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Beslutande Ledamöter 
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Övriga närvarande Mattias Anglemark, ekonomichef 
Maria Söderquist, koncerncontroller 
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Veronica Carlsson Ulff, renhållningschef 
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Justerare Ann Mlakar 
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Underskrifter 

 Sekreterare 
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 Anneva Karlsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Dag Rogne  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Ann Mlakar  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-10-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-29 Datum då anslaget tas ned 2021-11-22 
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…………………………………………………………… 
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Närvaro- och omröstningslista 

Närvarolistan visar ordinarie ledamöter 
Ersättare visas i fet stil 

Närvaro § 147 § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Dag Rogne (C) X  X         

Markus Bäckström (C) Lars Pettersson (C)  X X         

Peter Erhardsson (C) X  X         

Erik Evestam (C) X  X         

Timmy Svensson (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       

   9 3 1       

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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§ 142 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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§ 143 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden redogör för att inga ändringar eller tilläggs görs till dagens 

föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Dagens föredragningslista fastställs. 

Beslut 

Dagens föredragningslista fastställs. 

 

 

__________________ 
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§ 144 Dnr KS/2021:171 

Justering av tomtstorlek för osålda villatomter i 
Värmlandsbro 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret upplever en ökad efterfrågan på fastigheter i 

tätorten Värmlandsbro. Efterfrågan kommer från privatpersoner och gäller 

fastigheter detaljplanelagda som bostäder, i syfte att bygga småhus. 

En åtgärd som kan genomföras för att möta den ökade efterfrågan av större 

fastigheter och samtidigt få de osålda fastigheterna sålda, är att genomföra en 

fastighetsreglering av de osålda fastigheter som anses lämpliga, och på så 

sätt bilda färre men till ytan större osålda fastigheter. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 121, 2021-10-11. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-09-02. 

Byggnadsplan för östra och centrala delen av Värmlandsbro tätort. 

Karta över aktuella fastigheter i östra och centrala delen av Värmlandsbro 

tätort. 

Karta över aktuella fastigheter Säffle Södra Östbro 2:22 – 2:26. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en fastighetsreglering inom 

bostadsområdet i nordvästra Värmlandsbro, i syfte öka försäljningen av 

osålda fastigheter. 

 

 

__________________ 

2021-10-29 Utdrag till 

Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen 
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§ 145 Dnr KS/2021:59 

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter 
september 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 september månad har 60 

718 tkr i kommunbidrag, 35 597 tkr i övriga intäkter, 91 503 tkr i kostnader 

samt 7 923 tkr i räntekostnader bokförts. Avvikelsen mot budget blir därmed 

minus -3 424 tkr. Intäkterna är 2 789 tkr lägre än periodens budget, medan 

kostnaderna exklusive räntekostnader, är 812 tkr högre än periodens budget. 

Prognosen för helåret visar efter september på ett positivt resultat på 450 tkr. 

Investeringsprognosen för helåret är svår att göra men utifrån den senaste 

avstämningen landar prognosen på + 7 816 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 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-18. 

Ekonomisk rapport för kommunstyrelsen efter september 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 

förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen efter september 

månad 2021. 

 

 

__________________ 
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§ 146 Dnr KS/2021:198, KS/2021:209 

Delårsrapport 2021 för kommunkoncernen inklusive 
prognos för helåret 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun redovisar ett resultat på 74,4 Mnkr efter augusti månad.   

I prognosen för helåret är resultatet beräknat till 24 Mnkr, vilket är 9 Mnkr 

bättre än budget. Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolag är 91,7 

Mnkr per 31 augusti. Prognosen för kommunkoncernen visar på ett resultat 

om 29,4 Mnkr vid årets slut.  

I delårsrapporten ska en balanskravsavstämning göras utifrån helårsprogno-

sen. Det sammanlagda balanskravsresultatet beräknas till 6,8 Mnkr efter att 

hänsyn tagits till de prognostiserade reavinsterna vid årets slut. Enligt lagen 

måste ett negativt balanskravsresultat återställas genom positiva resultat 

inom tre år. Vid balanskravsavstämningen i samband med årsbokslutet 2018 

uppstod ett negativt balanskravsresultat om -28,3 Mnkr, vid 

balanskravsavstämningen för 2019 var motsvarande belopp 30,5 Mnkr. I 

samband med balanskravsavstämningen 2020 kunde 44,7 Mnkr av totalt 

58,7 Mnkr återställas. Detta innebär att det återstår 14 Mnkr att återställa 

innan utgången av 2022. Utifrån prognosen för helåret 2021 skulle 

kvarstående negativt balanskravsresultat att återställa 2022 vara 7,2 Mnkr.  

Kommuner ska enligt kommunallagen- KL- ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet och i de kommunalägda bolagen. Fullmäktige 

ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De mål som 

kommunfullmäktige beslutar om – fullmäktigemål- är liktydigt med Säffles 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

De sju beslutade fullmäktigemålen gäller för perioden 2020-2023, och är 

indelade i ett externt och internt perspektiv. Kommunstyrelsen gör utifrån 

nämnder och bolags rapporter den samlade bedömningen att måluppfyllelsen 

för 2021 kommer vara god vid årets slut. 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål med betydelse för god 

ekonomiskhushållning. Utifrån resultatet av de fyra finansiella målen gör 

kommunstyrelsen bedömningen att kommunen uppnått god ekonomisk 

hushållning ur det finansiella perspektivet. 

Investeringsvolymen för kommunen uppgår till 43,6 Mnkr för årets åtta 

första månader 2021. Budgeten för året är på 116 Mnkr. Vid årets utgång 

beräknas 26,9 Mnkr av investeringsbudgeten kvarstå.   

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-18. 

Delårsrapport 2021 för kommunkoncernen. 

Nämndernas och bolagens redovisningar. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 22 september 2021 § 99. 

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 21 september 2021 § 80. 

Socialnämndens protokoll den 21 september 2021 § 130. 

Kulturnämndens protokoll den 21 september 2021 § 47. 

Teknik- och fritidsnämndens protokoll den 21 september 2021 § 93. 

Överförmyndarnämndens protokoll den 13 september 2021 § 68. 

Säfflebostäder AB:s protokoll den 23 september 2021. 

Säffle Kedjan AB:s protokoll den 27 september 2021. 

Säffle Kommunikation AB:s protokoll den 21 september 2021. 

Forskningen i Säffle AB:s protokoll den 27 september 2021. 

Analys av ekonomisk påverkan av Covid 19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 

förslag med tillägget att kommunstyrelsen beslutar att ge ett uppdrag till 

kommunledningskontoret att se över modellen för uppföljning och analys. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 

2021 för kommunkoncernen inklusive prognos för helåret 2021.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta den särskilda 

rapporteringen kring ekonomiskt läge och åtgärder för att komma i 

balans till kommunstyrelsen i samband med uppföljningen efter 

oktober månad som sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskott i 

december 2021.    

2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över modellen för 

uppföljning och analys. 
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__________________ 

2021-10-29 Utdrag till 

Socialnämnden 

Kommunledningskontoret, ekonomienheten 
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§ 147 Dnr KS/2021:41 

Tilläggsbudget 2022-2024 

Ärendebeskrivning 

Den ordinarie processen för arbetet med budget innebär att 

kommunfullmäktige fattar beslut om kommande års budget i juni.  

Under budgetprocessen framkom det ytterligare behov från nämnderna men 

det tuffa ekonomiska läget gjorde att det inte fanns ytterligare utrymme för 

satsningar.  

Under september blev den ekonomiska situationen för Säffle kommun något 

bättre. Delårsrapporten visade på att årsresultatet skulle bli positivt och 

skatteprognosen som publicerades av SKR i slutet av september förstärkte 

det ekonomiska läget för år 2021-2024. 

Utifrån den förbättrade ekonomiska situationen vill majoriteten göra 

satsningar för att täcka ytterligare behov som kommunens verksamheter har i 

form av en tilläggsbudget. 

För år 2022 riktas det ytterligare 5 mnkr till socialnämnden för de ökade 

behoven inom äldreomsorgen. Barn- och utbildningsnämnden får en generell 

förstärkning på 2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-10-15. 

Majoritetens förslag till budget. 

Socialdemokraternas förslag till budget. 

Kommunfullmäktiges protokoll § 63, 2021-06-24. 

SKR cirkulärnr: 21:35, 2021-09-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C) och Ola Johansson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

enligt majoritetens förslag till budget. 

Ann Mlakar (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 

socialdemokraternas förslag till budget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att bifalla majoritetens förslag till budget. 
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Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: Den som röstar bifall 

till majoritetens förslag röstar Ja den som röstar bifall till 

socialdemokraternas förslag röstar Nej. Omröstningen utfaller med 9 Ja-

röster, 3 Nej-röster och 1 avstår.  

Se omröstningslista på sidan 2. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

Kommunbidrag 2022-2024 

1. Kommunbidraget för valnämnden utökas med 61 tkr till 112 tkr för 

år 2022 och i plan för år 2023 minskas ramen med 59 tkr till 53 tkr. I 

planen för år 2024 utökas ramen med 1 tkr till 54 tkr. 

2. Kommunbidraget för kommunstyrelsen utökas med 1 351 tkr till 82 

308 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 860 tkr till 

83 168 tkr, och i plan för år 2024 ökar ramen med 832 tkr och blir 84 

000 tkr. 

3. Kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden ökar med 12 503 

tkr till 435 925 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 4 

575 tkr till 440 499 tkr, och i plan för år 2024 minskas ramen med 1 

595 tkr till 438 904 tkr. 

4. Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden ökar med 847 tkr 

till 10 085 tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 101 

tkr till 10 186 och 2024 ökar ramen med 102 tkr och blir 10 288 tkr. 

5. Kommunbidraget för socialnämnden ökar med 13 579 tkr till 396 971 

tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 12 032 tkr till 

409 003 tkr, och i plan för år 2024 utökas ramen med 11 115 tkr till 

420 118 tkr. 

6. Kommunbidraget för kulturnämnden ökar med 1 188 tkr till 29 801 

tkr för år 2022, i plan för år 2023 utökas ramen med 298 tkr till 

30 099 tkr och 2024 ökar ramen med 301 tkr och blir 30 400 tkr. 

 

7. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma teknik- och 

fritidsnämnden utökas med 1 411 tkr till 68 257 tkr för år 2022, i plan 

för år 2023 utökas ramen med 683 tkr till 68 940 tkr och 2024 ökar 

ramen med 689 tkr och blir 69 629 tkr.  

8. Kommunbidraget för Säffles del av den gemensamma 

överförmyndarnämnden ökar med 743 tkr till 2 553 tkr för år 2022, i 

plan för år 2023 utökas ramen med 26 tkr till 2 579 tkr och 2024 ökar 

ramen med 26 tkr och blir 2 605 tkr. 
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Resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2022-2024 

9. Resultatbudget (sparanderäkning), balansbudget och kassa-

flödesbudget för år 2022 samt plan för åren 2023-2024 fastställs. 

Uppdrag översyn 

10. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av 

befintligt regelverk för hantering av nämndernas budgetavvikelser 

som beslutades av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 119. I 

uppdraget ingår även att se över hur reserver under 

finansförvaltningen ska hanteras besluts- och styrningsmässigt. 

Regelverket ska beslutas av kommunfullmäktige senast i mars 2022. 

 

 

___________________  
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§ 148 Dnr KS/2021:210 

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning 

Ärendebeskrivning 

Enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken ansvarar socialnämnden för att utreda och 

förvalta dödsbon - provisorisk förvaltning – till dess dödsbodelägare 

påträffas och de börjar den egentliga boutredningen. Enligt 5 kap 2 § 

begravningslagen har socialnämnden rätt att ta ut ersättning av dödsboet för 

sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt 

begravningslagen. En kommun får enligt 2 kap 6 § kommunallagen inte ta ut 

högre avgift än vad som svara mot kostnaden för de tjänster som kommunen 

tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad, 

det vill säga självkostnadsprincipen.  

För faktiskt nedlagd handläggningstid, föreslår förvaltningen att det bör tas 

att en avgift av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning samt för 

gravsättning motsvarande 0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för 2021 350 

kr per timma, plus moms. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som 

kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.  

Beslutet föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 124, 2021-10-11. 

Socialnämndens protokoll med tjänsteyttrande § 124, 2021-09-21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige följande: 

1. att en avgift tas ut av dödsbo för provisorisk dödsboförvaltning samt för 

gravsättning motsvarande 0,75 % av prisbasbeloppet kr/timme, för 2021 

350 kr per timma  

2. om behov finns att två tjänstemän medverkar tas dubbel timavgift ut  

3. understiger handläggningstiden en halvtimme tas ingen timavgift ut  

4. mervärdesskatt 25 % ska betalas på den avgift som kommunen har rätt 

att ta ut för dessa tjänster  

5. därutöver ska ersättning tas ut för direkta utlägg som socialförvaltningen 

haft för att utföra sitt uppdrag  
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6. Beslutet föreslås gälla från och med 2022-01-01.  

 

 

___________________ 
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§ 149 Dnr KS/2021:212 

Avfallsföreskrifter för Säffle kommun 

Ärendebeskrivning 

En ny avfallsföreskrift ska antas för Säffle kommun med anledning av ett 

förändrat insamlingssystem för kommunalt avfall. Avfallsföreskriften ska 

antas av Säffle kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 125, 2021-10-11. 

Teknik- och fritidsnämndens protokoll och tjänsteyttrande § 90, 2021-09-21. 

Förslag till avfallsföreskrift för Säffle kommun. 

Sammanställning av förändringar i förslag till ny avfallsföreskrift. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avfallsföreskrift för 

Säffle kommun från och med 1 januari 2022. 

 

 

__________________ 
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§ 150 Dnr KS/2021:206 

Fortsatt beredning av väckta motioner och 
medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) bör en motion eller ett 

medborgarförslag beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet 

inom ett år. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta och vad 

som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 

ett år. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 

gånger per år (april och oktober) redovisa en förteckning över de motioner och 

medborgarförslag som inte beretts färdigt, samt uppge när i tiden dessa 

beräknas vara färdigbehandlade.  

För tillfället bereds 8 motioner och 5 medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 126, 2021-10-11. 

Kommunledningskontorets tjänsteyttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta redovisade motioner 

och medborgarförslag till fortsatt beredning. 

 

 

__________________ 
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§ 151 Dnr KS/2021:88 

Svar på revisionens granskningsrapport om IT-
säkerhet 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av den granskning som KPMG genomförde på uppdrag av 

kommunrevisionen i januari 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att 

redovisa vilka åtgärder som vidtas, då granskningen visar att 

kommunstyrelsen brister i sitt arbete med informationssäkerhet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 127, 2021-10-11. 

Förslag på svar till kommunrevisionen om granskningsrapporten. 

Granskningsrapport om IT-säkerhet, 2021-02-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets förslag 

till svar på granskningsrapporten. 

 

 

__________________ 

2021-10-29 Utdrag till 

Kommunrevisionen 
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§ 152 Dnr  

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över beslut fattade 

enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förteckning, 2021-10-15. 

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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§ 153 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret presenterar en förteckning med anmälda 

handlingar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förteckning, 2021-10-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Dag Rogne (C): Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


