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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Beslutande
Tobias Bernhardsson (C) ordf
Louise Blom (C)
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Marion Pelli (C) 
Leif Söderquist (C)
Kenneth Carlsson (L)
Linda Jansson (M) §§ 176-202
Bengt Melin (M) tjg ersättare för Linda Jansson (M) § 203
Jörgen Andersson (SD)
Karl-Erik Segersax (SD)
Ulla Börjesson (S)
Urban Henriksson (S)
Magnus Fröberg (S)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Magnus Bandgren (C)
Bengt Melin (M) §§ 176-202

Övriga närvarande
Per Wahlén, tillförordnad kommunchef
Barbro Isaksson, nämndsekreterare
Övriga deltagare anges i respektive paragraf
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Justering Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 176 Ändring på dagens 
föredragningslista

5

§ 177 Framställan enligt 
Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § 
avseende avsaknad av erforderliga 
kunskaper för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö

2019/298 6

§ 178 Kommunchefens information 2019/281 7
§ 179 Detaljplan Dyrtorp 1:3, 

information
2019/98 8

§ 180 Försäljning av  fastigheten 
Färgelanda Gatersbyn 1:120 
(Livsmedelscenter i 
Väst/"Björnhuset"), köpekontrakt

2019/39 9 - 11

§ 181 Hyresavtal avseende del av 
fastigheten Färgelanda Gatersbyn 
1:120

2019/297 12 - 14

§ 182 Lämpliga områden för utegym i 
Färgelanda samt möjlighet att 
ersätta befintlig skateramp med 
pumptrack

2019/102 15 - 16

§ 183 Renovering av skateboardramp i 
Färgelanda

2019/205 17 - 18

§ 184 Svar till revisionen avseende 
Granskning av informations- och 
IT- säkerhet Färgelanda kommun 
och Valbohem AB

2019/238 19 - 21

§ 185 Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter inom 
Färgelanda kommun

2019/258 22 - 25

§ 186 Alkohol- och drogpolicy 
Färgelanda kommun, revidering

2019/262 26

§ 187 Steg 1, fortsatt finansiering 2019/278 27 - 28
§ 188 Sammanträdesdagar 2020 för 

kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott

2019/268 29

§ 189 Sammanträdesdagar 2020 för 
kommunfullmäktige

2019/268 30

§ 190 Förändring av taxa 2019 enligt 
tobakslagen och liknande 
produkter

2019/275 31 - 32
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Justering Utdragsbestyrkande

§ 191 Svar på Motion "Orange day - 
manifestation för att 
uppmärksamma mäns våld mot 
kvinnor", Michael holst (V) och 
Inger Bäcker (V)

2019/129 33 - 34

§ 192 Svar på Motion "Frukost och 
mellanmål i skolverksamheten. 
Önskemål om att införa frukost 
och mellanmål under skoldagen", 
Tommy Larsson (S)

2019/152 35 - 36

§ 193 Rapporter 2019/282 37
§ 194 Meddelanden 2019/12 38
§ 195 Anmälan av delegationsbeslut 2019/11 39
§ 196 Kommunstyrelsens personal-

utskotts mötesanteckningar 
2019-08-26

2019/284 40

§ 197 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll 2019-09-17

2019/283 41

§ 198 Åtgärder med anledning av 
ekonomisk kvartalsrapport 1 
2019, återtagande av beslut 

2019/5 42 - 43

§ 199 Övriga ärenden 44
§ 200 Möte med avgående VD för 

Dalslands Kanal AB resp 
Dalslands Turist AB

45

§ 201 Samverkan för att hantera 
samhällsstörning samt 
Totalförsvarsövning 2020, 
information

46

§ 202 Godkännande av Risk och 
sårbarhetsanalys 2019 för 
Färgelanda kommun enligt Lag 
(2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära åtgärder

2019/274 47

§ 203 Delårsrapport juli 2019 inklusive 
årsprognos

2019/5 48 - 49
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 176
Ändring på dagens föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut

Följande tillägg sker till dagens föredragningslista:

 Framställan enligt Arbetsmiljölagens 6 kap § 6a.
 Hyresavtal del av fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120.
 Åtgärder med anledning av ekonomisk kvartalsrapport 1 2019, 

återtagande av beslut.

Under Övriga ärenden lyfts:
 Fråga kring ”heltidsresan” inom sektor Omsorg.
 Sammanträdestid kommunstyrelsen 24 oktober.

_______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 177 Dnr 2019/298
Framställan enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § avseende avsaknad av 
erforderliga kunskaper för att åstadkomma en god arbetsmiljö 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga dagens information till handlingarna. 
Handläggning av ärendet påbörjas snarast.

Ärendebeskrivning

Framställan enligt Arbetsmiljölagens 6 kap § 6a gentemot kommunstyrelsen 
avseende avsaknad av erforderliga kunskaper för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö har inkommit ställd till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige.

Ordföranden informerar att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
kommer att vara behjälplig i handläggningen av framställan där arbetet ska 
påbörjas snarast.

Beslutsunderlag

Framställan enligt Arbetsmiljölagens 6 kap § 6a daterad 24 september 2019.

_______

Beslutet skickas till
Arbetsutskottet
Diariet
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 178 Dnr 2019/281
Kommunchefens information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tillförordnad kommunchefen informerar om:

 Inkomna namnlistor avseende ”Stopp för störande beteenden som har 
utvecklats i Färgelanda (dnr KS 2019/263). Ärendet har diskuterats i 
brottsförebyggande rådet och kommer att tas upp på kommande 
arbetsutskott.

 Skrivelser för kännedom till kommunen ställda till Trafikverket 
avseende trafikhastigheter i Ödeborg samt i korsning väg 172 och väg 
mot Ödeborg (hid KS 2019.1318 respektive KS 2019.1506).

 Framställan enligt Arbetsmiljölagens 6 kap § 6a avseende arbetsmiljön 
vid Högsäters skola, utredning pågår (dnr KS 2019/267). 

 Tidigare lagt uppdrag avseende handlingsplan för att främja 
integrationsarbetet i kommunen har avvaktats med anledning av arbetet 
med en samlad strategi för Fyrbodals kommunalförbund. Detta arbete är 
i dagsläget inte pågående, varför förvaltningen nu startat arbetet med att 
revidera tidigare framtagen integrationsplattform för kommunen (dnr 
2016/178).

_______

Beslutet skickas till
Diariet

7
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 179 Dnr 2019/98
Detaljplan Dyrtorp 1:3, information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till ändrad detaljplan för småindustri inom Dyrtorp 1:3. 

På grund av arbetsbelastning och ärenden som ska handläggas inom 
lagstadgad tid har arbetet med detaljplanen försenats. Intentionen är, 
om inte överklagande sker, att planen ska vinna laga kraft vid halvåret 
2020.

Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.

_______

Beslutet skickas till
Avdelningschef Samhällsutveckling
Diariet
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 180 Dnr 2019/39
Försäljning av  fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120 
(Livsmedelscenter i Väst/"Björnhuset"), köpekontrakt 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt avseende 
försäljning av fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120 (Livsmedelscenter i 
Väst/”Björnhuset”)  till Björnhuset Fastigheter AB (org nr 559217-4642) 
för 5 miljoner kronor och på villkor som framgår av kontraktet.  

Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Tobias 
Bernhardsson att för Färgelanda kommuns räkning underteckna 
köpekontraktet och att godkänna och underteckna övriga erforderliga 
handlingar för köpets genomförande.

Beslutet gäller under förutsättning att det fått laga kraft.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Deltar inte i beslutet

Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) deltar 
inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) lämnar 
följande protokollsanteckning:

”Då fastigheten Gatersbyn 1:120 är en för Färgelanda kommun viktig 
fastighet i näringslivssynpunkt är vi i dagsläget tveksam till att försälja 
fastigheten.

Fastigheten tillkom under en period då Färgelanda kommun var en av 
landets mest fordonsindustriberoende kommun och syftet var att bryta detta 
beroende genom  livsmedelsindustri. Vår uppfattning är att man i största 
möjliga mån bör säkerställa denna inriktning och fylla huset med 
hyresgäster innan en försäljning sker. En helt fylld fastighet skulle troligen 
generera en högre köpeskilling. Man får inte glömma att man investerat ca 
100 000 miljoner i fastigheten av skattemedel.”

Forts
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Forts KS § 180

Yrkanden

Linda Jansson (M), Kenneth Carlsson (L) och Louise Blom (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att: 
 godkänna upprättat köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten 

Färgelanda Gatersbyn 1:120 (Livsmedelscenter i Väst/”Björnhuset”)  till 
Björnhuset Fastigheter AB (org nr 559217-4642) för 5 miljoner kronor 
och på villkor som framgår av kontraktet.  

 att kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Tobias 
Bernhardsson att för Färgelanda kommuns räkning underteckna 
köpekontraktet och att godkänna och underteckna övriga erforderliga 
handlingar för köpets genomförande,

 att beslutet gäller under förutsättning att det fått laga kraft.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Linda Janssons (M), Kenneth Carlssons 
(L) och Louise Bloms (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 11 september 2019 § 92 att anta högsta budet 
på 5,0 Mkr från Björnhuset Fastigheter AB och sälja fastigheten Färgelanda 
Gatersbyn 1:120 under förutsättning att:
 Köparen står för samtliga kostnader i samband med köpet.
 Köpehandling tecknas inom en månad från det att beslutet vunnit laga 

kraft.
 
Kommunstyrelsen har att genomföra kommunfullmäktiges beslut. 
Köpekontrakt har upprättats för försäljningen vilket föreligger 
kommunstyrelsen för beslut. Kontraktet är inte juridiskt granskat för 
säljarens räkning.

Beslut avseende hyresavtal för lokal med tillhörande utrymmen för 
användning till Färgelanda kommuns teknikutrymme behandlas i separat 
ärende.

Forts
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Forts KS § 180

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 180.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 september 2019.
Förslag köpekontrakt.

Avdelningschef Samhällsutveckling informerar. 

_______

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchefen
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 181 Dnr 2019/297
Hyresavtal avseende del av fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat hyresavtal med 
Björnhuset Fastigheter AB, org.nr 559217-4642, (hyresvärd) avseende cirka 
56 kvadratmeter i byggnaden och 25 kvadratmeter utvändigt på fastigheten 
Färgelanda Gatersbyn 1:120 med en årshyra 2019 på 28 000 kronor och på 
villkor som framgår av kontraktet. Upplåtelsen gäller från och med 
2019-12-02 till och med 2022-12-01.

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson bemyndigas att 
underteckna hyreskontraktet. Beslutet att godkänna hyreskontraktet gäller 
under förutsättning att kommunstyrelsens beslut om försäljning av 
fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120 till Björnhuset Fastigheter AB fått 
laga kraft och genomförts.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Deltar inte i beslutet

Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) deltar 
inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) lämnar 
följande protokollsanteckning:

”Då fastigheten Gatersbyn 1:120 är en för Färgelanda kommun viktig 
fastighet i näringslivssynpunkt är vi i dagsläget tveksam till att försälja 
fastigheten.

Fastigheten tillkom under en period då Färgelanda kommun var en av 
landets mest fordonsindustriberoende kommun och syftet var att bryta detta 
beroende genom  livsmedelsindustri. Vår uppfattning är att man i största 
möjliga mån bör säkerställa denna inriktning och fylla huset med 
hyresgäster innan en försäljning sker. En helt fylld fastighet skulle troligen 
generera en högre köpeskilling. Man får inte glömma att man investerat ca 
100 000 miljoner i fastigheten av skattemedel.”

Forts
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Forts KS § 181

Yrkande

Linda Jansson (M), Kenneth Carlsson (L) och Louise Blom (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att:
 godkänna upprättat hyresavtal med Björnhuset Fastigheter AB, org.nr 

559217-4642, (hyresvärd) avseende cirka 56 kvadratmeter i byggnaden 
och 25 kvadratmeter utvändigt på fastigheten Färgelanda Gatersbyn 
1:120 med en årshyra 2019 på 28 000 kronor och på villkor som framgår 
av kontraktet. Upplåtelsen gäller från och med 2019-12-02 till och med 
2022-12-01,

 att kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson bemyndigas att 
underteckna hyreskontraktet. Beslutet att godkänna hyreskontraktet 
gäller under förutsättning att kommunstyrelsens beslut om försäljning av 
fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120 till Björnhuset Fastigheter AB 
fått laga kraft och genomförts.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Linda Janssons (M), Kenneth Carlssons 
(L) och Louise Bloms (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

I fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120 finns lokal med tillhörande 
utrymme som Färgelanda kommun är i behov av att nyttja till 
teknikutrymmen även efter att försäljningen av fastigheten har skett. 
Föreligger förslag till hyresavtal för ytorna, 56 kvm lokalyta samt 25 kvm 
utvändigt för plats för oljetank, under perioden 2019-12-02—2022-12-01 
till en hyra av 28 000 kr per år (2019).

Försäljning och köpekontrakt avseende fastigheten behandlas i separat 
ärende.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 september 2019.
Förslag till hyresavtal.

Forts
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Forts KS § 181

Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchefen
Avdelningschef Samhällsutveckling
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 182 Dnr 2019/102
Lämpliga områden för utegym i Färgelanda samt möjlighet att ersätta 
befintlig skateramp med pumptrack

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för en väl genomförd utredning.

Kommunstyrelsen beslutar med anledning av kommunens ekonomiska 
situation att i dagsläget inte bygga ett utegym i Färgelanda samt inte ersätta 
befintlig skateramp med en pumptrack.

Reservation

Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) 
reserverar mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionens 
intentioner och skapa ett utegym utifrån presenterat ”Gym 1 - Mellanpaket” 
till en kostnad av cirka 239 000 kr och att anlägga en pumptrackbana enligt 
presenterat förslag 2 till en kostnad av cirka 315 000 kr. Kostnaden ska ses 
som en investering och finansiering kommer att presenteras i 
socialdemokraternas kommande budgetförslag. Satsningen ska också ses 
som en satsning ur ett folkhälsoperspektiv.

Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag, det vill säga att tacka för en väl genomförd 
utredning samt att med anledning av kommunens ekonomiska situation i 
dagsläget inte bygga ett utegym i Färgelanda samt inte ersätta befintlig 
skateramp med en pumptrack.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Linda Janssons (M) respektive Ulla 
Börjessons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Linda Janssons (M) yrkande.

Forts
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Forts KS § 182

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar 10 april 2019 (§ 46) att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda om det finns lämpliga områden att bygga ett utegym i 
Färgelanda samt möjligheten att ersätta befintlig skateramp med en 
pumptrack.

En utredning gällande möjlig placering för ett utegym i Färgelanda har 
utförts och i framtagen presentation visas några alternativa förslag på 
placering. Marken utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap.
Med hänsyn tagen till eventuell framtida planering av området mot Höjden 
bedöms den lämpligaste placeringen vara området vid Centrumhuset.
Presentationen visar även några olika förslag på utrustningsnivå samt 
kostnader för anläggande och drift.

I presentationen visas även förslag på pumptrackbanor som kan ersätta 
befintlig skateboardramp i Färgelanda samt kostnader för anläggande och 
drift.

Samtliga alternativ bedöms rymmas inom befintligt område för 
skatebordrampen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 181.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 4 september 2019. 
Presentation ”Utredning pumptrack samt utegym”.

Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.

_______

Beslutet skickas till
Avdelningschef Samhällsutveckling
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 183 Dnr 2019/205
Renovering av skateboardramp i Färgelanda

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att riva nuvarande skateboardramp för att 
förhindra olyckor. Kommunchefen får i uppdrag att med ungdomsrådet 
diskutera kring en framtida lösning i form av skateboardramp, pumptrack 
eller annat alternativ för uppförande då ekonomiska förutsättningar finns för 
detta.

Finansiering av rivningen sker inom befintlig ekonomisk ram.

Yrkanden

Ulla Börjesson (S) och Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag, det vill säga att riva nuvarande 
skateboardramp för att förhindra olyckor. Kommunchefen får i uppdrag att 
med ungdomsrådet diskutera kring en framtida lösning i form av 
skateboardramp, pumptrack eller annat alternativ för uppförande då 
ekonomiska förutsättningar finns för detta.
 
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons (S) och Linda Janssons 
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 5 juni 2019 (§ 138) att ge 
förvaltningen i uppdrag att undersöka om vad som kan åtgärdas gällande 
befintlig skateboardramp i Färgelanda för 150 000 kr.

För 150 000 kr bedöms att det går att renovera den befintliga anläggningen 
samt åtgärda delar av staketet och flytta och renovera befintliga 
basketkorgar.

För att förbättra anläggningen genom att bredda hindren och ändra 
utformningen på två av dem och laga håligheter i marken samt måla linjer 
för basketkorg och se över hela staketet bedöms en kostnad på ytterligare 
50 000 kr. 

Forts
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Forts KS § 183

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 182.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 4 september 2019.
Arbetsutskottets beslut 5 juni 2019 § 138.

Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Avdelningschef Samhällsutveckling
Ekonomichef
Ansvarig ekonom
Diariet
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KS § 184 Dnr 2019/238
Svar till revisionen avseende Granskning av informations- och IT- 
säkerhet Färgelanda kommun och Valbohem AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att med anledning 
av revisionsrapporten säkerställa att 
 kommunens Informationssäkerhetspolicy revideras och kommuniceras 

till samtliga verksamheter och kommunala bolag då den antagits,
 roller och ansvar gällande IT-och informationssäkerhet tydliggörs,
 tillse att risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera väsentliga risker 

relaterade till IT-och informationssäkerheten genomförs regelbundet.

Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast mars 2020.

Kommunstyrelsen översänder sitt beslut som svar till kommunens revision.

Yrkanden

Linda Jansson (M) och Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut, det vill säga att uppdra åt 
kommunchefen att med anledning av revisionsrapporten säkerställa att 
 kommunens Informationssäkerhetspolicy revideras och kommuniceras 

till samtliga verksamheter och kommunala bolag då den antagits,
 roller och ansvar gällande IT-och informationssäkerhet tydliggörs,
 tillse att risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera väsentliga risker 

relaterade till IT-och informationssäkerheten genomförs regelbundet.
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast mars 2020.

Kommunstyrelsens beslut översänds till kommunens revisorer som svar på 
rapporten.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Linda Janssons (M) och Ulla Börjessons 
(S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet.

Forts
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Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna har gett PricewaterhouseCoopers (PwC) i 
uppdrag att genomföra en granskning av IT-säkerheten i kommunen och 
Valbohem AB för att besvara revisionsfrågan: ”Har kommunstyrelsen och 
Valbohem AB ändamålsenliga policys, rutiner och beskrivningar gällande 
IT-säkerhet, med fokus på design av rutiner för skydd mot obehörig åtkomst 
av data och information”.

I den granskningsrapport som tagits fram och skickats över till kommunen 
och Valbohem AB är observationen från revisorerna huvudsakligen att 
roller och ansvar bör förtydligas inom IT-enheten och att informations-
säkerheten förtydligas och säkerställs. Revisorerna rekommenderar 
kommunstyrelsen att:
 Definiera och kommunicera roller och ansvar avseende IT- och 

informationssäkerhet.
 Se över styrande dokument inom informations- och IT-säkerhet och 

säkerställa att dessa regelbundet följs upp och vid behov revideras.
 Rekommenderar kommunstyrelsen att tydligt definiera IT-enhetens 

uppdrag samt att utreda behovet av ytterligare personal inom IT-enheten 
samt

 Att regelbundet genomföra risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera 
väsentliga risker och hot relaterade till IT- och informationssäkerhet.

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen respektive Valbohem AB 
senast 31 oktober i år.

Färgelanda kommun deltar sedan 2018 i Västra Götalandsregionens 
informationssäkerhetsprogram 2020. Arbetet med ledningssystem för 
informationssäkerhet i kommunen är i startfasen. Utöver detta ska roller och 
ansvar definieras och göras kända i verksamheterna och nuvarande IT-
säkerhetspolicy revideras.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 188.
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 3 september 2019.
Missiv och granskningsrapport avseende ”IT-säkerhet Färgelanda kommun 
och Valbohem AB” juni 2019, PwC.

Forts
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_______

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Kommunchefen
Diariet
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KS § 185 Dnr 2019/258
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till kommunchefen fördela 
följande arbetsmiljöuppgifter: 

 Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning 
som verksamheten omfattas av, arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt 
policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner 
inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och 
förvaltningen.

 Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt 
underställda chefer. 

 Klargöra och fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda 
chefer.

 Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt 
följs upp och vid behov revideras, att uppgifter är fördelade så att det 
klart visar vem i organisationen som har ansvar för vilka 
arbetsmiljöuppgifter.

 Säkerställa att underställda chefer som har tilldelats 
arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga 
resurser och befogenheter för att utföra dessa.

 Organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet inom kommunen och 
förvaltningen vad avser planering, ledning och uppföljning.

 Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan 
arbetsgivare och/eller flera verksamhetsområdesansvariga finns ett 
fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i enlighet med 
arbetsmiljölagstiftningen.

 Säkerställa att en skriftlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i 
samband med framtagande av årlig verksamhetsplan/mål.

 Fortlöpande ha en dialog och återkoppling med kommunstyrelsen 
gällande förvaltningens arbetsmiljöarbete och inför budgetarbete 
framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

 Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en 
förståelse för verksamheten samt kunna utföra sitt arbete.

 Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet och 
samarbeta med chefer, medarbetare och skyddsombud.

Forts
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 Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från 
Arbetsmiljöverket till kommunstyrelsen.

 Säkerställa att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket 
respekteras, åtgärdas och följs upp.

 Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs 
inom förvaltningen enligt aktuell lagstiftning och att skriftliga 
handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra riskbedömning där 
fördelning inte skett till annan chef.

 Säkerställa att brister i arbetsmiljön inom förvaltningen fortlöpande 
åtgärdas genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner.

 Säkerställa att skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns samt 
revideras vid behov.

 Säkerställa att det inom förvaltningen finns en organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

 Följa upp förvaltningens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, 
olyckor, hot, våld, hot om våld, kränkande särbehandling, mobbning, 
diskriminering, arbetsbelastning etc.

 Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för 
förvaltningen.

 Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för förvaltningen. Vid brister ska åtgärder vidtas.

 Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den 
verksamhetschef eller motsvarande som tilldelats 
arbetsmiljöuppgifter. Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg.

 Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt.

Yrkande

Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Forts
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Ärendebeskrivning

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter som systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) ska arbetsgivare fördela arbetsmiljöuppgifter på ett lämpligt 
sätt i organisationen. De uppgifter som avses är de som ingår i arbetet med 
att förebygga risker och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Det är 
lämpligt att fördela uppgifterna så att chefer och andra får till uppgift att 
sköta arbetsmiljöfrågor som hänger samman med deras övriga uppgifter. 

Syftet med uppgiftsfördelningen är att det ska vara tydligt vem som gör vad 
så att inga arbetsmiljöuppgifter faller mellan stolarna eller glöms bort.

Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela 
arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i 
organisationen. Att fördela arbetsuppgifterna betyder inte att delegera 
ansvar. Det juridiska ansvaret för arbetsmiljön kan inte delegeras utan det 
ligger alltid hos arbetsgivaren, däremot kan ansvaret för att utföra 
arbetsmiljöuppgifter delegeras. De personer som får uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet får däremot en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren 
att utföra uppgifterna på ett sådant sätt som var meningen.

Kommunstyrelsen (KS) är i egenskap av arbetsgivare huvudansvarig för 
arbetsmiljön i Färgelanda kommun och har det yttersta ansvaret för att 
arbetsmiljölagen följs inom kommunens verksamhetsområden. 
Kommunstyrelsen för arbetsmiljöuppgifter till kommunchefen som i sin tur 
fördelar arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.

Förslag till fördelning av arbetsuppgifter från kommunstyrelsen och nedåt i 
verksamheten samt anvisning och process för arbetet har tagits fram. 
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
till kommunchef.

Personalutskottet har behandlat ärendet och beslutar 26 augusti 2019 
(punkt 4) att lämna ärendet vidare till arbetsutskottet för beredning av 
ärendet till kommunstyrelsen.

Forts
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Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 189.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019.
Anvisning gällande Ansvarsfördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Färgelanda kommun.

Tillförordnad kommunchef informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunchefen
HR-/administrativ chef
Diariet
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KS § 186 Dnr 2019/262
Alkohol- och drogpolicy, revidering

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad Alkohol- och 
drogpolicy för Färgelanda kommun. 

Tidigare beslutad alkohol- och drogpolicy upphör med detta beslut att gälla.

Ärendebeskrivning

Kommunens nuvarande alkohol- och drogpolicy antogs av kommun-
fullmäktige 22 juni 2016 (§ 90). Denna policy har reviderats och 
förtydliganden har gjorts avseende respektive parts ansvar samt att en 
handlingsplan har skrivits in i dokumentet.

Personalutskottet har behandlat ärendet och beslutar 26 augusti 2019 
(punkt 7) att lämna ärendet vidare till arbetsutskottet för beredning av 
ärendet till  kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 190.
Administration/HR-enhetens tjänsteskrivelse daterad 3 september 2019.
Alkohol- och drogpolicy.

Tillförordnad kommunchef informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 187 Dnr 2019/278
Steg 1, fortsatt finansiering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel om 310 000 kr för 2020 för 
en fortsatt verksamhet för steg 1, finansiering sker genom kommun-
styrelsens ofördelade medel. Åldersspannet utökas till 16-29 år för att täcka 
ett större behov. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att hos 
Folkhälsorådet ansöka om medel för att täcka delar av kostnaden för fortsatt 
verksamhet för Steg 1.

Yrkanden

Kenneth Carlsson (L), Linda Jansson (M), Jörgen Andersson (SD), 
Ulla Börjesson (S), Leif Söderquist (C) och Birgitta Mehamedi Örn (C) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, det vill 
säga att:
 tillskjuta medel om 310 000 kr för 2020 för en fortsatt verksamhet för 

steg 1, finansiering sker genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 
Åldersspannet utökas till 16-29 år för att täcka ett större behov, 

 att ge kommunchefen i uppdrag att hos Folkhälsorådet ansöka om medel 
för att täcka delar av kostnaden för fortsatt verksamhet för Steg 1.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Kenneth Carlssons (L), Linda Janssons 
(M), Jörgen Anderssons (SD), Ulla Börjessons (S), Leif Söderquists (C) och 
Birgitta Mehamedi Örns (C)  yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Sedan oktober 2018 har Färgelanda och Munkedal samarbetat med att få 
igång de så kallade ”hemma sittarna”, ungdomar mellan 16-24 år, som lyfter 
bidrag men inte har färdig skolgång m m. Grupper om sex person från 
respektive kommun har under sex månader, hämtats och bilats till en 
gemensam lokal i Munkedals kommun. Resultatet är hittills att av tolv 
(snart) avslutade ungdomar har åtta fått jobb eller börjat studera, övriga fyra 

Forts

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Forts KS § 187

arbetas det vidare med. Steg 1 har hittills fått pengar via Samordnings-
förbundet Väst, men detta upphör från och med december 2019.

Finansiering

Kostnaden som idag inte finns inom ramen för AMI är på totalt 500 000 kr 
per år, och täcker kostnaden totalt för en lön inklusive sociala kostnader och 
en bil. I projektet står Munkedal för hyreskostnaden och vi för ”bilen”. 
Eventuellt kan Färgelanda kommun få bidrag genom statsbidraget PRIO 
under 2020 på totalt 190 000 kr, men inte för 2021.

Kommunekonomiskt; om hälften av de som genomgår ”kursen” går vidare 
till egen försörjning har kommunen fått ett plus i kassan: sex personer à 
cirka 8 000 kr i 12 månader = 575 000 kr, vilket antagligen är konservativt 
räknat och enbart är försörjningsstöd.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 191.
HR/Administrations tjänsteskrivelse daterad 11 september 2019.

Tillförordnad kommunchefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Munkedals kommun
Kommunchefen
HR-/administrativ chef
Ekonomichefen
Ansvarig ekonom
Diariet
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KS § 188 Dnr 2019/268
Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2020 för 
kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens arbetsutskott enligt förslag. 
Sammanträdena genomförs som halvdagssammanträden, om inte annat 
anges i kallelsen.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen samt 
kommunstyrelsens arbetsutskott:

 Kommunstyrelsen (start kl 08.15 
 om inte annan tid anges i kallelsen)

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 (start kl 08.15 om inte annan tid 
 anges i kallelsen

22 januari 15 januari
26 februari 19 februari

25 mars 18 mars
29 april 22 april
20 maj 13 maj

10 juni Reserv 3 juni
26 augusti 19 augusti

30 september 23 september
28 oktober 21 oktober

25 november 18 november

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 193.
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 3 september 2019.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Bygg- och trafiknämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunens bolag
Kommunchefens ledningsgrupp
Diariet
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KS § 189 Dnr 2019/268
Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2020 för 
kommunfullmäktige enligt förslag.

Uppgift om kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens webbplats, anslagstavlan.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige 
(kommunstyrelsens dagar för kännedom):

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen
12 februari 22 januari

15 april 26 februari och 25 mars
27 maj Reserv 29 april 

17 juni 10 juni Reserv
16 september 26 augusti

14 oktober 30 september
11 november Reserv 28 oktober

9 december 25 november

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 194.
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 3 september 2019.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 190 Dnr KS 2019/275
Förändring av taxa 2019 enligt tobakslagen och liknande produkter

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner taxeförändringen för 2019 enligt förslag 
daterat 1 juli 2019.

Ärendebeskrivning

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende ovanstående lagar. Förändringar som gäller tobakslagen medför att 
ansökan istället för anmälan ska göras om försäljning av tobak till 
tillståndsenheten. Detta medför en mer omfattande administration, där 
vandelsprövning och ekonomisk prövning likvärdigt ansökan om 
serveringstillstånd är nödvändig. 

Taxeförändring för 2019 gäller utifrån ny lag för ansökan enligt tobakslagen 
och liknande produkter, som även påverkar tillsynsavgift för e-cigaretter 
med påfyllnadsbehållare, folköl samt receptfria läkemedel. Tillsynsavgiften 
för tobaksförsäljning kommer att höjas då även inre tillsyn och ekonomisk 
prövning ska göras flera gånger per år. 

Avgifter som avser tobakstillstånd ska inte vara skattefinansierade utan 
verksamheten ska så långt möjligt avgiftsfinansieras enligt de principer som 
lagstadgats i kommunallagen (2017:725). En administrativ avgift tas ut för 
det arbete som krävs vid tillsyn och registerhållning hos kommunen.

De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt 
kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 
erbjuder. När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla 
konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för 
oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, 
som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. Beräkningen av 
taxeförslag specificeras i bilaga. Lagen trädde i kraft 1 juli 2019.

Socialnämnden beslutar den 2019-09-04 § 59 (dnr SN 2019/80) att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta taxeförändringen för 2019.

Forts
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Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 179.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 10 september 2019.
Socialnämndens beslut 4 september 2019 § 59.
Dalslands och Säffles Alkohol och Tobaksenhets tjänsteskrivelse inklusive 
förslag till taxa daterad 1 juli 2019.

______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 191 Dnr KS 2019/129
Svar på Motion ”Orange day – manifestation för att uppmärksamma 
mäns våld mot kvinnor”, Michael Holster (V) och Inger Bäcker (V) 

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Det finns ett stort antal 
dagar under året utpekade mot specifika ändamål och var ska kommunen 
sätta gränsen för vilka av dessa som ska uppmärksammas i samhället.

Yrkanden

Jörgen Andersson (SD), Kenneth Carlsson (L), Linda Jansson (M) och 
Birgitta Mehamedi Örn (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag, det vill säga att avslå motionen. Det finns ett stort 
antal dagar under året utpekade mot specifika ändamål och var ska 
kommunen sätta gränsen för vilka av dessa som ska uppmärksammas i 
samhället. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Jörgen Anderssons (SD), Kenneth 
Carlssons (L), Linda Janssons (M) och Birgitta Mehamedi Örns (C) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Michael Holster (V) och Inger Bäcker (V) har i motion föreslaget följande:

”Orange Day som är en manifestation som görs för att uppmärksamma 
mäns våld mot kvinnor. Den påbörjas 25 november och pågår fram till 
10 december. Under denna tidperiod belyser man olika betydande 
byggnader över hela värden med orange ljus.

Vänsterpartiet yrkar för att även Färgelanda kommun gör detta. Förslaget är 
att tornet på medborgarhuset görs om till en fyr med orange sken alternativt 
att det sätts upp en julbelysning med orange sken.”

Förvaltningen har tittat på de två förslagen och bedömer att förslaget med 
julbelysning är det lämpligaste och minst kostsamma alternativet. Förslaget 
är att sätta upp en julgransbelysning med orange belysning i kommande 
julgran på torget. Uppskattad kostnad för detta är cirka 5 000 kr.
Forts
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Forts KS § 191

Alternativet med en fyr med orange sken på centrumhuset bedöms kosta 
cirka tre till fyra  gånger så mycket.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 184.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 4 september 2019.
Motion ”Orange day – manifestation för att uppmärksamma mäns våld mot 
kvinnor”.

______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 192 Dnr KS 2019/152
Svar på Motion ”Frukost och mellanmål i skolverksamheten. Önskemål 
om att införa frukost och mellanmål under skoldagen, Tommy Larsson 
(S)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen avseende införande av 
frukt som mellanmål under skoldagen när ekonomiska förutsättningar för 
detta finns. Utbildningsnämnden har att beakta detta i framtida 
budgetarbete. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå den delen av motionen som avser 
införande av frukost under skoldagen.

Yrkanden

Linda Jansson (M) och Jörgen Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag, det vill säga att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen avseende införande av 
frukt som mellanmål under skoldagen när ekonomiska förutsättningar för 
detta finns. Utbildningsnämnden har att beakta detta i framtida 
budgetarbeten. Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå den delen av 
motionen som avser införande av frukost under skoldagen.

Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen i 
sin helhet, det vill säga att även införa frukost under skoldagen. Finansiering 
av införandet kommer att presenteras i socialdemokraternas kommande 
budgetförslag för 2020.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Linda Janssons (M) och Jörgen 
Anderssons (SD) yrkande respektive Ulla Börjessons (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
bifalla motionen avseende införande av frukt som mellanmål under 
skoldagen när ekonomiska förutsättningar för detta finns. 
Utbildningsnämnden har att beakta detta i framtida budgetarbeten. 
Kommunfullmäktige förslås besluta att avslå den delen av motionen som 
avser införande av frukost under skoldagen.

Forts
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Forts KS § 192

Ärendebeskrivning

Tommy Larsson (S) har i en motion föreslagit att man inför frukost och ett 
mellanmål under skoldagen. Utbildningsnämnden (UN) har handlagt 
ärendet och beslutar 9 maj (§ 47), att föreslå kommunfullmäktige att uppdra 
till kommunstyrelsen att behandla frågan om att utöka skolans ram för 2020 
med tillräckliga medel för att kunna servera mellanmål (frukt) till eleverna 
under skoldagen. Motionen är med detta bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar tillbaka ärenden 5 juni (§ 141) till 
UN för ställningstagande om nämnden vill prioritera införandet i befintlig 
budgetram.

I samband med att UN beslutar om yttrande avseende konsekvens-
beskrivning av förslag till ekonomiska ramar för nämndens verksamheter 
2020 samt synpunkter på mål i mål- och resursplanen, 11 juni (§ 53), uttalar 
nämnden avseende svaret på motionen att man vill införa frukt som 
mellanmål när det finns ekonomiska förutsättningar.

Föreligger därmed UN:s yttrande samt förslag till beslut avseende svar på 
motionen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 185.
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 2 september 2019.
UN:s beslut 11 juni § 53.
Arbetsutskottets beslut 5 juni 1029, § 141, avseende återremittering.
UN:s beslut 9 maj, § 47.
Sektor Utbildnings tjänsteskrivelse daterad 23 april 2019.
Motion om ”Frukost och mellanmål i skolverksamheten, önskemål om att 
införa frukost och mellanmål under skoldagen”.

______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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Justering Utdragsbestyrkande

KS § 193 Dnr KS 2019/282
Rapporter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 
beslut/  händelser från dessas sammanträden och som kan komma att 
påverka Färgelanda kommun. 

Inkomna rapporter
- BRÅ Arbetsgrupp minnesanteckningar 2019-08-26
- BRÅ Styrgrupp minnesanteckningar 2019-09-09.

_______

Beslutet skickas till
Diariet

37



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 194 Dnr KS 2019/12
Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

Meddelanden daterade 18 september 2019.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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Justering Utdragsbestyrkande

KS § 195 Dnr KS 2019/11
Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut daterade 18 september 2019.

_____

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 196 Dnr KS 2019/284
Kommunstyrelsens personalutskotts mötesanteckningar 2019-08-26

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga mötesanteckningarna till handlingarna.

_______
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 197 Dnr KS 2019/283
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2019-09-17

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

_______
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KS § 198 Dnr 2019/5
Åtgärder med anledning av ekonomisk kvartalsrapport 1 2019, 
återtagande av beslut 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att dra tillbaka sitt beslut fattat den 12 juni, 
§ 133. Kommunchefen har fortsatt uppföljningsansvar för tillsättning och 
återbesättning av personal och köp av konsulttjänster.

Yrkanden

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att dra tillbaka 
sitt beslut fattat den 12 juni 2019, § 133. Kommunchefen har fortsatt 
uppföljningsansvar för tillsättning och återbesättning av personal och köp av 
konsulttjänster. Linda Jansson (M), Ulla Börjesson (S), Kenneth Carlsson 
(L), Jörgen Andersson (SD) och Louise Blom (C) yrkar bifall till Tobias 
Bernhardssons yrkande.
 
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C), 
Linda Janssons (M), Ulla Börjessons (S), Kenneth Carlssons (L), 
Jörgen Anderssons (SD) och Louise Bloms (C) yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar 12 juni 2019, § 133, att följande åtgärder införs 
utifrån ekonomisk kvartalsrapport 1 2019:
 Fortsatt återhållsamhet för återbesättande av vakanta tjänster där 

kommunchefen beslutar om återbesättande inom förvaltningen totalt.
 Vikariestopp införs för resterande del av 2019.
 Stopp av konsulttjänster resterande del av 2019.

Av de anställningar som tagits ställning till visar det sig att de flesta måste 
beviljas för att inte tredje person ska drabbas. Vidare har till kommunen 
inkommit en begäran från arbetstagarorganisation om förhandling enligt 
MBL §§ 10 och 64 då åtgärden inte har förhandlats innan införandet.

_______

Forts
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Forts KS § 198

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Kommunchefens ledningsgrupp
Diariet
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 199
Övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Karl-Erik Segersax (SD) ställer frågor kring ”heltidsresan” inom sektor 
Omsorg.

Kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2019 genomförs kl 08.15-
12.00.

_______

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Kommunchefens ledningsgrupp
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 200
Dalslands Kanal AB respektive Dalslands Turist AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Dalslands Kanal AB:s respektive Dalslands Turist AB:s avgående 
verkställande direktörer informerar om respektive bolags organisation, 
verksamhet och framtid. 

Ordföranden tackar för informationen samt för det arbete som respektive 
VD har lagt ner under sina verksamhetsår. 

Från och med oktober månad tillträder ny VD, Johan Trollnäs, som kommer 
att ansvara för båda bolagen.

______
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Justering Utdragsbestyrkande

KS § 201 Dnr KS 2019/66
Samverkan för att hantera samhällsstörning samt Totalförsvarsövning 
2020, information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnaren informerar om kommande Totalförsvarsövning 2020 
som kommer att genomföras under året. I totalförsvarsövningen kommer  
bland annat beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska 
samverka med varandra för att samhällskritiska funktioner ska kunna 
fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp, att övas och 
testas. Hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga 
förnödenheter kommer också att övas. Färgelanda kommun kommer att 
delta i de delar som rör regionala samverkansformer.

Vidare informerar hon om ”Samverkan för att hantera samhällsstörning” 
som är ett gemensamt ramverk för Västra Götalands län.

_______

Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnaren
Diariet

46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-25

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 202 Dnr KS 2019/274
Godkännande av Risk och sårbarhetsanalys 2019 för Färgelanda 
kommun enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära åtgärder

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till Risk- och 
sårbarhetsanalys 2019 för Färgelanda kommun enligt lagen Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, har kommunen att 
göra en risk- och sårbarhetsanalys över identifierade risker inom 
kommunens geografiska område. I risk- och sårbarhetsanalysen redovisas 
ett antal händelser som kan innebära allvarliga störningar i viktiga 
samhällsfunktioner.

Analysens mål är att utgöra underlag för utveckling, förebyggande åtgärder 
planering och att i övrigt bidra till arbetet med att öka krisberedskaps-
förmågan.

Nuvarande risk- och sårbarhetsanalys godkändes av kommunfullmäktige 
18 november 2015 § 138.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 187.
Stabens tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019.
Risk- och sårbarhetsanalys Färgelanda kommun.

Säkerhetssamordnaren informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 203 Dnr KS 2019/5
Delårsrapport per juli 2019 inklusive årsprognos 

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas 
delårsrapporter för perioden 2019-01-01—2019-07-31 och lägger dem till 
handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna Färgelanda 
kommuns delårsrapport för perioden 2019-01-01--2019-07-31 och 
överlämna den till revisionen för granskning.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat en delårsrapport till och med juli månad 2019. 
Resultatet är -7,4 mnkr, vilket är belastat med kostnader av engångskaraktär 
på 1,2 mnkr som härrör från fastighetsförsäljning. Periodens resultat är 
10 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Prognosen visar ett 
årsresultat på -12,4 mnkr, vilket är 16,3 mnkr sämre än budget, och skulle 
innebära att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2019.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 
-9,5 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en 
försämring med 2,2 mnkr. Socialnämnden behandlade sektor Omsorgs 
delårsrapport inklusive åtgärdsplan den 4 september 2019 § 62 (dnr SN 
2019/5) och föreslår kommunstyrelsen att godkänna socialnämndens 
rapport, med notering om att Projekt Ung Omsorg skall återupptas när det 
finns ekonomiska förutsättningar. 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 
-7,0 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en 
försämring med 7,0 mnkr. Utbildningsnämnden beslutade den 5 september 
2019 § 72 (dnr UN 2019/5), att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 
för sektor Utbildning och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 
-1,5 mnkr, varav avdelning Samhällsutveckling prognostiserar ett överskott 

Forts
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Forts KS § 203

jämfört med budget på 1,0 mnkr. Det innebär med andra ord en negativ 
avvikelse med -2,5 mnkr för kommunstyrelsens övriga verksamheter. 

Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det totalt sett en förbättring 
med 1,7 mnkr för kommunstyrelsen, inklusive avdelning Samhälls-
utveckling. 

Periodens investeringar uppgår till 10,9 mnkr, vilket är 10,7 mnkr lägre än 
samma period föregående år. Helårsprognosen gällande investeringar visar 
20,9 mnkr. Det innebär ytterligare investeringar på 10 mnkr under 
resterande del av 2019.

I den totala delårsrapporten för Färgelanda kommun ingår socialnämndens  
delårsrapport varför den inte bifogas som separat handling. I samband med 
sammanställningen av kommunstyrelsens totala delårsrapport har det visat 
sig att framtagen prognos har behövts justeras mellan utbildningsnämndens 
verksamhetsområden, vilket medför att siffror och delvis text inte 
överensstämmer helt mellan den rapport som utbildningsnämnden fattade 
beslut om och kommunstyrelsens delårsrapport. Den totala prognosen för 
utbildningsnämnden har inte förändrats. Utbildningsnämndens delårsrapport 
som beslutats bifogas.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 178.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 9 september 2019 inklusive 
delårsrapport januari-juli.
Socialnämndens beslut 4 september 2019 § 62.
Utbildningsnämndens beslut 5 september 2019 § 72 inklusive 
utbildningsnämndens delårsrapport januari-juli 2019.

Ekonomichefen, socialchefen och utbildningschefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Ekonomichefen
Diariet
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