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Sida
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Sammanträdesdatum
2022-03-21

Kommunstyrelsen

Plats och tid Trätälja,stadshuset i Säffle, 2022-03-21 kl 14:00-15:50

Ajourneringar -

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande Mattias Anglemark, ekonomichef § 37-39

Ingemar Rosén, kommundirektör
Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Justerare Ann Mlakar

Justeringens plats och tid Digitalt, se sista sida.

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 34-§ 46

Linnéa Lyckerius

Ordförande ……………………………………………………………
Ola Johansson

Justerare …………………………………………………………….
Ann Mlakar

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-03-21

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-28 Datum då anslaget tas ned 2022-04-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift ……………………………………………………………
Linnéa Lyckerius

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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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) Lars Petterson (C) X
Markus Bäckström (C) Lena Sonesson (C) X
Peter Erhardsson (C) X
Erik Evestam (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) 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
§ 34 Dnr
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§ 35 Dnr
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§ 36 Dnr
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§ 37 Dnr KS/2022:19

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter februari 2022
............................................................................................................. 7

§ 38 Dnr KS/2022:54
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2021 utifrån 
det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.. 8

§ 39 Dnr KS/2022:58
Direktiv till ombud vid årsstämma 28 mars 2022 för 
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§ 40 Dnr KS/2021:177
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§ 42 Dnr KS/2022:37
Gemensamma riktlinjer om alkohol för Dalslandskommunerna 
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§ 43 Dnr KS/2022:8
Handlingsplan för suicidprevention i Säffle kommun 2022-2024
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§ 44 Dnr KS/2022:42
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§ 34 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.

_____________________

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 35 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Stefan Byqvist inkommer med en fråga om krigsplaceringsorder som ärende 
13 på dagens föredragningslista.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Dagens föredragningslista fastställs med tillägg. 

Beslut
Dagens föredragningslista fastställs med tillägg. 

_________________

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 36 Dnr 

Information om kommunens aktuella krishantering

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Ingemar Rosén informerar om kommunens aktuella arbete 
med krishantering och flyktingmottagning. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

____________________

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 37 Dnr KS/2022:19

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter 
februari 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. Efter februari månad har 13 718 
tkr i kommunbidrag, 6 881 tkr i övriga intäkter, 17 647 tkr i kostnader 
bokförts. Avvikelsen mot budget blir därmed minus +2 739 tkr. Intäkterna är 
1 880 tkr lägre än periodens budget, medan kostnaderna exklusive 
räntekostnader, är 2 830 tkr lägre än periodens budget. Prognosen för helåret 
visar efter februari på ett positivt resultat på 200 tkr.
Investeringsprognosen för helåret är svår att göra på grund av att det gått så 
kort tid på året. Investeringsmedlen som ska föras över från 2021 års ännu 
inte avslutade investeringar beslutas av kommunfullmäktige i april.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-07 § 23.
Tjänsteyttrande om ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2022, 
2022-03-15. 
Ekonomisk rapport för Kommunstyrelsen efter februari 2022, 2022-03-15.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter februari 
månad 2022.

_________________________
2022-03-28 Utdrag till 
Kommunledningskontoret

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 38 Dnr KS/2022:54

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2021 
utifrån det kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna

Ärendebeskrivning
Enligt KL 6 kap 9 § ska styrelsen i årliga beslut för varje kommunalt aktie-
bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen är att 
samtliga bolag har arbetat utifrån det fastställda kommunala ändamålet och 
att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 
verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-07 § 24. 
Tjänsteyttrande om prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2021 
utifrån det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna, 
2022-03-09. 
Ägardirektiv, årsredovisningar och styrelserapporter för bolagen 2021.
Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll den 28 februari 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående helägda bolags verksamheter år 
2021 utifrån att dess varit förenliga med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna:

 Kommunföretag i Säffle AB

 Säfflebostäder AB

 Forskningen i Säffle AB

 Säffle kommunikation AB

 Säffle Kedjan 2 AB  

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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____________________________
2022-03-28 Utdrag till 
Samtliga helägda kommunala bolag
Kommunledningskontoret 

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 39 Dnr KS/2022:58

Direktiv till ombud vid årsstämma 28 mars 2022 för 
Kommunföretag i Säffle AB

Ärendebeskrivning
Ombud vid Kommunföretag i Säffle AB:s årsstämma utses av kommun-
styrelsen och ska ha direktiv när det gäller besluten kring de ärenden som 
uppkommer på stämman. Här föreslås direktiv till ombudet.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-07 § 25.
Tjänsteyttrande om direktiv till ombud vid årsstämma 28 mars 2022 för 
Kommunföretag i Säffle AB, 2022-03-09. 
Protokoll från Kommunföretag i Säffle AB, 2022-02-28 § 21. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningskontorets förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen ger ombudet till årsstämman för Kommunföretag i Säffle 
AB i uppdrag att besluta

 att godkänna årsredovisningen 2021 

 att resultat- och balansräkning för 2021 fastställs,

 att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag 
vilket innebär att i ny räkning balanseras 6 716 225 kr

 att styrelsen och verkställande direktören ges ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021

 att godkänna de förtroendevalda revisorernas förslag till 
auktoriserade revisorer för bolaget

 att fastställa arvoden för de förtroendevalda ledamöterna, ersättarna 
och revisorerna enligt kommunfullmäktiges beslut

 att fastställa de auktoriserade revisorernas arvode enligt faktura
________________________
2022-03-28 Utdrag till
Samtliga helägda kommunala bolag
Kommunledningskontoret 

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 40 Dnr KS/2021:177

Policy för telefoni

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

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-07 § 28.
Tjänsteyttrande om policy för telefoni, 2021-10-21.
Policy för telefoni, 2021-07-16.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hélène Agdén (SiV), Peter Erhardsson (C) och Claes-Göran Kihlström (M): 
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ann Mlakar (S): yrkar att policyn årligen ska följas upp när tillägg till 
policyn görs. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar följande:

 Anta policy för telefoni.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande: 

 Årligen följa upp policyn när tillägg till policyn görs. 

_____________________

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 41 Dnr KS/2021:305

Viljeinriktning om sammanslagning av 
Samordningsförbund

Ärendebeskrivning
Styrelserna för Arvika-Eda Samordningsförbund och Samordningsförbundet 
BÅD-ESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng) hemställer till sina 
medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för 
Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Arvika kommun, Eda 
kommun, Bengtsfors kommun, Åmål kommun, Dals-Ed kommun, Säffle 
kommun och Årjäng kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i 
fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden. 
Erfarenheter från andra sammanslagningar av förbund visar på att bibehålla 
ett förbunds organisationsstruktur istället för att skapa en helt ny. 
Utgångspunkten blir således att Samordningsförbundet BÅD-ESÅ utökas 
samt att Arvika-Eda samordningsförbund upplöses. Det utökade förbundet 
kommer att få nytt namn, förbundsordning och budget.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-07-03 § 29.
Tjänsteyttrande om viljeinriktning om sammanslagning av 
Samordningsförbund, 
2022-02-24.
Hemställan sammanslagning av samordningsförbund, 2021-11-29.
Protokoll från regionstyrelsen § 40, 2022-02-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner hemställan och viljeinriktning om 
sammanslagning av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ och Arvika-Eda 
samordningsförbund.

_______________
2022-03-28 Utdrag till
Helene Ohlsson, BÅD-ESÅ
Magnus Lindström, Arvika-Eda

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 42 Dnr KS/2022:37

Gemensamma riktlinjer om alkohol för 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun

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

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-07 § 30. 
Protokoll från socialnämnden 2022-01-18, § 3.
Gemensamma riktlinjer om alkohol för Dalslandskommunerna och Säffle 
kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta gemensamma 
riktlinjer om alkohol för Dalslandskommunerna och Säffle kommun.

__________________

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 43 Dnr KS/2022:8

Handlingsplan för suicidprevention i Säffle kommun 
2022-2024

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

Beslutsunderlag
Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-07 § 31.
Tjänsteyttrande om förslag till handlingsplan för suicidprevention i Säffle 
kommun 2022-2024, 2022-01-12.
Handlingsplan för Suicidprevention i Säffle kommun 2022-2024.
Socialnämndens protokoll § 24, 2022-02-15.
Socialnämndens tjänsteyttrande, 2022-01-12.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 26, 2022-02-16.
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteyttrande, 2022-01-12.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplan för 
suicidprevention för Säffle kommun 2022-2024.
_______________________________

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 44 Dnr KS/2022:42

Revidering av slamtömningstaxan

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

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-07 § 32.
Teknik- och fritidsnämndens protokoll § 18. 2022-02-15.
Teknik- och fritidsnämndens tjänsteyttrande, 2022-01-24.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla revideringen av taxan 
för slamtömning med en ökning på 7% att gälla från och med 1 maj 
2022.Beräkningar av taxarevideringen framgår av Teknik- och 
fritidsnämndens tjänsteyttrande 2022-01-24.

_________________

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
16(17)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-03-21

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 

Anmälda handlingar

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret presenterar anmälda handlingar. 

Beslutsunderlag
Kommunala funktionshinderrådets verksamhetsberättelse2021, 
Protokoll från det kommunala pensionärsrådet, 2022-02-08.
Protokoll från det kommunala funktionshinderrådet, 2022-02-07. 
Protokoll från överförmyndarnämnden, 2022-02-14. 
Protokoll från BÅDE-SÅ, 2022-01-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

___________________

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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§ 46 Dnr 

Fråga från Stefan Byqvist angående 
krigsplaceringsorder

Ärendebeskrivning
Stefan Byqvist ställer en fråga angående krigsplaceringsorder för 
kommunmedborgare.  

Förslag till beslut på sammanträdet
Ola Johansson (M): Kommundirektör Ingemar Rosén tar med sig frågan och 
lämnar ett svar vid nästa styrelsesammanträde. 

Beslut
Kommundirektör Ingemar Rosén lämnar ett svar vid nästa 
styrelsesammanträde.

___________________
2022-03-28 Utdrag till
Ingemar Rosén, kommundirektör 

Comfact Signature Referensnummer: 34134SE
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