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Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §105-§122 

 Anneva Karlsson  
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 Dag Rogne  
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……………………………………………………………. 

 

 Ann Mlakar  
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Närvaro- och omröstningslista 

Närvarolistan visar ordinarie ledamöter 
Ersättare visas i fet stil 

Närvaro § 113 § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Dag Rogne (C) X  X         

Markus Bäckström (C) X  X         

Peter Erhardsson (C) X  X         

Erik Evestam (C) X  X         

Timmy Svensson (C) Jerry Olsson (C)  X X         

Ola Johansson (M) X  X         

Claes-Göran Kihlström (M) X  X         

Hèléne Agdén (SiV) X  X         

Ann Mlakar (S) X  X         

Thomas Bäck (S) X  X         

Olga Ljung (S) X  X         

Stefan Byqvist (SD) X   X        

Stellan Herbertsson (SD) X   X        

   11 2        

Ersättare            

            

Jerry Olsson (C) X           

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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§ 105 Dnr  

Val av protokolljusterare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Ann Mlakar (S) utses till protokolljusterare. 

 

 

____________________ 
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§ 106 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden redogör för att ett ärende om sänkta lokalhyror läggs till sist på 

dagens föredragningslista som ärende nummer 18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Dagens föredragningslista fastställs med redovisat tillägg. 

Beslut 

Föredragningslistan fastställs med redovisat tillägg.  

 

 

____________________ 
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§ 107 Dnr KS/2021:59 

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter juni 
2021 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har ett kommunbidrag på 80 957 tkr och övriga intäkter 

på 51 221 tkr för år 2021. De budgeterade bruttokostnaderna uppgår till 121 

628 tkr och räntekostnaderna till 10 800 tkr. Efter juni månad har 40 479 tkr 

i kommunbidrag, 21 980 tkr i övriga intäkter, 64 050 tkr i kostnader samt 

5 333 tkr i räntekostnader bokförts. Utfallet blir därmed minus -7 000 tkr. 

Intäkterna är 3 571 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna 

exklusive räntekostnader, är 3 496 tkr högre än periodens budget. Prognosen 

för helåret visar efter juni på ett positivt resultat på 400 tkr. 

Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 

avstämningen landar prognosen på + 3 400 tkr. Anledningen till avvikelsen 

är främst grundsärskola Höglunda samt smärre outnyttjade projekt på 

fastighetssidan. Bland övriga investeringar har inte införande av e-arkiv eller 

inköpsportal genomförts. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 87, 2021-08-09. 

Ekonomisk rapport för kommunstyrelsen efter juni 2021. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter juni 

månad 2021. 

 

 

____________________ 
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§ 108 Dnr KS/2021:151 

Medfinansiering av Leader Växtlust programperioden 
2023-2027 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Växtlust Värmland har inkommit med en förfrågan till Säffle 

kommun, och de övriga sex medverkande kommunerna, om att delta i nästa 

programperiod som gäller åren 2023-2027.  

Säffle kommun behöver ta beslut om fortsatt medfinansiering för den 

kommande programperioden 2023-2027. Det är samma nivå på 

medfinansiering som den föregående perioden 2014-2022. 

Den föreslagna nivån på medfinansiering ryms inom kommunstyrelsens 

reserv för föreningsbidrag och ska därmed inte påverka det budgeterade 

resultatet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 88, 2021-08-09. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-07-27. 

Underlag från jordbruksverket ”Leader i nästa programperiod (2023-2027)”. 

Mail från Föreningen Växtlust Värmland, 2021-05-31. 

Avsiktsförklaring – förberedande stöd inom Leader, KS/2021:128. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Säffle kommun godkänner medfinansiering av Leader Växtlust för 

perioden 2023-2027 under förutsättning att medfinansieringen är i 

storleksordningen på samma nivå som för perioden 2014-2022 (320 

tkr/år). 

2. Medfinansieringen finansieras genom de medel som finns 

budgeterade under kommunstyrelsens ansvar för föreningsbidrag. 

3. Att utse Dag Rogne att för Säffle kommuns räkning underteckna alla 

handlingar med anledning av detta beslut. 
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__________________ 

2021-08-27 Utdrag till 

Leader Växtlust 

Ekonomienheten 
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§ 109 Dnr KS/2021:103 

Svar på motion om statens servicecenter till Säffle 

Ärendebeskrivning 

Ingegerd Welin Fogelberg (SiV) har den 14 april 2021, lämnat en motion om 

servicecenter till Säffle. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att verka för 

att Säffle ska komma med bland de kommuner som får ett servicekontor 

genom Statens servicecenter. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 91, 2021-08-09. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-05-27. 

Motion om statens servicecenter till Säffle, Sjukvårdspartiet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Säffle ska komma 

med bland de kommuner som får ett servicekontor genom Statens 

servicecenter. 

 

 

_________________ 
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§ 110 Dnr KS/2020:198 

Svar på motion om att ärenden om förändrad driftsform 
med mera inom vård, omsorg och skola ska lyftas till 
fullmäktige för beslut 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna har 17 september 2020 genom Lillie Karlsson med flera 

skrivit en motion om att ärenden om förändrad driftsform med mera inom 

vård, omsorg och skola ska lyftas till fullmäktige för beslut. Barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden föreslår att motionens förslag om 

särregler för dessa verksamheter avslås och att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att revidera och uppdatera nuvarande Policy för 

konkurrensutsättning från år 2005. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 95, 2021-08-09. 

Tjänsteyttrande, 2021-04-15. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 62, 2021-05-18. 

Socialnämndens protokoll § 94 2021-05-18. 

Motion från Lillie Karlsson. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ola Johansson (M): yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 

socialnämndens förslag. Jerry Olsson (C) tillstyrker Ola Johanssons förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ola Johanssons förslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ola Johanssons förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avslå motionen. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad 

Policy för konkurrensutsättning. 

_______________  
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§ 111 Dnr KS/2021:51 

Rutiner vid 1% regeln 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 8 mars 2021 ärendet till 

kulturnämnden  för ett förtydligande av de ekonomiska delarna samt vilka 

investeringar som avses. Kulturnämnden föreslår att 1 % av investeringar 

gällande ny- om- och tillbyggnad inom den skattefinansierade verksamheten, 

exklusive K3-investeringar, avsätts årligen till en konstinvesteringspott samt 

att kulturnämnden kompenseras för avskrivningskostnader.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 92, 2021-08-09. 

Kulturnämndens protokoll § 31, 2021-05-18. 

Kulturförvaltningens tjänsteyttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31, 2021-03-08. 

Protokollsutdrag och tjänstyttrande från kulturnämnden § 12, 2021-02-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1 % av 

investeringar gällande ny- om- och tillbyggnad inom den skattefinansierade 

verksamheten, exklusive K3-investeringar, avsätts årligen till en 

konstinvesteringspott för offentlig gestaltning. 

 

 

_____________________________ 
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§ 112 Dnr KS/2021:145 

Värmlands kulturplan 2022-2025 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har avgivit ett remissvar på Region Värmlands kulturplan 

2022-2025. Kulturplanen är övergripande och strategisk och ligger till grund 

för Region Värmlands ansökan till Statens Kulturråd för ekonomiskt stöd 

enligt den s k kultursamverkansmodellen. Den regionala kulturplanen 

kommer att kompletteras av handlingsplaner där aktiviteter och 

verksamheter kommer att presenteras för att nå måluppfyllelse.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 93, 2021-08-09. 

Kulturnämndens protokoll och tjänsteyttrande, § 33 2021-05-18. 

Värmlands kulturplan 2022-2025, remissversion. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kulturnämndens remissvar angående 

Värmlands kulturplan 2022-2025 och vidarebefordra den till Region 

Värmland. 

 

 

__________________ 

2021-08-27 Utdrag till 

Region Värmland 

Kulturnämnden 
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§ 113 Dnr KS/2021:158 

Ansökan om utökad investeringsbudget för bokbuss 

Ärendebeskrivning 

I investeringsbudgeten finns avsatt 4 500 tkr för en ny bokbuss. På grund av 

ökade kostnader på stål, elektronik och andra byggkomponenter under 

Corona-pandemin har det inte kommit in några anbud som ryms inom 

budget. 

Kommunledningskontoret anser inte att det behöver fattas beslut om utökad 

investeringsbudget för år 2021. Skillnaden på 500 tkr mot det budgeterade 

beloppet på 4 500 tkr ger en avvikelse på 11%. Avvikelsen är inte större än 

att den kan hanteras i investeringsuppföljningen som sköts via den ordinarie 

uppföljningen vid tertial-, delår- och årsuppföljning. 

I budgetbeslutet för 2022 som kommunfullmäktige tog i juni fick 

kulturnämnden en generell ramökning på 750 tkr för år 2022. De ökade 

kapitalkostnaderna som investeringen i ny bokbuss skulle innebära ska 

täckas inom den ordinarie driftsbudgeten för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 94, 2021-08-09. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-06. 

Kulturnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 43, 2021-06-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag. 

Stellan Herbertsson (SD): yrkar att investeringsbudgeten inte utökas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ske genomföras enligt följande. Den som röstar 

enligt arbetsutskottets förslag röstar Ja den som röstar enligt Stellan 

Herbertssons förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 11 Ja-röster och 

2 Nej-röster, se omröstningslista på sidan 2. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Eventuella ökade kostnader för kulturnämndens investering i ny 

bokbuss hanteras i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. 

Avvikelsen regleras i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om ”Över- och underskottshantering i samband med bokslut 2021- 

balanserat resultat för nämnder samt tilläggsbudget 2022 för 

investeringsprojekt”. 

2. Kulturnämnden ska rymma de ökade kapitalkostnaderna till följd av 

investeringen i ny bokbuss inom sin ordinarie tilldelade budgetram 

för år 2022.    

 

 

__________________ 

2021-08-27 Utdrag till 

Kulturnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 114 Dnr KS/2021:125 

Svar på granskningsrapport om samverkan mellan 
region och kommun kring barn och unga med psykisk 
ohälsa 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region 

Värmland och kommunrevisorerna i övriga värmlandskommuner genomfört 

en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen och 

kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. Helseplan har på 

uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. Socialnämnden och barn- 

och bildningsnämnden har besvarat rapporten. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 96, 2021-08-09. 

Socialnämndens protokoll och tjänstyttrande § 105 2021-06-15. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 83  

2021-06-16. 

Revisorernas granskningsrapport. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom social- och barn- och 

utbildningsnämndens beslut och överlämna dessa som svar på revisionens 

rapport. 

 

 

__________________ 

2021-08-09 Utdrag till 

Revisionen 
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§ 115 Dnr KS/2021:140 

Livsmedel- och måltidspolicy för förskola, skola och 
omsorg 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har en reviderad Livsmedel- och måltidspolicy sedan 2018. I 

samband med att en ny livsmedelsupphandling påbörjas för 2022 har en 

uppdaterad Livsmedel- och måltidspolicy tagits fram. 

Inför arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen 2022 har kostchefer i 

upphandlingsnätverket Säffle kommun och Dalslandskommunerna tagit fram 

underlag utifrån uppdaterade riktlinjer och rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 90, 2021-08-09. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 66, 2021-05-18.  

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-27. 

Livsmedel- och måltidspolicy – förskola, skola och omsorg, 2021-03-01. 

Socialnämndens protokoll 2021-04-20, § 60. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C), Ann Mlakar (S) yrkar att policyn även ska inkludera inköp 

av ekologiska livsmedel.  

Erik Evestam (C) och Ann Mlakar (S) yrkar att kommunstyrelsen för egen 

del beslutar att återkommande uppföljningar av policyn ska presenteras för 

kommunstyrelsen från kostenheten. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt desamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Livsmedel- och 

måltidspolicy 2022 med tillägget att inkludera inköp av ekologiska 

livsmedel. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att återkommande uppföljningar av 

policyn ska presenteras för kommunstyrelsen från kostenheten. 

 

_________________  
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§ 116 Dnr KS/2021:161 

Avgifter för korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 96, att införa avgifter 

gällande matkostnader samt rätten till skäliga underhållsbidrag för 

omvårdnad från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i form av 

korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS- Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och 

att en ny avgift för matkostnader införs vid korttidsvistelse samt vid 

lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 97, 2021-08-09. 

Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 101, 2021-06-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 96. 

2. Införa en ny avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 

LSS från 1 oktober 2021 som utgår från Konsumentverkets 

kostnadsberäkning för matkostnader. 

3. Att avgift för korttidsvistelse och lägervistelse enligt 9 § 6 ska följa 

den revidering som görs årligen av Konsumentverket gällande 

kostnadsberäkning av matkostnader. 

4. Resor till och från korttidsvistelse samt vid lägervistelse betalas av 

brukaren/vårdnadshavaren. 

5. Delegera till socialnämnden att fortsättningsvis fatta beslut om nya 

avgifter för korttidsvistelse samt lägervistelse enligt 9 § 6 LSS. 

 

_________________________ 
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§ 117 Dnr KS/2021:160 

Nya avgifter  för insatsen bostad med särskild service 
för barn och unga enligt § 9.8 LSS 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade juni 2019, § 94, att fastställa avgifter för 

insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga 

enligt 9 § 8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  (LSS) för 

både kost och logi där högsta avgift för 2021 ska vara 157 kr.  

Socialförvaltningen har med stöd av LSS § 20 rätt till skäliga 

underhållsbidrag från föräldrarna för barn och unga som har insatsbeslut 

enligt 9§ 8 LSS för omvårdnad i ett annat hem än det egna, en så kallad 

föräldraavgift. Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för 

sina barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år. 

När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till 

kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt 

föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon 

fortfarande går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Ungdomar som 

inte längre går i skolan när de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvid 

föräldrarnas underhållsskyldighet upphör. 

Av ungdomar som fyllt 18 år och fortsatt går i skolan tar kommunen ut en 

avgift för kost. 

Av ungdomar som fyllt 18 år, som inte går i skolan och som inte har egen 

inkomst, tas ingen avgift ut. 

Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna inkomster i form av hel 

sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller andra inkomster i motsvarande 

storlek, kan socialförvaltningen enligt LSS § 19 ta ut en egenavgift för 

bostad  i form av hyra för den faktiska boendekostnaden samt avgift för kost. 

Avgift för kost är baserad på konsumentverkets kostnadsberäkning för 

matkostnader inom de olika ålderskategorierna.  

Underhållstödet baseras på Försäkringskassans uppgifter för de olika 

ålderskategorierna. 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs och 

att nya avgifter utifrån olika kriterier införs för insatsen familjehem  eller 

bostad med särskild service för barn och unga enligt 9 §8 LSS. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 98, 2021-08-09. 
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Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 100, 2021-06-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 juni 2019, § 94. 

2. Införa nya avgifter för insatsen bostad med särskild service för barn 

och unga enligt 9 § 8 LSS från 1 oktober 2021 som utgår från 

Konsumentverkets kostnadsberäkning av matkostnader samt från 

Försäkringskassan gällande underhållsstöd för att fastställa högsta 

avgiften. 

________________________________ 
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§ 118 Dnr KS/2021:162 

Nya avgifter för korttidstillsyn för skolungdom över 12 
år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov enligt § 9.7 LSS 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 24 juni 2019, § 95, att införa avgifter 

gällande matkostnader från föräldrar för barn och unga som har insatsbeslut i 

form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldag och lov enligt 9 § 7 LSS- Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs  

och att ny avgift för matkostnader införs vid korttidstillsyn för skolungdom 

över 12 år enligt 9 § 7 LSS. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 99, 2021-08-09. 

Socialnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 102, 2021-06-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 6 juni 2019, § 95. 

2. Införa en ny avgift för korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag eller lov enligt 9 § 

7 LSS från 1 oktober 2021 som utgår från Konsumentverkets 

kostnadsberäkning för matkostnader. 

3. Att avgift för korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS ska följa den revidering 

som görs årligen av Konsumentverket gällande kostnadsberäkning av 

matkostnader. 

4. Delegera rätten att fatta beslut om nya avgifter för korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov enligt § 9.7 LSS.  
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§ 119 Dnr KS/2021:175 

Klimatkommunernas remissvar till SOU Stärkt 
planering för en hållbar utveckling 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har som medlem i Klimatkommunerna beretts möjlighet att 

yttra sig över organisationens förslag 20 juli 2021 till remissvar över del-

betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling. 

Kommundirektören föreslår att Säffle kommun yttrar sig över Klimatkom-

munernas förslag till remissvar. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 100, 2021-08-09. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-03. 

Förslag till remissvar från Säffle kommun. 

Klimatkommunernas remissvar till SOU Stärkt planering för en hållbar 

utveckling 21 juli 2021. 

SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets yttrande 

som svar på remissen till Klimatkommunerna. 

 

 

__________________ 

2021-08-27 Utdrag till 

Klimatkommunerna  
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§ 120 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret presenterar en förteckning med anmälda 

handlingar till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förteckning. 

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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§ 121 Dnr  

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 23 
augusti 2021 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över beslut fattade 

enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förteckning, 2021-08-11. 

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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§ 122 Dnr KS/2021:137 

Sänkta lokalhyror kvartal 2,3 och 4 2021 med anledning 
av Coronapandemin 

Ärendebeskrivning 

Kommuner, regioner och deras bolag kan söka ersättning av staten när de, 

med anledning av Coronapandemin, tillfälligt sänker den fasta hyran för 

hyresgäster i utsatta branscher. Detta enligt förordning (SFS 2021:273). 

Stödet som förordningen medger gäller under kvartal 2 och 3 och eventuellt 

4 år 2021. Stödet kompenserar som mest 50 % av hyresnedsättningen. Stödet 

kan maximalt uppgå till 25 % av den ursprungliga fasta hyran. 

Ekonomisk konsekvens blir uteblivna hyresintäkter som uppgår till 472 421 

kronor. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta sänka fasta 

hyran för identifierade hyresgäster under aktuell tidsperiod. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-13. 

Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyra 

(SFS 2020:273) 

Branscher att ta emot hyresstöd enligt förordningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 

förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Sänka hyrorna kvartal 2 och kvartal 3 2021 med 50 procent för 

aktuella hyresgäster enligt förordning 2021:273 

2. Sänka hyrorna kvartal 4 2021 med 50 procent för aktuella hyresgäster 

enligt förordning 2021:273 

3. Uteblivna hyresintäkter om 472 421 kronor täcks med 

fastighetsbudgeten som ökade drift- och underhållskostnader 

4. Uppdra kommunledningskontoret söka statligt stöd för uteblivna 

hyresintäkter 472 421 kronor genom ansökan om statsbidrag. 
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__________________ 

2021-08-27 Utdrag till 

Fastighetsstrategen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


