
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2022-10-24

Kommunstyrelsen

Plats och tid Trätälja, 2022-10-24 kl 14:00-17:15

Ajourneringar -

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

Övriga närvarande Representanter från socialnämndens presidium och förvaltningschef
Representanter från barn- och utbildningsnämndens presidium och 
förvaltningschef 
Maria Eriksson, koncerncontroller
Mikael Blom, kvalitetsutvecklare
Mattias Anglemark, ekonomichef
Carl-Henrik Johansson, fastighetsstrateg 
Gustav Weingartshofer, kommunsekreterare
Ingemar Rosén. kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare 

Justerare Ann Mlakar

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 155-§ 171
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Dag Rogne

Justerare
Ann Mlakar

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-10-24

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-28 Datum då anslaget tas ned 2022-11-19

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret 

Underskrift
Digital justering

Linnéa Lyckerius

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

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

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

Dag Rogne (C) X
Markus Bäckström (C) tjg.ers. Lena Sonesson 
(C)

X

Peter Erhardsson (C) X
Erik Evestam (C)  tjg.ers. Lars Pettersson (C) X
Timmy Svensson (C) X
Ola Johansson (M) X
Claes-Göran Kihlström (M) X
Hèléne Agdén (SiV) X
Ann Mlakar (S) X
Thomas Bäck (S) tjg.ers. Michelle Hedberg (S) X
Olga Ljung (S) X
Stefan Byqvist (SD) X
Stellan Herbertsson (SD) X

Ersättare

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

Val av protokolljusterare................................................................... 4
§ 156 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista................................... 5
§ 157 Dnr

Särskild ekonomisk redovisning från Socialnämnden med 
anledning av delårsbokslut och budget.......................................... 6

§ 158 Dnr
Särskild ekonomisk redovisning från Barn- och 
utbildningsnämnden med anledning av delårsbokslut och 
budget................................................................................................. 7

§ 159 Dnr KS/2022:302, KS/2022:19
Delårsrapport för kommunkoncernen 2022.................................... 8

§ 160 Dnr KS/2022:19
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter september 
2022................................................................................................... 10

§ 161 Dnr KS/2022:361
Försäljning av paviljong vid Lugnadalsskolan............................. 11

§ 162 Dnr KS/2022:353
Rivning av Gula villan, Angelgatan 14 och Synvillan................... 12

§ 163 Dnr KS/2021:275
Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun........................... 14

§ 164 Dnr KS/2022:351
Förslag till fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag............................................................................ 16

§ 165 Dnr KS/2022:346
Sammanträdesplanering inför 2023............................................... 17

§ 166 Dnr KS/2022:240
Nivå för partistöd 2023.................................................................... 19

§ 167 Dnr KS/2022:337
Revidering av framtidsplan för äldre............................................. 21

§ 168 Dnr KS/2022:336
Revidering av riktlinjer för alkohol och tobak............................... 22

§ 169 Dnr KS/2022:344
Förfrågan från PRO Säffle om hjärtstartare.................................. 23

§ 170 Dnr
Anmälda handlingar efter september 2022................................... 24

§ 171 Dnr
Anmälda delegationsbeslut efter september 2022....................... 25
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§ 155 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning

Val av protokollsjusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet

Olga Ljung (S): Ann Mlakar (S) utses till protokollsjuterare.

Beslut

Ann Mlakar (S) utses till protokollsjuterare.

_____________________
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§ 156 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordföranden redogör för att dagens föredragningslista inte innehåller några 
tillägg eller ändringar.

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

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs.

___________________
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§ 157 Dnr 

Särskild ekonomisk redovisning från Socialnämnden 
med anledning av delårsbokslut och budget

Ärendebeskrivning
Särskild ekonomisk redovisning från Socialnämnden med anledning av 
delårsbokslut och budget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan. 

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan.

___________________
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§ 158 Dnr 

Särskild ekonomisk redovisning från Barn- och 
utbildningsnämnden med anledning av delårsbokslut 
och budget

Ärendebeskrivning
Särskild ekonomisk redovisning från Barn- och utbildningsnämnden med 
anledning av delårsbokslut och budget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan. 

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan.

___________________
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§ 159 Dnr KS/2022:302, KS/2022:19

Delårsrapport för kommunkoncernen 2022

Ärendebeskrivning
Säffle kommun redovisar ett resultat på 15,3 Mnkr efter augusti månad.  I 
prognosen för helåret är resultatet beräknat till -26,4 Mnkr, vilket är 41 Mnkr 
sämre än budget. Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 28,5 
Mnkr per 31 augusti. Prognosen för kommunkoncernen visar på ett resultat 
om -25,9 Mnkr vid årets slut. 
I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån helårsprogno-
sen. Det sammanlagda balanskravsresultatet beräknas till -5,2 Mnkr efter att 
hänsyn tagits till de prognostiserade reavinsterna vid årets slut. Enligt lagen 
måste ett negativt balanskravsresultat återställas genom positiva resultat 
inom tre år. Kommunen har inget negativt balanskravsresultat sedan tidigare 
kvar att återställa. Kommuner ska enligt kommunallagen- KL- ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i de kommunalägda bolagen. 
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De mål 
som kommunfullmäktige beslutar om – fullmäktigemål- är liktydigt med 
Säffles verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
De sju beslutade fullmäktigemålen gäller för perioden 2020-2023, och är 
indelade i ett externt och internt perspektiv. Kommunstyrelsen gör utifrån 
nämnder och bolags rapporter den samlade bedömningen att måluppfyllelsen 
för 2022 kommer vara delvis god vid årets slut.
Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål med betydelse för god 
ekonomiskhushållning. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör 
kommunstyrelsen bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk 
hushållning ur det finansiella perspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om delårsrapport 2022 för kommunkoncernen, 2022-10-17.
Arbetsutskottets protokoll § 135, 2022-10-10. 
Delårsrapport 2022 för kommunkoncernen
Bilaga nämndernas och bolagens redovisningar
Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 21 september 2022 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 september 2022
Socialnämndens protokoll den 20 september 2022 
Kulturnämndens protokoll den 20 september 2022 
Teknik- och fritidsnämndens protokoll den 20 september 2022 
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Säfflebostäder AB:s protokoll den 22 september 2022
Säffle Kedjan AB:s protokoll den 20 september 2022
Säffle Kommunikation AB:s protokoll den 20 september 2022
Forskningen i Säffle AB:s protokoll den 20 september 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner 
delårsuppföljningen efter augusti månad 2022.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner 
delårsuppföljningen efter augusti månad 2022.
___________________________
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§ 160 Dnr KS/2022:19

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter 
september 2022

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 82 308 tkr och övriga intäkter 
på 52 689 tkr för år 2022. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 124 
255 tkr och räntekostnaderna till 10 742 tkr. Budgetavvikelsen efter 
september -2 996 tkr. Prognosen för helheten visar ett underskott på -1 450 
tkr.
Den sammanlagda bedömningen för investeringsbudgeten efter september 
visar på en lägre förbrukning om 17,9 Mnkr (13,4 mnkr exkl släckbil) vid årets 
slut än budgeterade 34 Mnkr (29,5 mnkr exkl släckbil).

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter 
september 2022, 2022-10-13. 
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter september 2022.
Arbetsutskottets protokoll § 136, 2022-10-10. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsens 
investeringsprojekt ”Rtj, släckbil” med ett belopp på 4 500 tkr tas bort ur 
2022 års investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige 2020-10-05 § 
71.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen efter september månad 2022.

_______________________________
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§ 161 Dnr KS/2022:361

Försäljning av paviljong vid Lugnadalsskolan

Ärendebeskrivning
Säffle kommun äger fastigheten Läraren 1. Inom fastigheten står det 2 
paviljonger som Säffle kommun äger. Säffle kommun har fått erbjudande 
från JP entreprenad AB om att köpa dessa ägda paviljonger. Föreslagen 
köpeskilling uppgår till 100 000 kronor, och JP entreprenad åtar sig att forsla 
bort paviljongerna inom ramen för försäljningen.
Efter genomförd avetablering av inhyrda och ägda paviljonger kommer 
berört område inom fastigheten att återställas och städas. Medel för 
återställning och städning är avsatt av kommunstyrelsen, och kommer därför 
inte medföra någon konsekvens för 2022 års resultat.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 129, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om försäljning av paviljong vid Lugnadalsskolan, 
2022-10-01.
Anbud från JP entreprenad angående försäljning av paviljong på 
Lugndalsskolan

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja de två ägda paviljongerna inom 
fastigheten Läraren 1 till JP entreprenad AB till en köpeskilling om 100 000 
kronor.

___________________________
2022-10-31 Utdrag till 
Kommunledningskontoret: Kanslienheten och Ekonomienheten
Säfflebostäder AB
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§ 162 Dnr KS/2022:353

Rivning av Gula villan, Angelgatan 14 och Synvillan

Ärendebeskrivning
Säffle kommun äger fastigheterna Säffle Dungen 3 och Säffle Säffle 
5:31.Inom dessa fastigheter finns tre byggnader som av olika anledningar 
inte längre fyller någon funktion för Säffle kommun. Dessa byggnader är:

 Gula villan, inom fastigheten Säffle Dungen 3

 Synvillan, inom fastigheten Säffle Dungen 3

 Gul byggnad, Angelgatan 14, inom fastigheten Säffle Säffle 5:31
Att sälja fastigheterna som byggnaderna befinner sig inom, för att på så sätt 
avyttra dessa byggnader, bedöms inte som lämpligt. På grund av detta 
föreslår kommunledningskontoret att byggnaderna ska rivas.
Ekonomisk konsekvens av att riva byggnaderna är att kommunstyrelsens 
fastighetsdrift minskar sin årliga driftskostnad med 94 000 kronor. Samtidigt 
innebär rivningarna en stor driftkonsekvens för kommunstyrelsens 
fastighetsdrift det år som rivningarna sker.
Driftkonsekvens på grund av rivningarna uppgår totalt till 2 821 000 kronor, 
och består av rivningskostnaderna, samt direktavskrivning av de rivna 
byggnadernas kvarstående värde.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige beslutar riva 
dessa tre byggnader.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 130, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om förslag till beslut om rivning, 2022-10-13. 
Objektsammanställning 10202
Objektsammanställning 10059

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta enligt följande:

1. Riva byggnaden ”Gula villan” inom fastigheten Säffle Dungen 3
2. Riva byggnaden ”Synvillan” inom fastigheten Säffle Dungen 3

Comfact Signature Referensnummer: 52303SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
13(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-10-24

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

3. Riva byggnaden med adress Angelgatan 14 inom fastigheten Säffle 
Säffle 5:31

_____________________
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§ 163 Dnr KS/2021:275

Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun

Ärendebeskrivning
Enligt Ordningslagen och förordning får kommuner meddela de föreskrifter, 
utöver Ordningslagens bestämmelser, som behövs för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats m.m. Kommunens nuvarande före-
skrifter beslutades 2004. Kommunledningskontoret har tagit fram ett upp-
daterat förslag till Ordningsföreskrifter som lämnats på remiss till samtliga 
nämnder.
Länsstyrelsen i Karlstad måste godkänna ordningsföreskriften för att den ska 
få rättsverkan och länsstyrelsen har tre veckor på sig att göra bedömningen 
från den dag föreskriften kommit dem tillhanda.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 138, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om revidering av de lokala ordningsföreskrifterna, 
2022-07-08.
Lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun 2022 med bilagor.
Protokoll från Teknik- och fritidsnämnden § 72, 2022-06-21.
Protokoll från arbetsutskottet § 157, 2021-12-13.
Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens § 31, 2022-01-25.
Yttrande från Säffle Kommunikation AB om revidering av Lokala
ordningsföreskrifter för Säffle kommun, 2022-01-21.
Protokoll från Socialnämnden § 22, 2022-02-08.
Protokoll från Teknik- och fritidsnämnden § 5, 2022-01-04.
Yttrande från Polismyndigheten avseende förslag till lokala
ordningsföreskrifter Säffle kommun, 2022-01-25.
Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden § 5, 2022-01-18.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa de 
reviderade Lokala ordningsföreskrifterna att gälla från och med 2023-01-01.

Comfact Signature Referensnummer: 52303SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-10-24

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

_________________________
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§ 164 Dnr KS/2022:351

Förslag till 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 23 motioner och 5 medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 141, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om förslag till fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag, 2022-10-04.

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

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

_________________________
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§ 165 Dnr KS/2022:346

Sammanträdesplanering inför 2023

Ärendebeskrivning
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar.
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över 
och göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är 
att planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och 
politiker samt vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess. 
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år, med några 
mindre ändringar.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
samt kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering 
för 2023. För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv 
ärendeprocess föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga 
sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 141, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om förslag till fortsatt sammanträdesplanering 2023, 
2022-10-04.
Förslag till sammanträdesplanering för 2023.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa sin respektive sammanträdesplanering för år 2023 enligt 
föreslagen planering.

2. Nämnderna förlägger sina sammanträdesdagar tisdagar, onsdagar 
eller torsdagar enligt nedanstående datum:
- Vecka 3 (17-19 januari)
- Vecka 7 (14-16 februari)
- Vecka 11 (14-16 mars)
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- Vecka 16 (18-20 april)
- Vecka 19 (9-11 maj)
- Vecka 34 (22-24 augusti)
- Vecka 38 (19-21 september)
- Vecka 42 (17-19 oktober)
- Vecka 47 (21-23 november)

I juni och december månad väljer nämnderna fritt.

_______________________
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§ 166 Dnr KS/2022:240

Nivå för partistöd 2023

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa nivån för det partistöd som 
betalas ut till de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Säffle 
kommun. 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Från och med 
mandatperioden 2014-2018 gäller nya regler för partistöd, vilka 
framkommer av 4 kap. 29-32 §§ KL. Partistöd utbetalas till partier som fått 
mandat och som tagit plats i kommunfullmäktige.
Det totala partistödet beräknas till inkomstbasbeloppet multiplicerat med 10. 
Inkomstbasbeloppet för år 2023 är beräknat med en uppräkning på 1,8 % 
jämfört med 2021, från 71 000 kr till 72 278 kr. Det innebär att det totala 
partistödet för år 2022 är 722 780 kr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 139, 2022-10-10. 
Tjänsteyttrande om nivå för partistöd 2023, 2022-10-07.
Nivå för partistöd 2023.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nivå för 
partistöd 2023 enligt följande:

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa

Socialdemokraterna 9 18 070 126 927 144 997

Centerpartiet 11 18 070 155 133 173 203

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 2 18 070 28 206 46 276

Sverigedemokraterna 8 18 070 112 824 130 894

Moderaterna 6 18 070 84 618 102 688

Liberalerna 1 18 070 14 103 32 173
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Kristdemokraterna 2 18 070 28 206 46 276

Vänsterpartiet 1 18 070 14 103 32 173

Miljöpartiet 1 18 070 14103 32 173

_______________________________
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§ 167 Dnr KS/2022:337

Revidering av framtidsplan för äldre

Ärendebeskrivning
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det 
hur kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med 
god omsorg och kvalitet. 2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver 
planen revideras återigen för att följa utvecklingen. Planen ska användas som 
ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. 
Planen ska fungera som en vägledning för politiska och verksamhetsmässiga 
beslut men också finnas med i det dagliga arbetet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 133, 2022-10-10. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-31. 
Socialnämndens protokoll § 113, 2022-09-20. 
Reviderad framtidsplan för äldre. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta reviderad Framtidsplan 
för äldre.

____________________________
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§ 168 Dnr KS/2022:336

Revidering av riktlinjer för alkohol och tobak

Ärendebeskrivning
Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 
organisation för Riktlinjer enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. Då en ny lag infördes den 1 augusti 2022 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter behöver riktlinjen ses över 
och revideras för att inkludera lagändringen. Lagen syftar till att begränsa de 
hälsorisker och olägenheter som är förenande med bruks av tobaksfria 
nikotinprodukter. 
Ändringen hittas på sidan 16–17 i de gemensamma riktlinjerna i 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun om alkohol och tobak. 
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om revidering av riktlinje för alkohol och tobak, 
2022-10-11.
Socialnämndens protokoll § 108, 2022-09-20.
Reviderade riktlinjer för alkohol och tobak. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta godkänna de 
reviderade riktlinjerna för alkohol och tobak. 

__________________________
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§ 169 Dnr KS/2022:344

Förfrågan från PRO Säffle om hjärtstartare

Ärendebeskrivning
PRO i Säffle inkom den 27 september med en önskan om en hjärtstartare till 
sin lokal Skogshyddan. Säffle kommun rekommenderar de hjärtstartade som 
kan beställas via Räddningstjänsten då dessa är kompatibla med 
ambulansens plattor och samt att det är enkelt för Räddningstjänsten att 
kunna byta ut batterier och elektroder vid behov. En hjärtstartare som 
beställs av Räddningstjänsten kostar 20 000kr. Säffle kommun finansierar 
halva beloppet, dvs 10 000kr, genom reserven för föreningsbidrag. Reserven 
har en budget på 449 tkr för år 2022. Enligt tidigare beslut beviljandes stöd 
till Säffle stadslopp med totalt 26,5 tkr. Vid ett beviljande av finansiering 
med 10 tkr för en hjärtstartare till PRO kvarstår det 412,5 tkr i reserven

Beslutsunderlag
Förfrågan från PRO i Säffle, 2022-09-27.
Tjänsteyttrande om förfrågan om en hjärtstartare till Skogshyddan, PRO i 
Säffle, 2022-10-12. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera en hjärtstartare till PRO i Säffle 
med 10 000kr, hjärtstartaren finansieras genom reserven för föreningsbidrag. 

____________________
2022-10-28 Utdrag till
PRO i Säffle
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§ 170 Dnr 

Anmälda handlingar efter september 2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över anmälda 
handlingar efter september 2022. 

Beslutsunderlag
Förteckning över anmälda handlingar efter september 2022, 2022-10-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

_______________________
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§ 171 Dnr 

Anmälda delegationsbeslut efter september 2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar anmälda delegationsbeslut efter 
september 2022. 

Beslutsunderlag
Anmälda delegationsbeslut efter september 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan. 

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan.

___________________
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