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Kommunstyrelsen

KS § 51
Dnr 2017/307
Svar på motion avseende utredning om samordnad varudistribution
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med följande:
Kommunen ställer sig positiv till förslaget om att utföra en förstudie om
samordnad varudistribution. I dagsläget ser vi emellertid inte att vi har
personella eller ekonomiska resurser att genomföra en förstudie om
samordnad varudistribution. Eftersom en ny livsmedelsupphandling är
planerad att påbörjas 2022 kan förhållandena komma att ändras.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättningen att
Kommunfullmäktige godkänner ovanstående förslag att ge
Kommunchefen i uppdrag att lyfta frågan om förstudie gällande
samordnad varudistribution med resterande Dalslandskommuner.
Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C) med tillstyrkande från Tommy Larsson
(S) yrkar bifall till ledningsutskottet förslag med tillägget att
Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunchefen i uppdrag att
lyfta frågan om förstudie gällande samordnad varudistribution
med resterande Dalslandskommuner.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Först
ställs proposition på ledningsutskottets förslag i sin helhet.
Därefter på Tobias Bernhardssons (C) med fleras tilläggsyrkande.
Efter ställda propositioner finner ordföranden att
Kommunstyrelsen bifaller båda.
Ärendebeskrivning
Tobias Bernhardsson (C) har 2017-04-19 inkommit med en motion med attsatsen ”förutsättningarna för samordnad varudistribution i Färgelanda
kommun utreds för att kommunen ska kunna ta ställning inför kommande
upphandlingsperiod för livsmedel.”

Justering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Forts KS § 51
Samordnad varudistribution innebär att köken i kommunen får samtliga
livsmedelsprodukter som kyl- och frysvaror och torrvaror levererade till en
distributionscentral från leverantören. Varorna ut samdistribueras sedan till
respektive kök en eller flera gånger i veckan.
Beslutsunderlag
Sektor Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse 2018-03-14.
Ledningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 45
Måltidschefen informerar

Skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-03-14

Samhällsutveckling
Måltidschef
Kerstin Forsebo
0528-567526
kerstin.forsebo@fargelanda.se

Diarienr 2017/307

Kommunstyrelsen

Svar till Motion ang. samordnad varudistribution
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med följande:
Kommunen ställer sig positiv till förslaget om att utföra en förstudie om
samordnad varudistribution. I dagsläget ser vi emellertid inte att vi har
personella eller ekonomiska resurser att genomföra en förstudie om
samordnad varudistribution. Eftersom en ny livsmedelsupphandling är
planerad att påbörjas 2022 kan förhållandena komma att ändras.

Ärendebeskrivning
Tobias Bernhardsson (C) har 2017-04-19 inkommit med en motion med attsatsen ”förutsättningarna för samordnad varudistribution i Färgelanda
kommun utreds för att kommunen ska kunna ta ställning inför kommande
upphandlingsperiod för livsmedel.”
Samordnad varudistribution innebär att köken i kommunen får samtliga
livsmedelsprodukter som kyl- och frysvaror och torrvaror levererade till en
distributionscentral från leverantören. Därefter distribueras varorna ut till
respektive kök en eller flera gånger i veckan, med en och samma transport för
att minska livsmedelstransporterna totalt inom kommunen.
Det finns olika sätt att bygga upp en samordnads varudistribution på genom att
t.ex. köpa in tjänsten utifrån eller att bygga upp den internt inom
kommunen/kommunerna. När det gäller att samdistribuera livsmedel ställer det
krav på fordon samt distributionscentral, när det gäller hygien och obrutna
livsmedelskedjor för kylda och frysta livsmedel.
Nulägesbeskrivning. Idag sker beställning via telefon/dator samt leverans
direkt till köken från resp. leverantör. Vi har två bestämda leveransdagar i
veckan av de större leverantörerna, till mindre verksamheter som förskolor sker
endast leverans en dag i veckan från de större leverantörerna. När det gäller de
mindre leverantörerna som t.ex. färsk fisk eller färskt bröd sker leverans efter
behov.
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Tjänsteskrivelse
2018-03-14

Diarienr

Att införa samordnad varudistribution innebär ett omfattande arbete med
framtagning av b.la. nya upphandlingshandlingar, se över
förvarings/omlastnings möjligheter, fordon med mera.
Punkter som kan tas upp i en förstudie för samordnad varudistribution.
• Ekonomiska – och miljömässiga vinster
• Samarbete med övriga Dalslands kommuner
• Verksamhetsbehovet, hur det uppfattas i verksamheterna
• Avgränsning av samordningen

Susanne Korduner
Kommunchef
Patrick D´Imporzano
Sektorchef Samhällsutveckling
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FÄRGELANDA KOMMUN
Kommunstvrelsen
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CENTERPARTIET

Motion ang. samordnad varudistribution
Den offentliga matkonsumtionen i Färgelanda kommun har kommit att bli mer och mer inriktad på
djurvälfärd, svensk produktion och minskad klimatpåverkan. Detta genom att krav motsvarande
svenska jordbruksförhållanden m.m. ställts i samband med upphandling. Detta är bra och ett rejält
steg i rätt riktning. Genom en samordad upphandling i Dalsland har utvecklingen under de senaste tio
åren visat prov på att resultat kan uppnås med samverkan och ett bra strategiskt arbete.
För att kunna ta fler steg i denna riktning samt för att handla mer hållbart och nyttja våra resurser på
ett mer klokt sätt bör Färgelanda kommun, gärna i samarbete med grannkommuner inom området
som omfattas av avtalen, samordna vår distribution av varor. Konceptet är redan idag verklighet
inom ett antal olika områden runtom i landet med spännande resultat, där man, utöver ökad tid för
matlagning i de offentliga köken, har kunnat redovisa följande;
Miljönytta, färre och kortare transporter, bättre m.m. (samt hög måluppfyllelse inom andra
ställda miljökrav på livsmedel)
Säkerhetsnytta, färre fordon i och i anslutning till skolgårdar
Näringspolitisk nytta, fler lokala företag får möjlighet att leverera livsmedel till offentlig
sektor.
Med anledning av ovan yrkar undertecknad:
förutsättningarna för samordnad varudistribution i Färgelanda kommun utreds för att
att
kommunen ska kunna ta ställning inför kommande upphandlingsperiod för livsmedel.

Tobias Bernhardsson (C)
Fullmäktigeledamot
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Kommunstyrelsen

KS § 55
Dnr 2017/623
Svar på motion om egna riktlinjer för enskilda avlopp (Per Krokström
(M))
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad mot bakgrund av
fullmäktiges beslut den 22 november 2017; Kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till kommunens representanter i Dalslands Energi och miljöförbunds
Miljönämnd att väcka frågan om nya riktlinjer for handläggningen av
enskilda avlopp.
Reservation
Linda Jansson (M) och Hans-Göran Palmqvist (M) reserverar sig mot
Kommunstyrelsens beslut.
Yrkanden
Linda Jansson (M) yrkar att motionen bifalls.
Ulla Börjessons (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner att Lina Janssons (M) och Ulla Börjessons (S)
yrkanden ställs under proposition. Efter ställd proposition finner
ordföranden att Kommunstyrelsen beslutar enligt Ulla Börjessons (S)
yrkande.
Ärendebeskrivning
Per Krokström (M):s motion:
”Nya moderaterna i Färgelanda vill att kommunen antar egna riktlinjer och
krav gällande enskilda avlopp. Kontrollen av att dessa efterlevs sköts av
Dalslands miljö och energikontor.”
Det finns inget lagstöd för en kommun att ställa egna krav gällande enskilda
avlopp utom i vissa fall, t ex i anslutning till skyddsområde för kommunalt
dricksvatten. Det handlar då om att skärpa de grundläggande kraven.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Forts KS § 55
Enligt miljöbalken 9 kap 1 § definieras utsläpp av avloppsvatten som
miljöfarlig verksamhet och de grundläggande kraven i lagstiftningen
avseende utsläpp kan inte kringgås. Skyddsåtgärderna ska dock vara
motiverade ur miljö- och hälsosynpunkt satt i relation till kostnaderna för
den enskilde. (Skälighetsprincipen)
Havs- och vattenmyndigheten har gett ut allmänna råd avseende enskilda
avloppsanordningar.
Dalslands miljö- och energinämnd har antagit riktlinjer för tillstånd och
prövning av enskilda avloppsanläggningar. Ytterst ska dock varje ärende
handläggas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret stabens tjänsteskrivelse 2018-02-07
Ledningsutskottets protokoll 2018-02-12, § 32
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-28 om återremiss
Ledningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 56

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2018-03-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
_______________________________________________________________________________

KLU § 56
Dnr 2017 623
Svar på motion om egna riktlinjer för enskilda avlopp (Per Krokström (M))
Ledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad mot bakgrund av
fullmäktiges beslut den 22 november 2017; Kommunfullmäktige beslutar att uppdra
till kommunens representanter i Dalslands Energi och miljöförbunds Miljönämnd att
väcka frågan om nya riktlinjer for handläggningen av enskilda avlopp.
Anteckning till protokollet
Linda Jansson (M) anmäler att hon inte delar i beslutet idag utan avser att återkomma i
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunfullmäktige lämnar följande svar:
”Motionen anses besvarad mot bakgrund av fullmäktiges beslut den 22 november
2017; Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens representanter i
Dalslands Energi och miljöförbunds Miljönämnd att väcka frågan om nya riktlinjer
för handläggningen av enskilda avlopp.”
Ärendebeskrivning
Per Krokström (M):s Motion:
”Nya moderaterna i Färgelanda vill att kommunen antar egna riktlinjer och krav
gällande enskilda avlopp. Kontrollen av att dessa efterlevs sköts av Dalslands miljö
och energikontor.”
Det finns inget lagstöd för en kommun att ställa egna krav gällande enskilda avlopp
utom i vissa fall, t ex i anslutning till skyddsområde för kommunalt dricksvatten. Det
handlar då om att skärpa de grundläggande kraven.
Enligt miljöbalken 9 kap 1 § definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig
verksamhet och de grundläggande kraven i lagstiftningen avseende utsläpp kan inte
kringgås. Skyddsåtgärderna ska dock vara motiverade ur miljö- och hälsosynpunkt satt
i relation till kostnaderna för den enskilde. (Skälighetsprincipen)
Havs- och vattenmyndigheten har gett ut allmänna råd avseende enskilda
avloppsanordningar.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
_______________________________________________________________________________

Forts KLU § 56
Dalslands miljö- och energinämnd har antagit riktlinjer för tillstånd och prövning av
enskilda avloppsanläggningar. Ytterst ska dock varje ärende handläggas utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret stabens tjänsteskrivelse 2018-02-07
Ledningsutskottets protokoll 2018-02-12, § 32
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-28 om återremiss.

Skickas till kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

IEiifl Färgelanda

e;kommun

Sammanträdesprotokoll
2018-02-28
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Kommunstyrelsen
Dnr 2017 623
KS § 36
Svar på motion om egna riktlinjer för enskilda avlopp
Ledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Att styra en myndighets tillämpning av lag
genom att ställa kommunspecifika riktlinjer/krav som sedan ska tillämpas vid
myndighetsutövning strider mot regeringsformen 12 kap 2 §.
Yrkanden
Per Krokström (M) yrkar bifall motionen.
Tommy Larsson (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att svaret ska vara "Motionen anses besvarad mot bakgrund
av fullmäktiges beslut den 22 november 2017; "Att Färgelanda kommun väcker frågan att
inom Dalslands Miljöförbund arbeta fram nya riktlinjer för handläggningen av enskilda
avlopp."
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner att proposition först ställs på yrkandet om återremiss. Om
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs proposition på övriga
yrkanden.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet.
Ärendebeskrivning
Per Krokström (M):s Motion:
"Nya moderaterna i Färgelanda vill att kommunen antar egna riktlinjer och krav gällande
enskilda avlopp. Kontrollen av att dessa efterlevs sköts av Dalslands miljö och
energikontor. "
Det finns inget lagstöd för en kommun att ställa egna krav gällande enskilda avlopp utom i
vissa fall, t ex i anslutning till skyddsområde för kommunalt dricksvatten. Det handlar då om
att skärpa de grundläggande kraven.
Enligt miljöbalken 9 kap I § definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet
och de grundläggande kraven i lagstiftningen avseende utsläpp kan inte kringgås.
Skyddsåtgärdema ska dock vara motiverade ur miljö- och hälsosynpunkt satt i relation till
kostnaderna för den enskilde. (Skälighetsprincipen)

Utdragsbestyrkande

IEifl Färgelanda
e,;kommun

Sammanträdesprotokoll
2018-02-28
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Kommunstyrelsen

Forts KS § 36
Havs- och vattenmyndigheten har gett ut allmänna råd avseende enskilda
avloppsanordningar.
Dalslands miljö- och energinämnd har antagit riktlinjer för tillstånd och prövning av
enskilda avloppsanläggningar. Ytterst ska dock varje ärende handläggas utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret stabens tjänsteskrivelse 2018-02-07
Ledningsutskottets protokoll 2018-02-12, § 32
Skickas till kommunstyrelsen

Skickas till ledningsutskottet

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-02-07
Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2017/623

Kommunstyrelsen

Svar på motion om egna riktlinjer för enskilda avlopp i Färgelanda kommun
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Att styra en myndighets
tillämpning av lag genom att ställa kommunspecifika riktlinjer/krav som sedan ska
tillämpas vid myndighetsutövning strider mot regeringsformen 12 kap 2 §.
Ärendebeskrivning
Per Krokström (M):s Motion:
”Nya moderaterna i Färgelanda vill att kommunen antar egna riktlinjer och krav
gällande enskilda avlopp. Kontrollen av att dessa efterlevs sköts av Dalslands
miljö och energikontor.”
Det finns inget lagstöd för en kommun att ställa egna krav gällande enskilda avlopp
utom i vissa fall, t ex i anslutning till skyddsområde för kommunalt dricksvatten.
Det handlar då om att skärpa de grundläggande kraven.
Enligt miljöbalken 9 kap 1 § definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig
verksamhet och de grundläggande kraven i lagstiftningen avseende utsläpp kan inte
kringgås. Skyddsåtgärderna ska dock vara motiverade ur miljö- och hälsosynpunkt
satt i relation till kostnaderna för den enskilde. (Skälighetsprincipen)
Havs- och vattenmyndigheten har gett ut allmänna råd avseende enskilda
avloppsanordningar. Dessa allmänna råd syftar till att ge tillsynsmyndigheten
vägledning kring tillämpningen av bestämmelserna i miljöbalken och
följdlagstiftningen. Dessa råd anger bl.a. funktionskrav som en enskild
avloppsanordning bör uppnå De säger också att tillsynsmyndigheten i varje enskilt
fall bör anpassa skyddsåtgärder och krav utifrån omgivningens känslighet.
Dalslands miljö- och energinämnd har antagit riktlinjer för tillstånd och prövning
av enskilda avloppsanläggningar. De har till syfte att vara vägledande vid
handläggningen av vilka skyddsåtgärder som är lämpliga utifrån omgivningens
känslighet och för att så långt möjligt uppnå en enhetlighet i bedömningarna.
Ytterst ska dock varje ärende handläggas utifrån förutsättningarna i det enskilda
fallet.
Beslutsförslaget är upprättat efter konsultation hos en av Sveriges kommuner och
landstings jurister.

Susanne Korduner
Kommunchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

KS § 56
Dnr 2017/645
Svar på motion om lokal strategi för näringslivsfrågor (Tobias
Bernhardsson (C))
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Kommunstyrelsen att tillsammans
med kommunens Näringslivsråd arbeta fram en långsiktig och förankrad
strategi för den lokala tillväxten-/näringslivspolitiken.
Motionen är härmed bifallen.
Ärendebeskrivning
Tobias Bernhardsson (C) har i en motion föreslagit att ”kommunstyrelsen
tillsammans med kommunens näringslivsråd får uppdraget att, i linje med
motionens anda, arbeta fram en långsiktig och förankrad strategi för den
lokala tillväxten/näringslivspolitiken.”
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-13
Ledningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 57

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande
2018-03-13
Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2017/645

Kommunstyrelsen

Svar på motion om lokal strategi för näringslivsfrågor (Tobias
Bernhardsson (C)
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att upprätta
förslag till näringslivspolitiskt program med beaktande av
kommunfullmäktiges uttalanden avseende näringslivsarbetet i mål och
resursplanen för 2018-2020.
Motionen är härmed bifallen.
Ärendebeskrivning
Tobias Bernhardsson (C) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen
tillsammans med kommunens näringslivsråd får uppdraget att, i linje med
motionens anda, arbeta fram en långsiktig och förankrad strategi för den
lokala tillväxt/näringslivspolitiken.
Av kommunens mål och resursplan för 2018-2020 framgår följande vad
gäller näringslivsarbetet
”Under planperioden kommer vi fortsätta det påbörjade arbetet med att
utveckla mötesplatser mellan kommunen, näringslivet och
kommuninvånarna. Syftet med dessa träffar är att tillsammans föra
utvecklingen i kommunen framåt.
Minst en medborgardialog vart annat år skall hållas i kommunens fyra
tätorter. Med näringslivet skall årligen hållas ett antal träffar i olika
konstellationer näringslivsråd mm.
Ett antal företagsbesök skall göras årligen.
Det är också viktigt att Färgelanda kommun vidareutvecklar arbetet med ha
färdig mark och lokaler för att kunna möta eventuella företagsetableringar i
Färgelanda kommun. Om vi inte kan erbjuda mark eller lokaler när detta
efterfrågas riskerar vi snabbt att tappa företag.”

Susanne Korduner
Kommunchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare
V:\Dokument\Tjänsteutlåtanden\2017645 Svar på motion om strategi för näringslivet.docx
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Kommunstyrelsen

KS § 54
Dnr 2018/25
Anmälan av obesvarade motioner – mars 2018
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner
redovisas två gånger om året, vår och höst. Kommunfullmäktige kan i
samband med detta avskriva motioner från vidare handläggning.
Motioner som ännu inte besvarats. (2018-03-13)
Dnr 2018/79
Motion om utegym i Färgelanda kommun (Inger Bäcker (V))
Anmäld i KF 2018-02-14
Dnr 2017 624
Motion om Utdelning av halkbroddar till pensionärer och andra
grupper i behov av detta, kostnadsfritt (Linda Jansson (M) Per
Krokström (M)
Anmäld KF 2017-11-22
Motioner med planerat svar på Kommunfullmäktiges sammanträde 18
april 2018
Dnr 2017/307
Motion angående samordnad varudistribution (Tobias Bernhardsson (C)
Anmäld i KF 2017-05-17
Dnr 2017 623
Motion om egna riktlinjer för enskilda avlopp (Per Krokström (M))
Anmäld i KF 2017-11-22
Dnr 2017/645
Motion om lokal strategi för näringslivsfrågor (Tobias Bernhardsson (C))
Anmäld i KF 2017-11-22

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2018-03-12
Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2018/25

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner mars 2018
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutat att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner redovisas
två gånger om året, vår och höst. Kommunfullmäktige kan i samband med detta
avskriva motioner från vidare handläggning.
Motioner som ännu inte besvarats. (2018-03-13)
Dnr 2018/79
Motion om utegym i Färgelanda kommun (Inger Bäcker (V))
Anmäld i KF 2018-02-14
Dnr 2017 624
Motion om Utdelning av halkbroddar till pensionärer och andra grupper i
behov av detta, kostnadsfritt (Linda Jansson (M) Per Krokström (M)
Anmäld KF 2017-11-22
Motioner med planerat svar på kommunfullmäktiges sammanträde 18 april
2018
Dnr 2017/307
Motion angående samordnad varudistribution (Tobias Bernhardsson (C)
Anmäld i KF 2017-05-17
Dnr 2017 623
Motion om egna riktlinjer för enskilda avlopp (Per Krokström (M))
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Kommunstyrelsen

KS § 44
Dnr 2016/736
Äldreplan 2018-2023 – förslag från den tillfälliga beredningen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar, att med berednings förslag till
framtida inriktning avseende Solgården och Lillågården (se
nedan) anta förslaget till äldreplan.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra äldreplanen med dess mål och med hänsyn tagen till
planens ”beaktanden”.
Den tillfälliga beredningens uppdrag är härmed avslutat.
Anteckning till protokollet
Linda Jansson (M) och Hans-Göran Palmqvist (M) meddelar att
de inte deltar i beslutet utan kommer att ta ställning i ärendet på
Kommunfullmäktige.
Reservation
Tobias Bernhardsson (C), Marion Pelli (C), Leif Söderqvist (C)
och Maino Svensson (C) reserverar sig mot Kommunstyrelsens
beslut.
Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C) yrkar på följande ändring i föreslagen
äldreplan.
”MÅLOMRÅDE 2:
MÅL
 Ett samlat demenscentrum i Färgelanda kommun, där all
demensomsorg i kommunens särskilda boenden bedrivs.
 ÄNDRAS TILL:
 Håvestensgården utgör fortsatt kommunens demenscentrum

Justering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Forts KS § 44
BEAKTANDE
 Säkerställa att processen om ett samlat demenscentrum tar hänsyn
till brukarna och deras anhöriga.
 ÄNDRAS TILL:
 Säkerställa att antalet demensplatser i kommunen ökar, dvs. att
demensavdelningen Rosen kvarstår, med hänsyn till brukarna och
dess anhöriga. (Totala antalet demensplatser ökar från 43 till 52 st
under perioden)
MÅL


TILLÄGG: Korttidscentrum vid Lillågården inrättas under perioden
med upp till 14 lägenheter.

MÅLOMRÅDE 4:
MÅL
 Det ska finnas trygga bostäder och bostadsområden med god
tillgänglighet i kommunen.
 ÄNDRAS TILL:
 Kommunen ska erbjuda trygga bostäder och bostadsområden med
god tillgänglighet. Servicenära lägenheter uppförs i Färgelanda &
Högsäter centrum.”
Tommy Larsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner att Tobias Bernhardssons (C) och
Tommy Larssons (S) yrkanden ställs under proposition. Efter
ställd proposition finner ordföranden att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Tommy Larssons (S) yrkande.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tillsatt en tillfällig beredning för uppdraget att
upprätta en äldreplan.
Äldreplanen är ett styrdokument och tjänar som stöd för att utveckla
äldreomsorgen och annan verksamhet som berikar de äldres liv. Den ska
medverka till att förverkliga kommunens mål att "Färgelanda kommun skall
vara en attraktiv kommun att bo och leva i".

Justering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Forts KS § 44
Med utgångspunkt i nationella regelverk och lokala styrdokument avser
äldreplanen att ge motiv till prioriterade uppdrag för perioden.
Äldreplanen utmynnar i ett antal målområden med tillhörande mål och
beaktanden.
Målområdena är:








Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder
Hälsa, livskvalitet och behov av särskilda insatser
Mat och måltid
Boende och kommunikationer
Utveckling av teknik
Äldreomsorgen - framtidens goda arbetsplats
Jämställdhet

Vid Kommunfullmäktiges behandling av planförslaget 14 februari
2018 har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet till
beredningen med uppdraget att komplettera planen med en uttalad
strategi för verksamheterna vid boendena Solgården respektive
Lillågården. I strategin skall ingå behov av utbildningsinsatser,
verksamhetsinriktning/specialisering samt behov av åtgärder i
lokalerna.
Förvaltningens förslag vad gäller Solgården och Lillågården
antagna av beredningen:
Solgården:
18 platser somatisk äldreomsorg fördelat på 2 avdelningar.
Trygghetslägenheter.
Lillågården:
Trygghetslägenheter.
Korttidsplatser 8 lägenheter med möjlighet till 16 platser
inklusive växelvis vård.
20 platser somatisk äldreomsorg.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Forts KS § 44
Beslutsunderlag
Beredningens protokoll 2017-10-05.
Ledningsutskottets protokoll 2017-10-23, § 215
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-01, § 230
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-14. § 11
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse 2018-03-07
Beredningens protokoll 2018-03-08
Ledningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 41
Socialchefen informerar

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdragsbestyrkande

2018-02-16

Planeringsförutsättningar och finansiella mål för
Mål- och resursplan 2019.
INLEDNING
Utgångspunkter
Planeringsförutsättningarna för mål- och resursplan 2019 bygger i grunden på samma
budgeteringsmodell som föregående år för kommunen.
Verksamheterna skall utifrån planeringsförutsättningarna utforma detaljbudget för drift och
investeringar, vilken skall inrapporteras till ekonomiavdelningen enligt tidplan.
Inrapporteringen skall innehålla åtgärder och konsekvenser som tilldelad ram får för respektive
sektor, samt
• Omvärldsanalys på sektorsnivå.
• Verksamhetsbeskrivning per sektorsnivå och enhetsnivå.
• Verksamhetsmål och aktiviteter/åtgärder, indikatorer och mått och mätetal per verksamhet
inom respektive sektor.
Verksamhetssmålen utarbetas i dialog mellan kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsen.
Materialet sammanställs till en detaljbudget för kommunstyrelsen.

Preliminär Tidplan:
11 december
22 januari
7 februari
28 februari
7 mars

Ekonomiråd – Omvärldsanalys
Ekonomiråd - Sektorfördjupningar
Ekonomiråd – Bokslutsdialog och Förslag Planeringsförutsättningar
KS Förslag Planeringsförutsättningar
Ekonomiråd – Sammanfattning/diskussion om verksamhetens behov utifrån mål- och
budgetförutsättningar
- förvaltningens syn på att klara sitt uppdrag
- politisk vägledning inför fortsatt arbete
14 mars
KF - Planeringsförutsättningar
27 april
Ekonomirådet - Förvaltningens förslag överlämnas till politiken
5 juni
KS - förslag till ramar på sektornivå
20 juni
KF - beslut ramar
7 november KS - beslut detaljbudget
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1. INDEXUPPRÄKNING
Inflation och löneökningsantaganden
Utgångspunkten för antaganden om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på
prognoser från Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Uppgifterna i denna version av
kommunens planeringsförutsättningar är i huvudsak hämtade från SKL Cirkulär 18:5.
Kommunen fattade under 2014 beslut om att använda SKLs PKV-index per februari för
bedömning av prisutveckling i både den kommunala verksamheten och i de organisationer där
kommunen samverkar med andra parter. I tabellen nedan redovisas SKLs prognos från 201802-15 för perioden 2016–2021.
Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arbetskraftskostnader*

3,7

3,6

3,2

3,0

3,7

3,3

Övrig förbrukning

0,7

2,2

2,1

2,3

2,6

2,6

2,7 %

3,1 %

2,8 %

2,8 %

3,4 %

3,1 %

Prisförändring

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Observera att allmänna kostnadsökningar, såsom inflation och nya löneavtal, inte per automatik
innebär ökat kommunbidrag i motsvarande utsträckning till respektive sektor, utan dessa kan
behöva täckas genom anpassningar, effektiviseringar och omprioriteringar av verksamhet och
organisation.

PO-pålägg
Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) för kommuner uppgår till 39,17 procent av
lönesumman 2018, vilket är en ökning med 0,84 procentenheter jämfört med 2017. Nivå för
2019 beräknas finnas under våren 2018. (SKL Cirkulär 17:67)

Verksamheternas återrapportering
Utgångspunkten för budgetarbetet 2019 är Mål- och resursplanen för 2018-2020 med hänsyn
tagen till dessa planeringsförutsättningar.
Uppdraget till sektorerna är att lägga en budget enligt ram, samt beskriva vilka åtgärder och
konsekvenser det medför om tilldelad budgetram skall hållas. Förändringar kan göras på
bruttonivå men ej på nettonivå, dvs. tilldelad nettoram gäller.
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2. BEFOLKNINGS- OCH DEMOGRAFISKA PROGNOSER
Följande befolknings- och demografiska prognoser baserar sig på senast gjorda
befolkningsprognosen från 2018-2021 för Färgelanda kommun som SCB tagit fram. Denna
prognos har visat sig ligga högre än verkligt utfall. SCBs prognos för de kommande åren visar
en befolkningsökning. 2017-11-01 uppgick folkmängden till 6 602 personer. Med SCBs
prognos som bas och med beaktande av faktiskt invånarantal används nedanstående prognos
vid beräkningen av skatteintäkter och bidrag för perioden.
Färgelanda
Antal invånare

3.

2017
6600

2018
6602

2019
6600

2020
6600

2021
6600

FINANSIELLA MÅL

För planperioden 2019-2021 fastställs tre finansiella mål i budgetarbetet.
•

För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå
till minst 1,5–2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.

•

För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent.

•

För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att
soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent.

Skattesatsen för 2018 uppgår till 22,26 kr enligt Mål- och resursplanen för 2018-2020. Den
slutliga skattesatsen för planperioden fastställs i samband med beslutet om Mål- och
resursplan för 2019-2021.
Skatteintäkterna och statsbidrag, i form av kommunalekonomisk utjämning, för planeringsperioden
beräknas för närvarande uppgå till nedanstående belopp med hänsyn tagen till ovanstående
befolkningsprognos och skattesats, enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s)
beräkningsmodell.
Summa skatteintäkter och bidrag
Varav:
Skatteintäkter inkl. fastighetsavgift
Generella statsbidrag och utjämning*

2019
394 462

2020
403 780

2021
413 075

280 617
113 845

285 497
118 284

292 732
120343

* Den del av det extra statsbidrag som beslutats
för 2017-2021, de s.k. ”Välfärdsmiljarderna”,
som fördelas utifrån kommunens befolkning,
ingår i prognosen för det generella
statsbidraget.
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Över-/Underskottshantering
Efter införandet av målstyrning har kommunen för avsikt bl.a. att förvaltningen och sektorerna
skall uppnå ett större och mer långsiktigt ekonomiskt ansvar. Detta innebär att i det reviderade
reglementet för redovisning och uppföljning skall uppkommet underskott i förvaltningen från
ett år täckas enligt gällande krav på ekonomisk balans som tillämpas internt inom kommunen
samt att överskott kan få medföras till efterföljande år. Storlek på överskott eller underskott som
förs över till efterföljande år fastställs i samband med bokslutsdialogen.

Investeringsnivåer
Investeringar under planeringsperioden skall kännetecknas av att de utgör en nödvändig
förutsättning för att verksamheten skall kunna bedrivas eller vara ekonomiskt fördelaktiga för
verksamheten genom att reducera de totala kostnaderna. De kapitalkostnader som en investering
medför skall i sin helhet finansieras i den berörda sektorns budget för planeringsperioden.
Den internränta som kommer att tillämpas under 2019 uppgår till 1,5 procent, enligt SKLs
rekommendationer. Den är en sänkning med en kvarts procentenhet jämfört med den
rekommenderade internräntan avseende 2018.
De investeringar som tagits upp i föregående års budget som har påbörjats, men ännu inte
färdigställts, överförs till investeringsbudgeten för närmast efterföljande år.

Taxor och avgifter
Kommunens möjligheter att själv påverka intäkterna inom barnomsorgen respektive
äldreomsorgen har blivit kraftigt begränsade, och den främsta faktorn för påverkan av intäkterna
är därför volymen på tjänsterna. Justeringar av taxorna inom barn- respektive äldreomsorgen
sker utifrån eventuellt ändrade statliga beslut.
Taxor för vatten/avlopp, renhållning och slamhantering fastställs utifrån nivån på täckningsgrad
inom respektive verksamhet. Utgångspunkten är att dessa taxor under planeringsperioden inte
utvecklas snabbare än den allmänna prisutvecklingen.
Övriga taxor och avgifter kan förändras men bör ligga på högst den beräknade prisutvecklingen,
KPV, på 2,8 % för 2019.

4

Tjänsteskrivelse
2018-02-05
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Kristina Olsson
0528-56 7107
kristina.olsson@fargelanda.se

Diarienr
2018-93

Kommunstyrelsen

Ramborgen för Färgelanda Vatten AB (FVAB)
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Färgelanda Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
45 mnkr, samt därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga
belopp.
Ärendebeskrivning
Färgelanda Vatten AB (FVAB) ägs till 100 % av Färgelanda kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-12 att såsom för egen skuld ingå
borgen för Färgelanda Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 40 mnkr, inklusive därpå löpande ränta och kostnader. (Dnr
2012-742) I dagsläget har borgensramen utnyttjas med 39 mnkr.
En proprieborgen innebär att borgensmannen påtar sig betalningsansvaret
för gäldenärens förpliktelse såsom för egen skuld, vilket inkluderar ränta
och kostnader.
FVAB har en investeringsplan för planperioden som innehåller behov av
nyinvesteringar. FVAB har ansökt om höjning av borgensram hos
Färgelanda kommun till totalt 45 mnkr.

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Färgelanda Vatten AB
Diariet

Kristina Olsson
Ekonomichef
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