
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(27)

Sammanträdesdatum
2022-12-12

Kommunfullmäktige

Plats och tid Säfflesalen, 2022-12-12 kl 19:00-20:30

Ajourneringar -

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

Övriga närvarande Michael Sahlin (M), ej tjänstgörande ersättare 
Nikolai Konglevoll (V), ej tjänstgörandeersättare 
Christina Johansson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Gunnel Clettborn (S), ej tjänstgörande ersättare 
Nizam Barat Aliyev (S), ej tjänstgörande ersättare
Stefan Ljung (S), ej tjänstgörande ersättare 

Justerare Thomas Augustsson (S) och Henrik Ahlgren (MP)

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 190-§ 207
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Jenny Evestam

Justerare
Thomas Augustsson (S) och Henrik Ahlgren (MP)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2022-12-12

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-21 Datum då anslaget tas ned 2023-01-12

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. 

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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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
Markus Bäckström (C) X
Ann Mlakar (S) X
Jimmy Jonasson (SD) X
Ola Johansson (M) X
Dag Rogne (C) X
Thomas Bäck (S) X
Nina Johansson (SD) X
Malin Wallerius (KD) X
Nina Andersson (M) X
Hèléne Agdén (SiV) X
Agneta Dagobert (S) X
Stefan Byqvist (SD) X
Lars Pettersson (C) X
Thomas Augustsson (S) X
Jonas Larsson (M) X
Anita Karlsson (C) X
Jonas Bönfors (SD) X
Matilde Konglevoll (V) X
Lillie Karlsson (S) X
Putte Grötting (C) X
Stellan Herbertsson (SD) Mikael Jansson (SD) X
Sanna Bertilsson (M) X
Johan Olsson (S) X
Veronika Bäckström (C) X
Beatrice Nyman (KD) X
Per Johansson (SiV) Ingalill Rosell (SiV) X
Magnus Jansson (L) X
Rolf Carlsson (SD) X
Henrik Ahlgren (MP) X
Peter Erhardsson (C) X
Olga Ljung (S) X
Claes-Göran Kihlström (M) X
Anna Thorell (SD) Kent Bergstedt (SD) X
Eva Harstad (C) Gudrun Svensson (C) X
Gunnar Johansson (S) X
Erik Evestam (C)    X
Thomas Jarlhamre (M) X
Clint Westermark (SD) Robin Zachrisson (SD) X
Marina Eriksson (S) Carina Nilsson (S) X  
Timmy Svensson (C) X
Jenny Evestam (C) X

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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Ärendelista
§ 190 Dnr

Val av protokolljusterare.............................................................................. 4
§ 191 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista.............................................. 5
§ 192 Dnr KS/2022:463

Svar på interpellation från Stefan Byqvist (SD) om beredskap................ 6
§ 193 Dnr KS/2022:370

Svar på revisionens granskningsrapport om delårsrapport 2022........... 7
§ 194 Dnr KS/2021:141

Fastighetspolicy för Säffle kommun........................................................... 8
§ 195 Dnr KS/2022:240

Nivå för partistöd 2023................................................................................. 9
§ 196 Dnr KS/2018:147

Svar på motion från Magnus Larsson (MP) om att investera i en 
samägd solcellspark................................................................................... 11

§ 197 Dnr KS/2022:337
Framtidsplan för äldre................................................................................ 13

§ 198 Dnr KS/2022:379
Revidering av hyresavgifter på Medborgarhuset.................................... 15

§ 199 Dnr KS/2022:380
Revidering av miljöbalksaxa...................................................................... 17

§ 200 Dnr KS/2022:382
Taxor för tillståndsavgifter avseende alkohol och tobak 2023............... 18

§ 201 Dnr KS/2022:381
Tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten................................ 20

§ 202 Dnr KS/2022:343
Revidering av taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen............................................................................ 21

§ 203 Dnr KS/2022:385
Hantering av journaler inom skolhälsovård - avhändande av journaler
...................................................................................................................... 22

§ 204 Dnr KS/2022:19
Beslut om att ta bort kommunstyrelsens investeringsprojekt ”Rtj, 
släckbil” med ett belopp på 4 500 tkr ur 2022 års investeringsbudget. 23

§ 205 Dnr KS/2022:464
Val av 1 ordinarie ledamot i Värmlands läns Vårdförbunds direktion 
samt val av 1 personlig ersättare.............................................................. 24

§ 206 Dnr KS/2022:49
Val till av ledamöter till Värmlandsrådets sakområdesforum................. 25

§ 207 Dnr
Fyllnadaval efter vakant revisor för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 
december 2026............................................................................................ 27

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 190 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokollsjusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Henrik Ahlgren (MP) och Thomas Augustsson (S) utses 
till protokollsjusterare. 

Beslut
Henrik Ahlgren (MP) och Thomas Augustsson (S) utses till 
protokollsjusterare.

________________________

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5(27)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-12

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 191 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ordförande redogör för att ett tillägg gjorts till föredragningslistan som 
behandlas under ärende 18. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Dagens föredragningslista fastställs med tillägg.  

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs med tillägg.  

________________________

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 192 Dnr KS/2022:463

Svar på interpellation från Stefan Byqvist (SD) om 
beredskap

Ärendebeskrivning
Stefan Byqvist (SD) lämnade den 23 november in en interpellation om 
beredskap vid planerad elavstängning. Säkerhetssamordnade Ida Andersson 
berättar om säkerhetssamordningens arbete vid planerade elavbrott. Dag 
Rogne (C) besvarar interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation om beredskap vid planerad elavstängning, 2022-11-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige anser interpellationen som 
besvarad. 

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen som besvarad.

____________________________

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 193 Dnr KS/2022:370

Svar på revisionens granskningsrapport om 
delårsrapport 2022

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
delårsrapporten för 2022. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 
delårsrapporten inte fullt ut är förenlig med de finansiella mål som 
fullmäktige beslutat om. För de verksamhetsmässiga målen är revisorernas 
bedömning att det är svårt att uttala sig om resultatet i delårsrapporten på 
grund av att det saknas tillräckliga mätningar för att kunna göra den 
bedömningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 180, 2022-11-28. 
Revisorsyttrande: Utlåtande över utförd granskning av kommunens 
delårsrapport 2022, 2022-10-18.
Revisionsrapport, Översiktlig granskning av delårsrapport 2022 KPMG, 
2022-10-18.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner genomgången av åtgärder utifrån 
revisorernas granskning av delårsrapport 2022.  

______________________
2022-12-19 Utdrag till
Kommunrevisionen

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 194 Dnr KS/2021:141

Fastighetspolicy för Säffle kommun

Ärendebeskrivning
Ägandet och förvaltandet av Säffle kommuns fastighetsbestånd har utretts av 
extern part. Utredningen påvisar ett behov av ett samlat grepp gällande 
ägandet och förvaltandet av Säffle kommuns fastighetsbestånd. Utredningen 
innehåller en handlingsplan, där framtagande av en fastighetspolicy föreslås 
för att kvalitetssäkra Säffle kommuns fastighetsägande- och förvaltande. 
Säffle kommuns fastighetspolicy är ett politiskt styrdokument med 
övergripande riktlinjer för kommunens hantering av den samlade 
fastighetsprocessen. Med anledning av områdets komplexitet behövs 
koncernövergripande principer för ägande, utveckling och förvaltning av 
kommunens fastighetsbestånd. Kommunledningskontoret har tagit fram ett 
förslag till fastighetspolicy, där förslaget till beslut är att kommunfullmäktige 
ska anta policyn.
Inga kostnader är förenande med antagandet av fastighetspolicyn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 178, 2022-11-28. 
Utredning avseende kommunens framtida mark- och fastighetsförvaltning.
Fastighetspolicy.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige antar fastighetspolicy för Säffle kommun.

________________________
2022-12-19 Utdrag till 
Samtliga nämnder och bolag

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 195 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 fastställt till 74 300kr, det totala 
partistödet är därmed 743 00kr. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 190, 2022-11-28. 
Tjänsteyttrande om nivå för partistöd 2023, 2022-11-18.
Nivå för partistöd 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jimmy Jonasson (SD) yrkar att mandatbeloppet minskas med 25%.
Dag Rogne (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar  att godkänna nivå för partistöd 2023 enligt 
följande:

Parti Mandat Grundbelopp Mandatbelopp Summa

Socialdemokraterna 9 16 511 130 482 146 993

Centerpartiet 11 16 511 159 478 175 989

Sjukvårdspartiet i 
Värmland 2              16 511 28 996 45 507

Sverigedemokraterna 8 16 511 115 984 132 495

Moderaterna 6 16 511 86 988 103 499

Liberalerna 1 16 511 14 498 31 009

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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Kristdemokraterna 2 16 511 28 996 45 507

Vänsterpartiet 1 16 511 14 498 31 009

Miljöpartiet 1 16 511 14 498 31 009

_____________________
2022-12-19 Utdrag till 
Samtliga partier 

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 196 Dnr KS/2018:147

Svar på motion från Magnus Larsson (MP) om att 
investera i en samägd solcellspark

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Säffle genom Magnus Larsson föreslår i en motion att Säffle 
kommun investerar i en solcellspark. Motionen skickades till teknik- och 
fritidsförvaltningen för beredning 2018-09-21.
Motionären vill att allmänheten ska ges möjlighet att köpa andelar i nämnda 
solcellspark, att förvaltningar/bolag ges möjlighet till klimatkompensation 
genom inom investeringar i solceller, att överskott från solcellsparken ska 
kunna gå till t.ex. gröna obligationer och att solcellsparken ska vara 
tillgänglig och öppen för allmänheten.
Förvaltningen instämmer i motionärens intentioner, och menar att det finns 
andra vägar för Säffle kommunkoncern att underlätta och pådriva 
solcellsutvecklingen. Exempelvis genom solceller på egna lokaler och 
fastigheter eller genom service och rådgivning från förvaltningarna. Teknik- 
och fritidsförvaltningen föreslår att motionen bör avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 183, 2022-11-28.
Teknik- och fritidsnämndens protokoll § 98, 2022-10-22.
Motion, Miljöpartiet i Säffle, 2018-06-14.
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-17.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
Henrik Ahlgren (MP) yrkar bifall till motionen. 

Belsutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreslagen och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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__________________
2022-12-19 Utdrag till 
Motionären
Teknik- och fritidsnämnden 

Reservation
Henrik Ahlgren (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 197 Dnr KS/2022:337

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
Kommunstyrelsens protokoll § 189, 2022-12-28.
Socialnämndens protokoll § 113, 2022-09-20. 
Reviderad Framtidsplan för äldre.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-21.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingalill Rosell (SiV) yrkar att skrivningen på sida fem i Framtidsplan för 
äldre om att ansvaret för vården skjuts över från region till kommun tas bort. 
Jonas Larsson (M), Gudrun Svensson (C) och Lillie Karlsson (S) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer preposition på förslaget och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad framtidsplan för äldre. 
___________________
2022-12-19 Utdrag till 
Socialnämnden 

Reservation
Ingalill Rosell (SiV) reserverar sig mot beslutet och inkommer med följande 
protokollsanteckning: 

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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”Härmed reserverar jag mig emot beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag att anta reviderad framtidsplan för äldre.
Här kommer Sjukvårdspartiets motivering. SiV anser att framtidsplan för 
äldre är ett mycket  viktigt dokument för kommunen att använda som en 
vägledning i kommunens beslut, både politiska och verksamhetsmässiga och 
ska också finnas med i det dagliga arbetet.
SiV bestrider dock påståendet i den reviderade planen att regionens ansvar 
successivt överförs till kommunen. Det finns inget som vi kan utläsa av 
utredningarna God och Nära vård och framför allt inget i Värmlands egna 
framtagna mål för införande av god och nära vård, hälsa och omsorg som 
säger att regionkommunerna ska skjuta över ansvar till kommunerna. Det 
handlar istället om att region och kommun ska öka sitt gemensamma 
åtagande att samverka kring dessa patienter/brukare utifrån den enskildes 
behov. I första hand för att göra vård och omsorg bättre men också för att 
göra arbetsmiljön bättre för medarbetarna och för att nyttja de gemensamma 
resurserna effektivt.

För Sjukvårdspartiet i Värmlands lokala Säffleförening;
Säffle 2022-11-28 
Ingalill Rosell
Ledamot i Kommunfullmäktige”

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 198 Dnr KS/2022:379

Revidering av hyresavgifter på Medborgarhuset

Ärendebeskrivning
Hyresavgifter för Medborgarhuset revideras regelbundet, senaste 
hyresförändringen är från 2016. Nedanstående förslag till avgifter för 
lokalhyra gäller fr o m 2023-01-01. Avgifterna är differentierade beroende 
på om lokalhyraren är ett utomstående arrangörsbolag, en lokal förening 
eller en verksamhet i kommunkoncernen. En regelbunden revidering av 
hyresavgifterna är nödvändig och vi har efter omvärldsbevakning sett att vi 
efter den nedan föreslagna hyreshöjningen fortfarande har en prisbild som är 
förmånlig ur konkurrenshänseende.
Bokningar gjorda före 2022-10-18, gällande 2023, omfattas inte av de nya 
avgifterna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 179, 2022-11-28. 
Kulturnämndens protokoll § 60, 2022-10-18.
Avgifter för lokalhyra på Medborgarhuset, 2022-09-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna för lokalhyra på Medborgarhuset 
fastställs enligt nedanstående förslag:
Teatersalongen (inklusive foajé)
kl. 08-13 5000kr
kl. 13-18 5000kr
kl. 18-00 6000kr
Från kl. 00  2000 kr/timme

Dansrotundan och/eller Serveringen:
kl. 08-13 2500kr
kl. 13-18 2500kr
kl. 18-00 4000kr
Från kl. 00 2000 kr/timme

Foajén 
Kl. 08-13 1500kr

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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Kl. 13-18 1500kr
kl. 18-00 3000kr
Från kl. 00 2000 kr/timme

Föreningar registrerade i Säffle som hyr samma lokal fler än 10 ggr/ år ges 
möjlighet att hyra lokalerna per timme. 

Dansrotundan och/eller serveringen:
Kl. 08-18  200kr/timme
Kl. 18-00  250 kr/timme
_____________________________
2022-12-19 Utdrag till 
Kulturnämnden 

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 199 Dnr KS/2022:380

Revidering av miljöbalksaxa

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2020, tog kommunfullmäktige beslut om taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Timavgiften 
angavs till 950 kronor per timme. Den 14 december 2021 § 124 beslutade 
miljö- och byggnadsnämnden på delegation att indexuppräkna taxan till 970 
kronor.
För att miljöenheten ska behålla den kostnadstäckning och timavgift som 
enligt Länsstyrelsen i sitt utlåtande 2021-11-19 uppgav var förhållandevis 
låg, föreslås en höjning från nuvarande timavgift 970 till 1100 (13,4%) 
kronor inkluderat indexuppräkningen (PKV).
Som jämförelse finns uppgifter från Miljösamverkan Värmland-Örebro 
(intresseförening för miljökontor i Värmland-Örebro län) för 2020 och 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 184, 2022-11-28. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 115, 2022-10-18.
Tjänsteyttrande från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2022-10-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för kommunens avgifter 
inom prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område, 
och att fastställa timavgiften till 1100 kr inkluderat indexuppräkning för 
2022 att gälla från 2023-01-01.

__________________
2022-12-19 Utdrag till 
Miljö- och byggnadsnämnden

Comfact Signature Referensnummer: 58423SE
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§ 200 Dnr KS/2022:382

Taxor för tillståndsavgifter avseende alkohol och tobak 
2023

Ärendebeskrivning
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt 
kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 
erbjuder. När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla 
konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för 
oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, 
som tillexempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
Avgifter som avser serveringstillstånd och tobakstillstånd ska inte vara 
skattefinansierade utan verksamheten ska så långt som möjligt 
avgiftsfinansieras enligt de principer som lagstadgats i kommunallagen 
(2017:725). En administrativ avgift tas ut för det arbete som krävs vid tillsyn 
och registerhållning. 
I tjänstyttrandet finns två ändringar:

1. Utvidgade tillstånd, utökad serveringstid ändrad serveringsyta eller 
ändrat alkoholutbud 2000 kr. Denna avgift låg tidigare tillsammans 
med utvidgade tillstånd, gemensam serveringsyta 4000 kr. Förslag på 
ändring beror på att det inte krävs samma arbetstidsåtgång. 

2. Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i tillståndshavarens 
nuvarande lokaler 2000 kr, tidigare kostnad var 2500 kr. Sänkningen 
beror även här på kortare arbetstidsåtgång. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 185, 2022-11-28. 
Socialnämndens protokoll § 130, 2022-10-18. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-15.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nya taxor för 2023 enligt 
socialförvaltningens tjänsteyttrande 15 september 2022.
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_________________
2022-12-19 Utdrag till 
Socialnämnden 
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§ 201 Dnr KS/2022:381

Tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten

Ärendebeskrivning
Förslag på nya tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten har tagits 
fram utifrån att nuvarande taxor härstammar från 2006 och behöver 
uppdateras samt att ny lagstiftning och nya föreskrifter tillkommit sedan 
dess.
Det nya förslaget på taxor är inte direkt jämförbart med tidigare taxor. I vissa 
fall är kostnaden jämförbar eller något högre, i vissa fall innebär det nya 
förslaget på taxa en något större ökning av kostnaden jämfört med tidigare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 186, 2022-11-28. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 111, 2022-10-18.
Förslag på tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten, 2022-10-13.
Räddningstjänstens tjänsteyttrande, 2022-10-13.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige anta tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten. 
Taxan börjar gälla från 2023-01-01.

_______________________
2022-12-29 Utdrag till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 202 Dnr KS/2022:343

Revidering av taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen

Ärendebeskrivning
Den föreslagna taxemodellen möjliggör att en succesiv övergång från 
förhandsdebitering till efterhandsdebitering under 2023, och debitering av 
annan offentligt verksamhet som exempelvis avgiftsgrunder för kostnader 
för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-ärenden. Vidare att 
timtaxan fastställs till 1200 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 187, 2022-11-28. 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 94, 2022-09-20. 
Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen (bilaga 1). 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för kommunens avgifter 
inom livsmedelslagstiftningen (bilaga 1) och att fastställa timavgiften till 
1200 kr inkluderat indexuppräkning för 2022. Taxan börjar gälla från 2023-
01-01.

________________________
2022-12-19 Utdrag till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 203 Dnr KS/2022:385

Hantering av journaler inom skolhälsovård - 
avhändande av journaler

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 188, 2022-11-28. 
Tjänsteyttrande av hantering av journaler inom skolhälsovård - avhändande 
av journal, 2022-11-01.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

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

_____________________
2022-11-28 Utdrag till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 204 Dnr KS/2022:19

Beslut om att ta bort kommunstyrelsens 
investeringsprojekt ”Rtj, släckbil” med ett belopp på 4 
500 tkr ur 2022 års investeringsbudget

Ärendebeskrivning
Budgeten för räddningstjänstens släckbil är 4 500 tkr för år 2022. I 
budgetbeslutet för 2023 som togs av kommunfullmäktige i juni är budgeten 
för släckbil flyttad till 2023 och beloppet är justerat till 6 000 tkr. 

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll § 160, 2022-11-28. 

Tjänsteyttrande om ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter 
september 2022, 2022-10-13.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsens investeringsprojekt 
”Rtj, släckbil” med ett belopp på 4 500 tkr tas bort ur 2022 års 
investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige 2020-10-05 § 71.

_____________________
2022-12-19 utdrag till 
Ekonomienheten
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§ 205 Dnr KS/2022:464

Val av 1 ordinarie ledamot i Värmlands läns 
Vårdförbunds direktion samt val av 1 personlig 
ersättare

Ärendebeskrivning
Val av 1 ordinarie ledamot i Värmlands läns Vårdförbunds direktion samt 
val av 1 personlig ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Tre förslag har i förväg inkommit till presidiet. 

 Anita Karlsson (C) utses till ordinarie ledamot i Värmlands läns 
Vårdförbunds direktion. 

 Ingalill Rosell (SiV) utses till ordinarie ledamot i Värmlands läns 
Vårdförbunds direktion.

 Jonas Larsson (M) utses till personlig ersättare i Värmlands läns 
Vårdförbunds direktion.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar utse Anita Karlsson (C) utses till ordinarie 
ledamot i Värmlands läns Vårdförbunds direktion och Jonas Larsson (M) 
utses till personlig ersättare i Värmlands läns Vårdförbunds direktion.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Anita Karlsson (C) utses till ordinarie ledamot i Värmlands läns 
Vårdförbunds direktion. 

2. Jonas Larsson (M) utses till personlig ersättare i Värmlands läns 
Vårdförbunds direktion.

_______________________
2022-12-19 Utdrag till 
De valda 
Värmlands läns vårdförbunds direktion
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§ 206 Dnr KS/2022:49

Val till av ledamöter till Värmlandsrådets 
sakområdesforum

Ärendebeskrivning
Val av ledamöter och personliga ersättare till Värmlandsrådets 
sakområdesforum. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter 
och ersättare till sakområdesforum:

Hälso- och sjukvårdsforum

Ordinarie ledamöter: Anita Karlsson (C) och Lillie Karlsson (S).
Personliga ersättare: Jonas Larsson (M) och Agneta Dagobert (S).

Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum

Ordinarie ledamöter: Dag Rogne (C) och Ann Mlakar (S).
Personliga ersättare: Ola Johansson (M) och Stefan Ljung (S). 

Kultur- och bildningsforum 

Ordinarie ledamöter: Putte Grötting (C) och Ali Ali (S).
Personliga ersättare: Crispin Hultkrantz (M) och Carina Nilsson (S).

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och ersättare till 
sakområdesforum:

Hälso- och sjukvårdsforum

Ordinarie ledamöter: Anita Karlsson (C) och Lillie Karlsson (S).
Personliga ersättare: Jonas Larsson (M) och Agneta Dagobert (S).

Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum

Ordinarie ledamöter: Dag Rogne (C) och Ann Mlakar (S).
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Personliga ersättare: Ola Johansson (M) och Stefan Ljung (S). 

Kultur- och bildningsforum 

Ordinarie ledamöter: Putte Grötting (C) och Ali Ali (S).
Personliga ersättare: Crispin Hultkrantz (M) och Carina Nilsson (S). 

________________________ 
2022-12-19 Utdrag till 
Region Värmland
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§ 207 Dnr 

Fyllnadsval efter vakant revisor för mandatperioden 1 
januari 2023 - 31 december 2026

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval efter vakant revisor för mandatperioden 1 januari 2023 – 31 
december 2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Jansson (L): Olof Olsson (L) utses till lekmannarevisor för 
mandatperioden 1 januari 2012 – 31 december 2016.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Olof Olsson (L) till lekmannarevisor för 
mandatperioden 1 januari 2012 – 31 december 2016. 

____________________
2022-12-19 Utdrag till 
Den valda 
kommunrevisionen 
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