkoncernen.......................................................................... 14

§ 29 Dnr KS/2021:132
Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022........................................ 16

§ 30 Dnr KS/2021:177
Policy för telefoni............................................................................. 17

§ 31 Dnr KS/2022:21
Mångfaldspolicy samt plan för mångfaldspolicy.......................... 18

§ 32 Dnr KS/2022:37
Gemensamma riktlinjer om alkohol för 
Dalslandskommunernaoch Säffle kommun.................................. 20

§ 33 Dnr KS/2022:8
Handlingsplan för suicidprevention i Säfflekommun 2022-2024 21

§ 34 Dnr KS/2021:303
Riktlinje för påverkansförsök......................................................... 23

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

§ 36 Dnr KS/2022:28
Fortsatt beredning av väckta motioner och medborgarförslag.. 27

§ 37 Dnr KS/2022:42
Revidering av slamtömningstaxan................................................ 28

§ 38 Dnr KS/2022:72
Maxtaxa för fastighetersnära insamling av returpapper från 
flerbostadshus och verksamhetslokal.......................................... 29

§ 39 Dnr KS/2022:111
Avsägelse från Berit Johansson (S) som ersättare i Valnämnden
........................................................................................................... 31
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§ 40 Dnr KS/2022:79
Anmälda handlingar till kommunfullmäktige 25 april.................. 32

§ 41 Dnr KS/2021:205
Fyllnadsval efter Jan Johansson (SD) som ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden.......................................................................... 33
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§ 22 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokollsjusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Olga Ljung (S) och Maude Schlegel (M) utses till 
protokollsjusterare. 

Beslut
Olga Ljung (S) och Maude Schlegel (M) utses till protokollsjusterare.

______________________
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§ 23 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att ett det inkommit ett fyllnadsval som ärende 21 
och att en rättelse görs på ärende 20 till Berit Johansson (S). 

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

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs med redovisade tillägg.

_______________________
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§ 24 Dnr 

Allmänhetens frågestund

Ärendebeskrivning
I april och oktober varje år har allmänheten rätt att ställa frågor till politiker i 
kommunen. Ordföranden upplyser om de regler som gäller vid frågestunden.
Inga frågor inlämnades. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Allmänhetens frågestund anses avslutad. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att allmänhetens frågestund är avslutad. 

__________________
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§ 25 Dnr KS/2022:53, KS/2022:20

Årsredovisning 2021 för Säffle kommun

Ärendebeskrivning
2021. Varje kommun ska upprätta en årsredovisning för kalenderåret. 
Årsredovisningen ska enligt lag behandlas av kommunstyrelsen senast den 
15 april året efter verksamhetsåret. Kommunfullmäktige tar slutligen 
ställning till årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och 
bolag. 
Kommunalråd Dag Rogne informerar om Säffle kommuns årsredovisning
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 50, 2022-04-11. 
Tjänsteyttrande om årsredovisning 2021 för Säffle kommun, 2022-04-04.
Årsredovisning för Säffle kommun 2021.
Nämnder och bolag, bilaga till Årsredovisning för Säffle kommun 2021.
Protokoll från nämnder och bolag. 

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning år 2021 för Säffle 
kommun. 

____________________
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§ 26 Dnr KS/2022:56

Revisionsberättelse för 2021 samt fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna samt av övriga 
valda uppdragstagare

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 
2021 att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ, de gemensamma nämnderna teknik- 
och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och drifts- och servicenämnden 
samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder ansvarsfrihet.
Kommunrevisionen tillstyrker också att Säffle kommuns årsredovisning 
2021 godkänns. 
Kommunfullmäktige har även att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen, nämnderna samt övriga av kommunfullmäktige valda 
uppdragstagare.             

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2021 med bilagor, 2022-04-12.
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse, 2022-04-13.              

Förhandlingsordning
Ordföranden föreslår följande förhandlingsordning: De ledamöter och 
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som någon gång under 2021 
suttit i en nämnd eller varit utsedda av kommunfullmäktige till annat 
uppdrag, anses vara jäviga när ansvarsfriheten för denna nämnd behandlas. 
De deltar inte i behandlingen av det ärendet. När det gäller vilka personer 
som berörs hänvisas till matrikeln från 2021.
Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 
2021 att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ, de gemensamma nämnderna teknik- 
och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och drifts- och servicenämnden 
samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder ansvarsfrihet.
Kommunrevisionen tillstyrker också att Säffle kommuns årsredovisning 
2021 godkänns.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att 
bevilja ansvarsfrihet med motiveringen att kommunrevisionen i sin 
revisionsberättelse för år 2021 förordar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna, de gemensamma nämnderna och förtroendevalda i dessa organ.

Comfact Signature Referensnummer: 37119SE
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-25

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelsen.
2. Det egna förslaget till förhandlingsordning samt förslaget från 

kommunrevisionen och kommunfullmäktiges ordförande bifalls.       

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de egna yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla desamma.  

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelsen.
2. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt följande:

- Kommunfullmäktiges valberedning och dess förtroendevalda 
ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021.

- Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- Barn- och utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter 
och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- Kulturnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- Miljö- och byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter 
och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- Socialnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- Teknik- och fritidsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och 
ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- Valnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 
överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021.

- Kommunrevisionen och dess förtroendevalda ledamöter och 
ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Comfact Signature Referensnummer: 37119SE
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- Övriga av kommunfullmäktige valda uppdragstagare, där inte andra 
representanter för kommunen har att ta ställning till ansvarsfrihet, 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

- Drift- och servicenämnden och dess förtroendevalda ledamöter och 
ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

3. Ansvarsfrihet beviljas med motiveringen att kommunrevisionen i sin 
revisionsberättelse för år 2021 förordar ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna och 
förtroendevalda i dessa organ.

____________________
2022-05-03 Utdrag till 
Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Åmåls kommun
Karlstads kommun

Comfact Signature Referensnummer: 37119SE
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§ 27 Dnr KS/2022:55

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 51, 2022-04-11.
Tjänsteyttrande om över- och underskottshantering i samband med bokslut 
2021- balanserat resultat för nämnder samt tilläggsbudget 2022 för 
investeringsprojekt, 2022-04-01.
Investeringsprojekt avstämning 2021 års bokslut – tilläggsanslag till budget 
2022.
Reviderad kassaflödesbudget 2022.

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

  

Comfact Signature Referensnummer: 37119SE
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:

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

2. Reviderad investeringsbudget för år 2022, inklusive överföringar från 
år 2021 på projektnivå, beslutas enligt bifogad lista.

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

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

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

_____________________
2022-05-03 Utdrag till
Samtliga nämnder

Nämnd

Belopp i tkr.

Kommunfullmäktige 0 0 0

Kommunrevisionen 431 56 487

Valnämnden 219 51 270

Kommunstyrelsen 10 516 1 198 11 714

Barn- och utbildningsnämnden 9 424 5 781 15 205

Miljö- och byggnadsnämnden 3 800 525 4 325

Socialnämnden 26 109 -40 170 -14 061

Kulturnämnden 1960 1324 3 284

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

Teknik- och fritidsnämnden skatt 
Åmålsdelen 638 -596 42

Balanserat 
resultat från 
tidigare år

Belopp för 
år 2021

Nytt 
balanserat 

resultat

Comfact Signature Referensnummer: 37119SE
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§ 28 Dnr KS/2022:59

Redovisning av internkontrollåtgärder 2021 för 
kommunkoncernen

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 52, 2022-04-11. 
Tjänsteyttrande om redovisning av internkontrollåtgärder 2021 för 
kommunkoncernen, 2022-04-01.
Protokoll från Teknik och fritidsnämnden 15 februari 2022 § 17.
Protokoll från Socialnämnden 15 februari 2022 § 21.
Protokoll från Säffle Kommunikation AB 15 februari 2022 § 5.
Protokoll från Säfflebostäder AB 16 februari 2022 § 5. 
Redovisning av internkontroll IT, rapport 2022-01-21.
Redovisning av internkontroll HR, rapport 2022-01-04.
Redovisning av internkontroll Kansli, rapport 2022-01-28.
Underlag internkontroll 2021 ekonomi, rapport 2021-12-10

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av genomförda 
internkontrollåtgärder för de kommungemensamma kontrollområdena under 
år 2021 godkänns.

Comfact Signature Referensnummer: 37119SE
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__________________
2022-05-03 Utdrag till
Samtliga nämnder och bolag
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§ 29 Dnr KS/2021:132

Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 53, 2022-04-11. 
Tjänsteyttrande om Ramborgen för Säfflebostäder AB 2022, 2022-04-01.
Protokoll från arbetsutskottet, 2022-03-28 § 43.
Ramborgen för Säfflebostäder AB 2021, VD-skrivelse 2021-05-10
Protokoll från Säfflebostäder AB, 2021-05-20 § 35
Protokoll från Kommunföretag AB 2021-05-31§ 26  

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar för år 2022, att såsom för egen skuld ingå bor-
gen för Säfflebostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta låne-
belopp om 400 000 000 SEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive ursprung-
liga belopp.

_______________________
2022-05-03 Utdrag till
Säfflebostäder AB
Kommunledningskontoret
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§ 30 Dnr KS/2021:177

Policy för telefoni

Ärendebeskrivning
Alla som ringer till Säffle kommunkoncern ska få god service och ett trevligt 
bemötande. Det gäller både interna och externa samtal. Vi ska ge en god 
service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal och kontakter. Vi ska ha 
hög tillgänglighet och vi ska använda våra telefoner och dess kringutrustning 
på ett ansvarsfullt sätt. Innebörden av detta beskrivs närmare i policyn.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 40, 2022-03-21.
Tjänsteyttrande om policy för telefoni, 2021-10-21.
Protokollcentral camberkan, 2021-10-21.
Policy för telefoni, 2021-07-16.

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för telefoni.

_____________________
2022-05-03 Utdrag till
Kommundirektör
IT-chef
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§ 31 Dnr KS/2022:21

Mångfaldspolicy samt plan för mångfaldspolicy

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 58, 2022-04-11.
Tjänsteyttrande om mångfaldspolicy, 2022-02-25.
Mångfaldspolicy med tillhörande handlingsplan.
Protokoll från central samverkan, 2022-03-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jimmy Jonasson (SD) yrkar att punkt sex och punkt nio tas bort ur 
handlingsplanen för mångfaldspolicyn och att den därefter revideras.
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som röstar på Jimmy Jonassons 
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(SD) förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 32 ja-röster och 7 nej-
röster, se omröstningsresultat på sidan 2. 

Beslut
Kommunfullmäktige antar mångfaldspolicy med tillhörande handlingsplan.

_________________
2022-05-03 Utdrag till 
HR-enheten

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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§ 32 Dnr KS/2022:37

Gemensamma riktlinjer om alkohol för 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun

Ärendebeskrivning
Dalslands- och Säffles alkohol- och tobaksenhet har tagit fram gemensamma 
riktlinjer för Dalslandskommunerna och Säffle kommun när det gäller 
serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av 
tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
samt tillsyn av rökfria skolgårdar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 42, 2021-03-21.
Protokoll från socialnämnden 2022-01-18, § 3.
Gemensamma riktlinjer om alkohol för Dalslandskommunerna och Säffle 
kommun.

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

Beslut
Kommunfullmäktige antar gemensamma riktlinjer om alkohol för 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun.

__________________
2022-05-03 Utdrag till
Socialnämnden
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§ 33 Dnr KS/2022:8

Handlingsplan för suicidprevention i Säffle kommun 
2022-2024

Ärendebeskrivning
Varje år tar närmare 1600 personer sitt liv i Sverige, enligt 
Folkhälsomyndigheten. I Värmland tog 39 personer sitt liv 2019. Suicid är 
ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till 
omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra 
berörda. Självmord, suicid, är den vanligaste dödsorsaken bland män i 
åldrarna 15 till 44 år och bland kvinnor i samma ålder är det den vanligaste 
dödsorsaken efter cancer i Sverige. 
Suicid går att förebygga och förhindra. Erfarenheter från människor som 
försökt ta sitt liv men som överlevt, visar att de in i det sista varit 
ambivalenta och vanligen ville fortsätta att leva.
Handlingsplanen för suicidprevention i Säffle kommun är övergripande och 
påvisar kommunens arbete med suicidprevention. Handlingsplanen ska 
tydliggöra Säffle kommuns samt de kommunala bolagens ansvar för det 
suicidpreventiva arbetet i kommunen samt skapa förutsättningar för ett 
strukturerat och kontinuerligt förebyggande arbete. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 43, 2022-03-21. 
Tjänsteyttrande om förslag till handlingsplan för suicidprevention i Säffle 
kommun 2022-2024, 2022-01-12.
Handlingsplan för Suicidprevention i Säffle kommun 2022-2024.
Socialnämndens protokoll § 24, 2022-02-15.
Socialnämndens tjänsteyttrande, 2022-01-12.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 26, 2022-02-16.
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteyttrande, 2022-01-12.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marianne Utterdahl (SiV): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige att anta handlingsplan för suicidprevention för Säffle 
kommun 2022-2024.
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_______________________________
2022-05-03 Utdrag till
Socialnämnden 
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§ 34 Dnr KS/2021:303

Riktlinje för påverkansförsök

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 57, 2022-04-11. 
Tjänsteyttrande om riktlinje för påverkansförsök, 2022-02-24.
Riktlinjer för påverkansförsök, 2022-02-18.
Bilaga 1 Tillbudsrapport förtroendevald
Bilaga 2 Checklista hot per telefon
Policy mot Hot och Våld, antagen av kommunfullmäktige § 67, 2021-06-21.
Riktlinjer mot hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda, antagen av 
kommunfullmäktige § 103, 2019-09-09.
Policy mot Hot och Våld, antagen av kommunfullmäktige § 104, 
2014-08-25.

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:

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

2. Anta Riktlinjer för påverkansförsök med bilagor.
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____________________
2022-05-03 Utdrag till 
Säkerhetssamordningen 
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§ 35 Dnr KS/2022:25

Utbetalning av partistöd 2022, samt redovisning av 
partistödets användning

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 54, 2022-04-11.
Tjänsteyttrande om utbetalning av partistöd 2022, samt redovisning av 
partistödets användning, 2022-03-01. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 72, 2021-06-21.
Ansökan och redovisning från Vänsterpartiet, 2022-02-14.
Ansökan och redovisning från Socialdemokraterna, 2022-03-01.
Ansökan och redovisning från Moderaterna, 2022-02-25.
Ansökan och redovisning från Sjukvårdspartiet i Värmland, 2022-03-14.
Ansökan och redovisning från Centerpartiet, 2022-03-01.
Ansökan och redovisning från Liberalerna, 2022-02-16.
Ansökan och redovisning från Sverigedemokraterna, 2022-02-28.
Ansökan och redovisning från Kristdemokraterna, 2022-03-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jimmy Jonasson (SD) yrkar att mandatbeloppet ska sänkas med 25 %.
Barbro Källström (V) och Dag Rogne (C) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:

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

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa

Socialdemokraterna 9 17 356 121 914 139 270

Centerpartiet 13 17 356 176 098 193 454

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 4 17 356 54 184 71 540

Sverigedemokraterna 7 17 356 94 822 112 178

Moderaterna 5 17 356 67 730 85 086

Liberalerna 1 17 356 13 546 30 902

Kristdemokraterna 1 17 356 13 546 30 902

Vänsterpartiet 1 17 356 13 546 30 902

__________________________
2022-05-03 Utdrag till
Kommunledningskontoret 
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§ 36 Dnr KS/2022:28

Fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) bör en motion eller ett 
medborgarförslag beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet 
inom ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och vad 
som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 
ett år. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger per år (april och oktober) redovisa en förteckning över de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt, samt uppge när i tiden dessa 
beräknas vara färdigbehandlade. 
För tillfället bereds 10 motioner och 9 medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 36, 2022-04-11.
Tjänsteyttrande om fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag, 2022-03-15.
Motioner och medborgarförslag.

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta redovisade motioner och 
medborgarförslag till fortsatt beredning.

__________________
2022-05-03 Utdrag till
Samtliga nämnder
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§ 37 Dnr KS/2022:42

Revidering av slamtömningstaxan

Ärendebeskrivning
Taxan är i behov av en justering då kostnaden för slamentreprenad, som 
regleras årligen enligt avtal med ett index, har ökat med 8,6% för år 2022.
Den årliga indexuppräkningen av entreprenaden för slamtömning har de 
senaste fyra åren i snitt legat på +3% per år. Den främsta anledningen till att 
indexuppräkningen för år 2022 är högre (+8,6%) beror på ökade kostnader 
för bränsle.
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa med 7% för 
slamtömning i Säffle kommun att gälla från och med 2022-05-01 enligt 
bilaga 1.
Taxan för slamtömning föreslås höjas med 7%.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 44, 2022-03-21.
Teknik- och fritidsnämndens protokoll § 18. 2022-02-15.
Teknik- och fritidsnämndens tjänsteyttrande, 2022-01-24.

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

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller revideringen av taxan för slamtömning med en 
ökning på 7% att gälla från och med 2022-05-01. Beräkningar av 
taxarevideringen framgår av Teknik- och fritidsnämndens tjänsteyttrande 
2022-01-24.

_________________
2022-05-03 Utdrag till
Teknik- och fritidsnämnden
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§ 38 Dnr KS/2022:72

Maxtaxa för fastighetersnära insamling av returpapper 
från flerbostadshus och verksamhetslokal

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 59, 2022-04-11. 
Protokoll från teknik- och fritidsnämnden § 6, 2022-01-18.
Teknik- och fritidsnämndens tjänsteyttrande om maxtaxa för fastighetsnära 
insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamhetslokaler, 
2021-12-17.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar maxtaxa för 
fastighetsnära insamling av returpapper från verksamhetslokaler och 
flerbostadshus för Säffle kommun att gälla från och med 2022-06-01.
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__________________
2022-05-03 Utdrag till 
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 39 Dnr KS/2022:111

Avsägelse från Berit Johansson (S) som ersättare i 
Valnämnden

Ärendebeskrivning
Berit Johansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2022-04-05.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
avsägelsen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.

___________________
2022-05-03 Utdrag till 
Berit Johansson
Valnämnden 
Kommunledningskontoret, kansli- och HR-enheten
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§ 40 Dnr KS/2022:79

Anmälda handlingar till kommunfullmäktige 25 april

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över anmälda 
handlingar sedan senaste sammanträde. 

Beslutsunderlag
Företeckning över anmälda handlingar kommunfullmäktige 25 april 2022, 
2022-04-13.

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

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan. 

____________________
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§ 41 Dnr KS/2021:205

Fyllnadsval efter Jan Johansson (SD) som ledamot i 
miljö- och byggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval efter Jan Johansson (SD) som ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbet Westerberg (C): Jonas Bönfors (SD) utses till ny ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Beslut
Jonas Bönfors (SD) utses till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

___________________
2022-05-03 Utdrag till
Jonas Bönfors
Miljö- och  byggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, kansli- och HR-enhet
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