
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(32)

Sammanträdesdatum
2023-01-16

Kommunstyrelsen

Plats och tid Trätälja, Säffle stadshus., 2023-01-16 kl 14:00-16:40

Ajourneringar -

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

Övriga närvarande Maria Eriksson, koncerncontroller § 11
Mattias Anglemark, ekonomichef § 11
Lars Johansson, konsult § 15
Peter Pettersson, miljö- och byggnadschef § 16
Helena Karlsson, evenemangskoordinator § 20
Annette Sörensen, biträdande HR-chef § 21
Gustav Weingartshofer, kommunsekreterare § 21
Ingemar Rosén, kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare 

Justerare Ann Mlakar

Justering

Underskrifter

                       Sekreterare Paragrafer § 1-§ 23
Linnéa Lyckerius

Ordförande
Dag Rogne

Justerare
Ann Mlakar

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-01-16

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-20 Datum då anslaget tas ned 2023-02-11

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret, kanslienheten. 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-01-16

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) X
Peter Erhardsson (C) X
Lars Pettersson (C) X
Timmy Svensson (C) X
Ola Johansson (M) X
Nina Andersson (M) X
Malin Wallerius (KD) X
Ann Mlakar (S) X
Thomas Augustsson (S) X
Olga Ljung (S) X
Stefan Byqvist (SD) X
Nina Johansson (SD) Marianne Utterdahl (SiV) X
Jimmy Jonasson (SD) X

Ersättare

Britt-Marie Höglund Olsson (C) X
Kenneth Andersson (C) X
Timmy Svensson (C) X
Stina Höök (M) X
Beatrice Nyman (KD) X
Magnus Jansson (L) §1-§20    X
Henrik Ahlgren (MP) X
Ismail Abdulkader Ahmed (S) X
Marina Eriksson (S) X
Matilde Konglevoll (V) X
Jonas Bönfors (SD) X
Hélène Agdén (SiV) X
Marianne Utterdahl (SiV) X
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Kommunstyrelsen
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2023-01-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista
§ 1 Dnr

Val av protokolljusterare................................................................... 5
§ 2 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista................................... 6
§ 3 Dnr KS/2022:510

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till kommunstyrelsens 
arbetsutskott...................................................................................... 7

§ 4 Dnr KS/2023:2
Val av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika boksluts- och 
budgetberedning för mandatperioden 2023-2026.......................... 9

§ 5 Dnr KS/2023:4
Val av ordförande och vice ordförande i funktionshinderrådet.. 10

§ 6 Dnr KS/2023:3
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i funktionshinderrådet.......... 11

§ 7 Dnr KS/2023:7
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i pensionärsrådet.................. 12

§ 8 Dnr KS/2023:8
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Säffle Jaktvårdskrets............. 13

§ 9 Dnr KS/2022:408
Nomineringar till Vänersamarbetet 2023....................................... 14

§ 10 Dnr
Val till Grensekommittén................................................................. 15

§ 11 Dnr KS/2022:473
Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter oktober 
2022................................................................................................... 16

§ 12 Dnr KS/2022:369
Svar på kommunrevisionens rapport om internkontroll 2022..... 18

§ 13 Dnr KS/2023:1
Firmatecknare för Säffle kommun för mandatperioden 2023-2026
........................................................................................................... 19

§ 14 Dnr KS/2022:406
Omförhandling av avtal med Värmlands museum om von 
Echstedtska gården......................................................................... 21

§ 15 Dnr KS/2021:106
Gemensamt reglemente för Säffle kommuns intresseråd 2023.. 22

§ 16 Dnr KS/2022:483
Detaljplan för Norra Kronvägen..................................................... 24

§ 17 Dnr KS/2022:479
Riktlinje för publicering på kommunens webbdiarium................ 25

§ 18 Dnr KS/2022:325
Omorganisering av kommunikationsfunktionen.......................... 26

§ 19 Dnr KS/2022:482
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Svar på motion om förbättringar av Botilsäter förskolas 
parkering och lekområde................................................................ 27

§ 20 Dnr KS/2022:505
Förslag om förändringar i evenemangsstödet............................. 29

§ 21 Dnr
Information om dataskydd och informationssäkerhet................. 30

§ 22 Dnr KS/2022:503, KS/2022:506
Anmälda handlingar efter december 2022.................................... 31

§ 23 Dnr KS/2022:293, KS/2022:450
Anmälan om delegationsbeslut efter december 2022.................. 32
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2023-01-16
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§ 1 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokollsjusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Olga Ljung (S): Ann Mlakar (S) utses till protokollsjusterare. 

Beslut
Ann Mlakar (S) utses till protokollsjusterare.

___________________

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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§ 2 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 utan tillägg eller 
ändringar. 

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs utan tillägg eller ändringar.

_______________________

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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§ 3 Dnr KS/2022:510

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendebeskrivning
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika 
boksluts- och budgetberedning för mandatperioden 2023-2026 samt 
fastställande av tjänstgöringsordning. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Markus Bäckström (C): Dag Rogne (C) utses till ledamot.
Dag Rogne (C): Markus Bäckström (C) utses till ledamot. 
Nina Andersson (M): Ola Johansson (M) utses till ledamot.
Olga Ljung (S): Ann Mlakar (S) utses till ledamot.
Stefan Byqvist (SD): Jimmy Jonasson (SD) utses till ledamot. 
Dag Rogne (C): Lars Pettersson (C) och Peter Erhardsson (C) utses till 
ersättare. 
Ola Johansson (M): Nina Andersson (M) utses till ersättare.
Ann Mlakar (S): Olga Ljung (S) utses till ersättare.
Jimmy Jonasson (SD): Stefan Byqvist (SD) utses till ersättare.
Dag Rogne (C): Inkallelseordning av ersättare görs i första hand för samma 
parti och därefter enligt partiernas storleksordning. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika 
boksluts- och budgetberedning för mandatperioden 2019-2022 väljs:

Ledamöter:
Dag Rogne (C)
Markus Bäckström (C)
Ola Johansson (M)
Jimmy Jonasson (SD)
Ann Mlakar (S)

Ersättare:
Lars Pettersson (C)
Peter Erhardsson (C)

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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Nina Andersson (M)
Olga Ljung (S)
Stefan Byqvist (SD)

2. Fastställa följande tjänstgöringsordning:
För ledamöterna Dag Rogne och Markus Bäckström tjänstgör i första hand
Lars Pettersson (C), Peter Erhardsson (C) och Nina Andersson (M). 
För ledamoten Ola Johansson tjänstgör i första hand Nina Andersson (M), 
Lars Pettersson (C) och Peter Erhardsson (C). 
För ledamoten Ann Mlakar (S) tjänstgör i första hand Olga Ljung (S).
För ledamoten Jimmy Jonasson (SD) tjänstgör i första hand Stefan Byqvist 
(SD). 

____________________
2023-01-24 Utdrag till 
De valda
Arvodesansvarig

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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§ 4 Dnr KS/2023:2

Val av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika boksluts- och 
budgetberedning för mandatperioden 2023-2026

Ärendebeskrivning
Val av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, tillika boksluts- och budgetberedning för mandatperioden 
2023-2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Dag Rogne (C) utses till ordförande.
Dag Rogne (C):  Ola Johansson (M) utses till 1:e vice ordförande.
Olga Ljung (S): Ann Mlakar (S) utses till 2:e vice ordförande.     

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Dag Rogne (C) väljs till ordförande.
2. Ola Johansson (M) väljs till 1:e vice ordförande.
3. Ann Mlakar (S) väljs till 2:e vice ordförande.

__________________
2023-01-24 Utdrag till
De valda
Arvodesansvarig

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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§ 5 Dnr KS/2023:4

Val av ordförande och vice ordförande i 
funktionshinderrådet

Ärendebeskrivning
Val av ordförande och vice ordförande i funktionshinderrådet. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Dag Rogne (C) utses till ordförande.
Ann Mlakar (S): Thomas Augustsson (S) utses till vice ordförande. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Dag Rogne (C) väljs till ordförande.
2. Thomas Augustsson (S) väljs till vice ordförande.

__________________
2023-01-24 Utdrag till
De valda
Sekreterare funktionshinderrådet
Arvodesansvarig

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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§ 6 Dnr KS/2023:3

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i 
funktionshinderrådet

Ärendebeskrivning
Val av 5 ledamöter och 5 personliga ersättare i funktionshinderrådet. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Markus Bäckström (C): Dag Rogne (C) väljs till ledamot.
Nina Andersson (M): Ola Johansson (M) väljs till ledamot.
Dag Rogne (C): Malin Wallerius väljs till ledamot.
Ann Mlakar (S): Thomas Augustsson (S) väljs till ledamot.
Jimmy Jonasson (SD): Marianne Utterdahl (SiV) väljs till ledamot.
Malin Wallerius (KD): Beatrice Nyman (KD) väljs till ersättare. 
Ola Johansson (M): Nina Andersson (M) väljs till ersättare.
Dag Rogne (C): Markus Bäckström (C) väljs till ersättare.
Ann Mlakar (S): Marina Eriksson (S) väljs till ersättare.
Stefan Byqvist (SD): Jimmy Jonasson (SD) väljs till ersättare. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Till ledamöter och personliga ersättare i funktionshinderrådet väljs
Dag Rogne (C), ledamot – Markus Bäckström (C), personlig ersättare
Ola Johansson (M), ledamot – Nina Andersson (M), personlig ersättare
Malin Wallerius (KD), ledamot – Beatrice Nyman (KD), personlig ersättare
Marianne Utterdahl (SiV), ledamot – Jimmy Jonasson (SD) personlig 
ersättare
Thomas Augustsson (S), ledamot – Marina Eriksson (S), personlig ersättare
__________________
2023-01-24 Utdrag till
De valda
Sekreterare funktionshinderrådet

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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§ 7 Dnr KS/2023:7

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i pensionärsrådet

Ärendebeskrivning
Val av 2 ledamöter och 2 personliga ersättare i pensionärsrådet. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann Mlakar (S): Thomas Augustsson (S) utses till ledamot. 
Nina Andersson (M): Ola Johansson (M) utses till ledamot. 
Ann Mlakar (S): Olga Ljung (S) utses till ersättare. 
Dag Rogne (C): Britt-Marie Höglund Olsson (C) utses till ersättare. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Till ledamöter och personliga ersättare i pensionärsrådet väljs

1. Thomas Augustsson (S), ledamot – Olga Ljung (S), 
personlig ersättare. 
2. Ola Johansson (M), ledamot – Britt-Marie Höglund Olsson 
(C), personlig ersättare. 

__________________
2023-01-24 Utdrag till
De valda 
Sekreterare pensionärsrådet
Arvodesansvarig
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§ 8 Dnr KS/2023:8

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Säffle Jaktvårdskrets

Ärendebeskrivning
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Säffle Jaktvårdskrets. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Lars Pettersson (C) utses till ledamot. 
Ola Johansson (M): Tomas Bennetoft (M) utses till ersättare.
Jimmy Jonasson (SD): Stefan Byqvist (SD) utses till ersättare. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
har beslutat enligt Ola Johanssons förslag. 

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras med sluten omröstning. 
Justeringsman och ordföranden utses till rösträknare. Utfallet blir 10 röster 
på Tomas Bennetoft (M) och 3 röster på Stefan Byqvist (SD).  

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 
Lars Pettersson (C) utses till ledamot och Tomas Bennetoft (M) utses till 
ersättare i Säffle Jaktvårdskrets. 
__________________
2023-01-24 Utdrag till
De valda
Arvodesansvarig

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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§ 9 Dnr KS/2022:408

Nomineringar till Vänersamarbetet 2023

Ärendebeskrivning
Val av ombud och ersättare till Vänersamarbetet. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 177, 2022-12-12.
Information om val av ombud till årsmöte och nominering till styrelsen för 
Vänersamarbetet, 2022-11-11. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen utser Ola Johansson (M) till ombud och Ann Mlakar (S) 
till ersättare för Vänersamarbetet. 

_______________________
2023-01-24 Utdrag till 
Vänersamarbetet 

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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§ 10 Dnr 

Val till Grensekommittén

Ärendebeskrivning
Val av representant till Grensekommittén. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 178, 2022-12-12.

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

Beslut
Kommunstyrelsen utser Markus Bäckström (C) till representant till 
Grensekommittén. 

________________________
2023-01-24 Utdrag till 
Grensekommittén
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§ 11 Dnr KS/2022:473

Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter 
oktober 2022

Ärendebeskrivning
Efter oktober prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 40 Mnkr vid 
årets utgång, vilket innebär ett faktiskt resultat på -25 Mnkr. Den allra största 
delen av den negativa budgetavvikelsen beror på den negativa prognos som 
Socialnämnden förutspår vid årets slut, -40 Mnkr. Planerade åtgärder för en 
ekonomi i bättre balans finns och följs upp av kommunstyrelsens 
arbetsutskott löpande. 
För de kommunala bolagen beräknas ett sammanlagt resultat för på 1,5 Mnkr 
vid årets utgång, vilket är 2,8 Mnkr sämre än budget. För Säffle kommun 
inklusive bolagen innebär denna prognos ett resultat om -24 Mnkr vid årets 
utgång. 
Kommunen har en årsbudget för investeringar som uppgår till 108 Mnkr för 
2022. Efter oktober är 45 Mnkr av den totala budgeten förbrukad och 
prognosen tyder på att det vid årets slut kommer finnas kvar 27 Mnkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 172, 2022-12-12. 
Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen, 
2022-12-09. 
Ekonomisk uppföljning för kommunkoncernen efter oktober 2022

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 

1. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter oktober 
månad 2022 godkänns. 

2. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att 
särskilt rapportera kring det ekonomiska läget och åtgärder för att 
komma i balans till kommunstyrelsen i samband med redovisning av 
bokslutet 2022 som sker vid kommunstyrelsens arbetsutskott i mars 
2023.

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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________________________
2023-01-24 Utdrag till 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommunledningskontoret

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inkommer med följande 
protokollsanteckning: 
” På grund av underfinansierade budgetar för både BUN och SOC uppmanas 
majoriteten att se över en skattehöjning inför kommande budget. ”

Marianne Utterdahl (SiV) inkommer med följande protokollsanteckning: 
” Sjukvårdspartiet i Värmlands lokalförening i Säffle oroas av detta 
allvarliga ekonomiska läget. Detta innebär stora konsekvenser för två redan 
allt för pressade nämnder. Det är bra att dessa nämnders företrädare då ges 
ett särskilt stöd via särskilda rapporter kring ekonomiskt läge och åtgärder 
för kommunstyrelsens arbetsutskott. Men vi är oroliga för att fokus framåt 
kommer bli ännu mer på kortsiktiga och destruktiva besparingar som endast 
teoretiskt sparar pengar. Nedläggning av korttids- och särskilt boendeplatser 
är en sådan erfarenhet som visade sig ohållbar.  Den nuvarande majoriteten 
har valt att avstå möjligheten att i budget 2023, genom ett ökat skatteuttag 
skapa rimliga ekonomiska förutsättningar för nämndernas verksamheter och 
därmed vill Sjukvårdspartiet påpeka det orimliga i situationen. Vi är däremot 
tydligt stödjande i att utvecklings- och förbättringsåtgärder behöver göras.  
Stort fokus bör ligga på de förändringar som sparar kvalitetsbristkostnader. 
Förbättrad arbetsmiljö är en avgörande åtgärd. Förebyggande åtgärder och 
utbud efter behov är andra.  
För Sjukvårdspartiets Säfflegrupp
Marianne Utterdahl ”

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
18(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-01-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr KS/2022:369

Svar på kommunrevisionens rapport om internkontroll 
2022

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har med stöd av KPMG granskat Säffle kommuns arbete 
kring intern kontroll. Kommunrevisionens sammanfattande bedömning 
utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelse och nämnder endast i viss 
utsträckning bedriver ett systematiskt arbete med att säkerställa en tillräcklig 
och effektiv intern kontroll.
Kommunledningskontoret anser att revisorernas slutsatser och att de 
generella rekommendationerna är viktiga. För att åtgärda bristerna föreslås 
att kommunen ska ta stöd i Sveriges Kommuner och Regioners verktyg 
”Egenvärdering för uppföljning och kontroll”. Under första halvåret 2023 
kommer utredare från kommunledningskontoret tillsammans med en 
arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningar och bolag att 
genomföra en egenvärdering med hjälp av SKR:s verktyg. Resultatet av 
egenvärderingen ger underlag för hur arbetet ska bedrivas framåt.

Beslutsunderlag
Svar på kommunrevisionens översiktliga granskning av kommunens arbete 
med intern kontroll, 2023-01-05. 
Rapport KPMG Intern kontroll Säffle 2022.
Revisionens följebrev daterat 2022-10-18

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets förslag 
till svar på granskningsrapporten.

______________________
2023-01-24 utdrag till 
Kommunrevisionen 

Comfact Signature Referensnummer: 61834SE
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§ 13 Dnr KS/2023:1

Firmatecknare för Säffle kommun för mandatperioden 
2023-2026

Ärendebeskrivning
Beslut om firmatecknare för kommunen tas i samband med varje ny mandat-
period och vid eventuella förändringar av roller i kommunen som påverkar fir-
mateckningen.  

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om firmatecknare för Säffle kommun mandatperioden 2023-
2026, 2023-01-04.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för perioden 2023-01-16 och tills vidare utse 
kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne, med vice ordförande Ola 
Johansson som ersättare, att med kontrasignation av kommundirektör 
Ingemar Rosén eller ekonomichef Mattias Anglemark, på kommunstyrelsens 
vägnar underteckna följande handlingar:
Låne-, skuld- och borgensförbindelser samt övriga skrivelser och avtal av 
principiell natur som tillhör finansförvaltningen eller i övrigt kommunstyrel-
sens förvaltningsområde samt de övriga allmänna ärenden som inte ankom-
mer på annan nämnd eller förvaltning.
Firmatecknarna har rätt att utse undertecknare av följande handlingar:

 Handlingar rörande betalningsförelägganden, lagsökningar och 
övriga indrivningsåtgärder.

 Kommunens och kommunkoncernens bankgiro och postgiro.

 De som får utkvittera innestående medel i bankräkning eller på bank-
giron och postgiron.

 De som får utställa anvisningar på kommunens eller kommun-
koncernens bank- eller postgiroräkningar, samt har rätt att kvittera 
och överlåta bankgiroanvisnings- och postgiroanvisningsbelopp.

 De som för kommunens räkning får kvittera och överlåta på kommu-
nen eller kommunkoncernen ställda värdehandlingar.
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 Behörighetshandlingar för tillägg och avslut av behörighet i internet-
bank samt tillägg och borttag av banktjänster 

_____________________
2023-01-24 Utdrag till
Förvaltningsrätten för lagakraftintyg
Kommuninvest i Sverige AB
Swedbank AB
Handelsbanken AB
Nordea AB
Skandia AB
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§ 14 Dnr KS/2022:406

Omförhandling av avtal med Värmlands museum om 
von Echstedtska gården

Ärendebeskrivning
Värmlands museum önskar omförhandla det avtal som varit gällande sedan 
år 2000 och som sedan avtalets tecknade inte uppräknats. Museets önskemål 
är ett årigt bidrag från Säffle kommun med 500 tkr. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 174, 2022-12-12.
Skrivelse från Värmlands museum, 2022-11-08. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kulturnämnden omförhandla de avtal som 
Värmlandsmuseum har med Säffle kommun. 

_______________________
2023-01-24 Utdrag till 
Kulturnämnden
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§ 15 Dnr KS/2021:106

Gemensamt reglemente för Säffle kommuns 
intresseråd 2023

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 80 att ge kommunledningskon-
toret i uppdrag att ”inför kommande mandatperiod, göra en översyn av 
antal, struktur, funktion och uppdrag när det gäller kommunens intresse-
råd”. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsattes som styrgrupp för utredningen. Ett 
förslag till nytt standardreglemente skickades på remiss till nämnder och 
berörda föreningar under våren 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, 
som styrgrupp, behandlat remisserna och lämnar ett reviderat förslag till 
standardreglemente till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om standardreglemente för kommunens intresseråd, 
2022-11-17. 
Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd, förslag reviderat efter 
remissförfarande.
Socialnämndens yttrande, 2022-09-20
Kulturnämndens yttrande, 2022-10-18
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, 2022-10-18
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, 2022-10-19
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-11-23
Funktionsrätts yttrande, 2022-09-20
PRO Säffles yttrande, 2022-09-22
SKPF Pensionärernas yttrande, 2022-09-23

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

1. Fastställer ”Standardreglemente för Säffle kommuns intresseråd 
2023”
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2. Reglementet ska utgöra ägardirektiv till Säfflebostäder AB i de delar 
som behandlar bolagets deltagande i råden.

_____________________________
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§ 16 Dnr KS/2022:483

Detaljplan för Norra Kronvägen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 24 augusti 2020 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Norra Kronvägen, 
Säffle 5:17 med flera. Säffle har ett behov av ny verksamhetsmark i 
attraktiva lägen. Planförslaget föreslår en utökning av befintligt 
industriområde invid väg 175. Syftet med planen är att pröva möjligheten för 
industriändamål inom området. Planområdet inrymmer del av fastigheterna 
Säffle 5:17, Säffle 5:37 samt en mindre del av Säffle 5:16. Säffle 5:16 och 
5:17 ägs av Säffle kommun, Säffle 5:37 är privatägt. Planområdet är ca 5,3 
hektar.
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 
Planområdet är utpekat i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för 
verksamhet (dock inte Säffle 5:37). I kommunens fördjupning av 
översiktsplanen för Säffle stad finns inte området utpekat.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 171, 2022-12-12.
Miljö-och byggnadsnämndens protokoll § 127, 2022-11-22. 
Granskningsutlåtande, 2022-11-09.
Planbeskrivning, 2022-11-09.
Plankarta med bestämmelser, 2022-11-09.
Naturvärdesbedömning, 2017-06-21.
PM-Riktad inventering hotade- och skyddade arter, 2022-11-08.
Dagvattenutredning, 2022-04-07.
Riskanalys, 2020-11-23.
PM Geoteknik, 2020-10-23.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för 
Norra Kronvägen. 
________________________
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§ 17 Dnr KS/2022:479

Riktlinje för publicering på kommunens webbdiarium

Ärendebeskrivning
Säffle kommun ska publicera sina diarier på kommunens webbplats som ett 
led i att vara tillgängliga för allmänheten, politiker, press, anställda och 
andra myndigheter med flera. Dessa övergripande riktlinjer tydliggör 
ansvarsroller, vad och när vi publicerar, hur vi beskriver handlingar och 
ärenden och vad som inte publiceras med hänvisning till 
dataskyddsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. Säffle 
kommun använder sig av dokument- och ärendehanteringssystemet Lex. 
Kommunledningskontoret förslår kommunstyrelsen anta riktlinjen för 
publicering av handlingar och protokoll på kommunens webbdiarium. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 175, 2022-12-12. 
Riktlinje för publicering på kommunens webbdiarium, 2022-10-21.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinje för publicering på kommunens 
webbdiarium.

________________________________
2023-01-24 Utdrag till 
Samtliga nämnder
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§ 18 Dnr KS/2022:325

Omorganisering av kommunikationsfunktionen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens förvaltningschef har beslutat, att den centrala 
kommunikationsfunktionen flyttas från kanslienheten till näringslivsenheten 
från den 1 januari 2023. För 2023 finns 1 336,7 tkr i kommunbidrag 
budgeterat för kommunikations-arbetet inom kanslienhetens budget och 
ansvarsområde. Kommunledningskontoret föreslår att budgetposten 
kommunbidrag motsvarande 1 336,7 tkr flyttas till näringslivsenheten 2023.   

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om omdisponering av medel gällande central 
kommunikationsenhet, 2022-12-20. 
Kommunstyrelsens driftbudget 2023. 
Förvaltningschefens beslut, 2022-12-21.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag. 
Olga Ljung (S) yrkar att ge kommundirektören i uppdrag att presentera 
kommunledningskontorets personal och verksamhet. 

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer driftbudget 2023 enligt bilagd tabell.
Kommunstyrelsen ger kommundirektör Ingemar Rosén i uppdrag att 
presentera kommunledningskontorets personal och verksamhet. 

________________________
2023-01-24 utdrag till 
Näringslivsenheten 
Ekonomienheten
Kommundirektör
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§ 19 Dnr KS/2022:482

Svar på motion om förbättringar av Botilsäter förskolas 
parkering och lekområde

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt och ser inte behov av de 
yrkanden som finns i motionen. Med motiveringen att parkeringsplatsen vid 
förskolan/skolan är dimensionerad så att den räcker för såväl vårdnadshavare 
som personal utifrån dagens barn- och elevtal. Lekområdesytan räcker 
utifrån antalet barn vid förskolan idag och rivning av hus samt anläggning av 
parkering och lekområde innebär stora omkostnader. 
Barn- och utbildningsnämnden anser att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 179, 2022-12-12.
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden § 165, 2022-11-23.
Tjänsteytteranden från barn- och utbildningsnämnden, 2022-11-23. 
Motion om förbättringar av Botilsäter förskolas parkering och lekområde, 
2022-05-08. 

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 

__________________
Protokollsanteckning
Marianne Utterdahl (SiV) inkommer med följande protokollsanteckning: 
”Sjukvårdspartiet anser att det är en viktig fråga som motionen lyfter och 
som behöver vidare undersökning än svaret på motionen anger. Dessutom 
saknar vi en barnkonsekvensanalys i frågan. Enligt FN:s konvention om 
barnens rättigheter ska alltid en barnkonsekvensanalys göras i frågor som rör 
dem. I artikel 12.2, en av de fyra grundläggande delarna i konventionen, 
anges särskilt att barnet ska beredas möjlighet att höras i alla (rättsprocesser 
och) administrativa förvarande som rör honom eller henne, vilket innebär att 
även barn/en ska höras i frågan. 
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Emellertid inser vi att detta behöver ses över vid samtliga skolor och 
förskolor i kommunen, och att tillvägagångssätten för att trygga barnen kan 
se ut på olika sätt. Därför motsätter vi oss inte förslag till svar, men tar 
frågan vidare genom att idag ha skickat in en motion med förslag om att göra 
en allmän översyn av trafiksäkerheten vid kommunens skolor.
 
För Sjukvårdspartiets Säfflegrupp
Marianne Utterdahl”
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§ 20 Dnr KS/2022:505

Förslag om förändringar i evenemangsstödet

Ärendebeskrivning
Kriterierna för evenemangsstödet reviderades i december 2018, då pandemin 
har präglat de senaste årens evenemang har de reviderade kriterierna först 
kunnat utvärderas under 2022. Synpunkter från föreningar har gjort att vissa 
förändringar behöver göras och stödet behöver förtydligas. 
Kriterier, motprestation samt dokumentet för ansökan för evenemangsstödet 
behöver skrivas om och grundtanken bakom stödet behöver förtydligas. 
Ekonomisk behöver vi premiera de arrangörer som jobbar med evenemang 
som gynnar besöksnäringen och tidsmässigt behöver vi premiera de 
arrangörer som jobbar med mer lokala evenemang. Kriterierna behöver 
skrivas om då de i nuläget är luddiga och svåra att göra ett 
bedömningsunderlag på. 
Grundtanken med evenemangsstödet behöver också förtydligas i 
informationen ut till föreningarna för att samverkan mellan kommunen och 
föreningarna kan ske på ett bättre sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande om förslag om förändringar i evenemangsstödet, 
2022-12-02. 
Förslag till beslut på sammanträdet
Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta nya kriterier och motpresentationer för 
evenemangsstöd att gälla från och med 1 februari 2023. 

________________________
2023-01-24 Utdrag till 
Näringslivsenheten 
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§ 21 Dnr 

Information om dataskydd och informationssäkerhet

Ärendebeskrivning
Biträdande HR-chef Annette Sörensen och kommunsekreterare Gustav 
Weingartshofer informerar om dataskydd och informationssäkerhet. 

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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§ 22 Dnr KS/2022:503, KS/2022:506

Anmälda handlingar efter december 2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar anmälda handlingar efter december 
2022. 

Beslutsunderlag
Anmälda handlingar efter december 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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§ 23 Dnr KS/2022:293, KS/2022:450

Anmälan om delegationsbeslut efter december 2022

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar beslut fattade med stöd i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut om remittering av motion om kanalparken.
Delegationsbeslut om remittering av motion om att gynna den biologiska 
mångfalden genom att hävda fler kommunägda naturliga ängar. 

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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