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KS § 204  
Ändring på dagens föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut

Följande tas upp under Övriga ärenden:

 Överklagan försäljning av fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120.
 Årets turistföretag i Dalsland.

_______
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KS § 205 Dnr KS 2019/281
Kommunchefens information 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunchefens information kommer att presenteras genom 
kommunchefsbrev som skickas ut i slutet av veckan.

_______
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KS § 206 Dnr KS 2019/321
Händelserapportering arbetsmiljö 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Risker, tillbud, olycksfall, färdolycksfall samt skador på egendom/säkerhet 
rapporteras i kommunens system för anmälan av tillbud och arbetsskada. 
Kommunstyrelsen kommer att få regelbunden information utifrån statistik 
framtagen ur systemet.

Beslutsunderlag

Vikarierande HR-strateg redogör för händelserapporteringen för perioden 
1 januari till och med 23 oktober 2019.

_______

Beslutet skickas till
HR-/administrativ chef
Diariet
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KS § 207 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 godkänna förslag till svar på framställan 
enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § avseende avsaknad av erforderliga 
kunskaper för att åstadkomma en god arbetsmiljö och översända detta till 
skyddsombud, Vision.

Kommunstyrelsen beslutar att ge presidiet i uppdrag att arbeta fram en 
handlingsplan med anledning av svaret samt föra fortsatt dialog med 
fackliga företrädare i ärendet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
förslag till svar på framställan enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § avseende 
avsaknad av erforderliga kunskaper för att åstadkomma en god arbetsmiljö 
och översända detta till skyddsombud, Vision. Vidare att kommunstyrelsen 
beslutar att ge presidiet i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med 
anledning av svaret samt föra fortsatt dialog med fackliga företrädare i 
ärendet.

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandena.

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. 

Kommunstyrelsens personalutskott med adjungering av gruppledare, eller 
annan person i dennes ställe, från övriga partier i kommunfullmäktige har 
efter dialog med berört skyddsombud samt representant från arbetstagar-
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organisationen Vision, arbetat fram förslag till svar på framställan vilket 
föreligger för beslut.

Beslutsunderlag

Förslag till ”Svar på Begäran av arbetsmiljöåtgärder enligt 6 kapitlet 6a § 
Arbetsmiljölagen” daterat 22 oktober 2019.

Ordföranden informerar.

_______

Beslutet skickas till
Skyddsombud Vision
Presidiet
Kommunchefen
Diariet
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KS § 208 Dnr KS 2019/206
Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Klimatanpassningsplan för 
Färgelanda kommun.

Ärendebeskrivning

Klimatanpassningsplanen har varit föremål för samråd under perioden 
2019-06-26 till 2019-08-23. Under samrådstiden har det inkommit fem 
synpunkter som sammanfattats och besvarats i samrådsredogörelsen daterad 
2019-09-18.

Enligt plan- och bygglagen 3 kapitel. 5 § ska kommunen i översiktsplanen 
ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av 
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller upphöra.

Plan- och byggkontoret, säkerhetsamordnaren och folkhälsostrategen har 
därmed upprättat ett förlag till klimatanpassningsplan för Färgelanda 
kommun. Arbetet med klimatanpassningsplanen startade med en gemensam 
workshop där samtliga Dalslands kommuner var inbjudna samt NÄRF, 
Dalslands miljö- och energiförbund och Västvatten.

Den globala uppvärmningen innebär att klimatet förändras i hela världen. 
Förändringarna kommer påverka samhället och den samhällsstruktur vi har 
idag. Det är osäkert med vilken hastighet och vilka de totala konsekvenserna 
blir. Klimatförändringen kommer främst att innebära förändringar i 
nederbörd och temperatur. Detta innebär påfrestningar för människor, 
samhällen och naturen både globalt och lokalt. För att kommunen ska klara 
av dessa förändringar krävs en analys av konsekvenserna och en plan för 
hur förändringarna ska hanteras.

Klimatanpassningsplanen har en tydlig avgränsning då den framförallt 
fokuserar på kommunala verksamheter och samhällsviktiga funktioner. 
Dessa verksamheter och funktioner har analyserats utifrån förväntade 
konsekvenser och förslag till åtgärder har tagits fram.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 199.
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Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019.
Samrådsredogörelse Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun.
Förslag till Klimatanpassningsplan Färgelanda kommun.

Plan- och byggchefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 209 Dnr KS 2019/132
Reviderat Kulturmiljöprogram och Byggnadsinventering, Färgelanda 
kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat Kulturmiljöprogram med 
Byggnadsinventering för Färgelanda kommun.

Ärendebeskrivning

Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag avseende kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer i Färgelanda kommun. Kravet på att
underhålla sin fastighet, varsamhetskravet och förbudet mot förvanskning
enligt plan- och bygglagen 8 kapitel 14-17 §§ gäller oavsett om en fastighet 
är utpekad i kulturmiljöprogrammet eller ej.

Programmet är en revidering av kommunens nuvarande Kulturmiljö-
program som antogs 2006. Under 2017 och 2018 har Plan- och 
byggkontoret inventerat samtliga i programmet utpekade fastigheter. 
Inventeringen har resulterat i att programmet har kompletterats med bilder 
samt en beskrivning av varje objekt och vilka värden som finns. 
Inventeringen har även resulterat i att några av de tidigare utpekade 
fastigheterna har utgått från dokumentet då de av olika anledningar bedöms 
ha förlorat sina värden. Ett resultat har också varit att ett mindre antal 
fastigheter har tillkommit.

Samrådshandling för rubricerat förslag till reviderat Kulturmiljöprogram 
med byggnadsinventering för Färgelanda kommun, har under tiden 
2019-05-13 till 2019-06-10 varit föremål för samråd och remiss.

Förslaget har skickats via post till berörda fastighetsägare och myndigheter
samt varit tillgängligt på kommunens hemsida och på Medborgarkontoret.
Vid samrådstidens slut har 16 yttranden inkommit. En sammanfattning av
inkomna yttranden följt av Plan- och byggkontorets kommentarer finns
sammanställda i Samrådsredogörelse daterad 2019-09-26.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 200.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019.
Samrådsredogörelse daterad 26 september 2019.
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Förslag till Kulturmiljöprogram Färgelanda kommun med bilagan 
Kulturhistorisk byggnadsinventering Färgelanda kommun 2019.

Plan- och byggchefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 210 Dnr KS 2019/72
Framtidens förskole- och skollokaler inklusive omkringliggande 
byggnader och ytor

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till utbildningsnämnden att utifrån 
utredningens förslag nedan, uttalade viljeinriktningar och riktlinjer avseende 
tillgänglighetsanpassningar, modern pedagogik, miljötänk och säkerhets-
perspektiv fortsätta arbetet att utveckla förskole- och skolverksamheten i 
Färgelanda kommun.

Arbetsgruppens förslag, i prioriterad ordning enligt nedan 
1. Höjdenskolan & Höjdens 
Förskola

Utbildningsnämnden får i uppdrag att: 
a) Planera för nybyggnation av förskola i anslutning till 
Höjden-området. Alternativa placeringar skall utredas 
där grönytorna är en möjlighet. Samordning med skolan 
ska beaktas.
b) Uppfräschning av skolans tredje flygel (ej renoverad i 
nuläget).

2.a Ödeborgs skola och 
förskola 
(Hänger ihop med 2b)

Utbildningsnämnden får i uppdrag att:
a) Utreda behov av till-/ombyggnation av skolan, 
inklusive nybyggnation av yta för fysisk aktivitet. 
Utredningen behöver beakta möjlig samlokalisering av 
skola och förskola, förändrad stadieindelning samt andra 
lösningar för att förstärka verksamhetens pedagogiska 
kvalitet. En tänkbar flytt av klasserna 4-6 från Ödeborg 
till Valboskolan behöver utredas vidare, vilket även 
skulle kunna bereda plats för förskolans verksamhet 
inom skolans område.
b) Prioritera upprustning av skolans utemiljö.

2.b Valboskolan
(Hänger ihop med 2a)

Utbildningsnämnden får i uppdrag att:
a) Tillsätta en ”Valboutredning” för att i ett samlat 
grepp utreda framtida investeringar för Valboskolans 
byggnader. Ombyggnation bör ställas i relation till en 
nybyggnation av hela alternativt delar av skolans 
byggnader. Livslängd, tekniska och pedagogiska 
hinder/möjligheter mm behöver utredas vidare. Tills 
vidare bör de viktigaste underhållsåtgärderna prioriteras. 
b) Säkerställa trafiksituationen vid Valboskolan.
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Arbetsgruppen föreslår även: 
 Tillgänglighetsanpassning av skol- och förskolelokaler bör prioriteras. 
 Ny- och ombyggnationer bör ta hänsyn till individens behov och 

modern pedagogik. 
 Miljötänk bör prioriteras vid varje ny- och ombyggnation, exempelvis 

avseende energiförsörjning och vid val av byggmaterial.
 Även krismedvetenhet och säkerhetsperspektiv bör beaktas vid 

skolbyggnationer.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att för egen del att godkänna 
skollokalutredningens slutrapport och förklara uppdraget avslutat.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar 27 februari 2019 (§ 30) att tillsätta en 
parlamentarisk grupp med uppgift att arbeta fram förslag på en långsiktig, 
finansierad plan för investeringar i Färgelanda kommun avseende förskole- 
och skollokaler, inklusive omkringliggande byggnader och ytor, fram till år 
2025. 

Förslaget ska presentera: 
- för- och nackdelar med föreslagna lokaler,  
- investeringsbehovet som uppstår, samt
- prioriteringsordning av om-/till-/nybyggnation av förskole-/skollokaler. 
I förslaget ska hänsyn ha tagits till miljö, arbetsmiljö, teknisk utrustning, 
pedagogiska aspekter, nyttjande av lokaler till olika ändamål, 
samlokalisering till/samverkan med andra verksamheter. 

Under arbetets gång har utredningen bland annat tagit del av förvaltningens 
underhållsplan för förskole- och skollokalerna (de presenterade 
kostnadsberäkningarna är schablonberäkningar utifrån underhållsplanen för 
att bibehålla nuvarande byggnader. Inga standardhöjningar eller 

3. Högsäters skola & 
Månvägens förskola

Viljeinriktning för Utbildningsnämnden: 
a) Upprustning av skolans utemiljö skall 
prioriteras.
c) Uppfräschning äldre delen av förskolan, enligt 
plan.

4. Håvestens och Stigens 
förskolor

Viljeinriktning för Utbildningsnämnden:
a) Underhåll av fastigheterna enlig plan, samt se över 
vad som ska ske i samband med att moduler avyttras.
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anpassningar till förändrade synsätt på det pedagogiska området ingår i 
beräkningen.) 

Utredningen har valt att fokusera på uppdraget att ta fram en prioriterings-
ordning för om/till/nybyggnation av lokaler. Övriga delar av kommun-
styrelsens uppdrag har också varit föremål för överväganden. Flertalet av 
dessa uppdrag är av den karaktären att de inte kan redovisas utan den 
detaljplanering som utbildningsnämnden nu har att ta sig an.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 17 september 2019 (§ 195) att ge 
Tobias Bernhardsson (C) och Urban Henriksson (S) i uppdrag att informerar 
utbildningsnämnden om utredningen vid deras sammanträde i oktober, om 
nämnden så önskar. Ärendet återkommer till arbetsutskottet för 
ställningstagande i oktober 2019. Informationen gavs vid 
utbildningsnämndens sammanträde den 7 oktober 2019.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 203.
Arbetsutskottets beslut 17 september 2019 § 195.
Skollokalutredningens protokoll 16 september 2019.
Skollokalutredningen 2019 - Nulägesanalys av underhållsbehovet inom 
skollokalerna i Färgelanda kommun, med inriktning och prioriterade 
följduppdrag till utbildningsnämnden, för åren 2020-2025.

Ordföranden, tillika ordföranden i utredningen, informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 211 Dnr KS 2019/225
Redovisning av Inköp av konsultköp utifrån kommunstyrelsens tidigare 
beslut om åtgärder för en ekonomi i balans

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

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 köp av konsulttjänster resterande del av 2019.

Beslutet upphävdes av kommunstyrelsen den 25 september 2019 (§ 198).

Under perioden 2019-06-20—09-30 har kommunchefen beslutat att 
godkänna elva inköp av konsulttjänst  och avslagit två ansökningar.

Godkända
Uppgift om konsultinköp Tidsperiod Beräknad 

kostnad
Sektor/Avd/
Enhet 

Geoteknisk bedömning 
Dyrtorp

Hösten 
2019

20 000 Avd 
Samhälls-
utveckling

Geoteknisk utredning 
Timmervägen

Hösten 
2019/Våren 

2020

100 000-
150 000

Avd 
Samhälls-
utveckling

Uppgift om konsultinköp Tidsperiod Beräknad 
kostnad

Sektor/Avd/
Enhet 

Juridisk kompetens inom 
upphandlingsrätt

20190707-
0719

Max 22 500 HR/Administ-
ration

Inmätning av fastigheter Två gånger 
per år

6 000-
12 000

Avd 
Samhälls-
utveckling

Teknisk konsult bygg 20190819-
26

5 000 Avd 
Samhälls-
utveckling
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Teknisk konsult fukt 20190916-
30

10 000 Avd 
Samhälls-
utveckling

Programmering av 
fastighetssystem Vitec

3-5 timmar 5 000 Avd 
Samhälls-
utveckling

Brandkonsult 8 timmar 8 000 Avd 
Samhälls-
utveckling

IT-säkerhet och nätverk 20190917-
18

25 000 IT-enheten

Nybyggnadskarta till 
bygglovsansökan

1-2 dagar 3 000-
10 000

Avd 
Samhälls-
utveckling

Plankonsult; detaljplan för 
Sågverksvägen

2020 Bekostas av 
Valbohem 

AB

Avd 
Samhälls-
utveckling

Avslag
Uppgift om konsultinköp Tidsperiod Beräknad 

kostnad
Sektor/Avd/
Enhet 

Tvätt av fönster 20190715—
0831

100 000-
130 000

Avd Samhälls-
utveckling

Karttjänst Några 
timmar

2 000-6 
000

Avd Samhälls-
utveckling

Kommunstyrelsen beslutar 25 september 2019 (§ 198) att dra tillbaka sitt 
beslut fattat den 12 juni. Kommunchefen har fortsatt uppföljningsansvar för 
tillsättning och återbesättning av personal och köp av konsulttjänster.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 206.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 212 Dnr KS 2019/5
Ekonomisk rapport avseende kvartal 3, 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat kvartalsrapport, inklusive prognos. Kommunen 
redovisar ett resultat per sista september på 456 000 kr, vilket är 6 000 kr 
bättre än budget. Resultatet är belastat med kostnader av engångskaraktär 
på cirka 1 200 000 kr som härrör från fastighetsförsäljning. Periodens 
resultat är 12 594 000 kr sämre än motsvarande period föregående år.

Kommunen prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 
29 900 000 kr, vilket i så fall skulle innebära ett negativt resultat på 
25 931 000 kr för helåret. Detta skulle innebära att balanskravet inte 
kommer att uppfyllas för 2019. I prognosen har hänsyn tagits till ytterligare 
engångskostnader på 17 000 000 kr hänförliga till fastighetsförsäljningar.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 
-7 200 000 kr. Jämfört med delårsrapporten per juli innebär det en 
förbättring med 2 300 000 kr. 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 
-7 000 000 kr, vilket är samma prognos som lämnades i delårsrapporten per 
juli.

Kommunstyrelsen totalt prognostiserar ett underskott jämfört med budget 
på  -17 650 000 kr, varav avdelning Samhällsutveckling -15 150 000 kr. I 
avdelning Samhällsutvecklings prognos har hänsyn tagits till 
engångskostnader hänförliga till fastighetsförsäljningar med 17 000 000 kr. 
Om dessa engångskostnader exkluderas prognostiserar avdelning 
Samhällsutveckling ett överskott jämfört med budget på 1 850 000 kr, 
medan kommunstyrelsens övriga verksamheter prognostiserar ett 
underskott jämfört med budget på -2 500 000 kr. Jämfört med 
delårsrapporten per juli innebär det för kommunstyrelsen totalt i princip 
oförändrad prognos, förutom ytterligare 16 000 000 kr i engångskostnader 
som härrör från fastighetsförsäljning. 
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Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 205
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2019.
Kvartalsrapport januari-september 2019. 

Ekonomichefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Diariet
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KS § 213 Dnr KS 2019/285
Delårsrapport januari-augusti 2019 och revisionsrapport avseende 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och 
lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

NÄRF har inkommit med delårsrapport per 31 augusti 2019. Periodens 
resultat uppgår till 1 681 000 kr inklusive sotning och 1 308 000 kr 
exklusive sotning. Sotningsenheten redovisar således ett resultat på 
373 000 kr.

I resultatet ingår ersättning från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
(RMB) för projekt Gemensam operativ systemledning (GOSL) med 
890 000 kr samt kostnad för personal från RMB med cirka 80 000 kr. 
Effekten på resultatet blir ett tillskott med 810 000 kr.

Resultatet enbart för räddningstjänst, exklusive sotningsenheten 
(373 000 kr) och GOSL (810 000 kr) blir då 498 000 kr. Soliditeten 
uppgår till 26,52 %, att jämföras med föregående år då soliditeten uppgick 
till 24,00 % vid samma period.

Prognosen avseende räddningstjänst för tertial 1 visade på ett positivt 
resultat på cirka 500 000 kr. Prognosen för helår visar nu ett resultat på 
2 207 000 kr. Prognostiserat resultat, utan hänsyn till GOSL, är cirka 
-100 000 kr. Investeringarna är i det stora hela i fas och förväntas avslutas 
inom året.

Sotningsenhetens resultat för perioden på 373 000 kr kan jämföras med 
föregående års resultat vid samma period, - 257 000 kr. Resultatet kan 
bland annat förklaras av att lokalhyran har sänkts med 50 % jämfört med 
föregående år. Periodens resultat fördelas med 298 000 kr för Trollhättans 
distrikt och 75 000 kr för Färgelandas distrikt. Prognosen för helåret för 
sotningsenheten visar ett positivt resultat på cirka 500 000 kr. Effektivare 
arbetssätt där bland annat områdesplanering har förbättrats medverkar till 
effektivare nyttjande av arbetstiden vilket genererar mer intäkter. 

Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och 
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riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som för verksamheten. Revisorernas bedömning är baserad på en 
översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys 
och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av 
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PricewaterhouseCoopers 
(PwC). 

Revisorerna bedömer:
 att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens 

krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från 
uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att balanskravet kommer 
att uppfyllas för år 2019,

 att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella 
mål som direktionen fastställt i budget 2019, 

 utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens 
prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av direktionen 
fastställda verksamhetsmålen i handlingsprogram 2016-2018 med 
förlängning 2019. Kopplingen från olika aktiviteter till respektive 
verksamhetsmål bör förtydligas.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 207.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 18 september 2019.
NÄRF:s delårsrapport januari-augusti 2019.
Granskning av delårsrapport 2019 NÄRF.
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019.

Ekonomichefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 214 Dnr KS 2019/29, KS 2019/30
Mål- och resursplan 2020-2022 inklusive finansiella mål, skattesats 
samt budget 2020, flerårsplan för åren 2021 och 2022 med angivna 
kommunbidrag för kommunstyrelsen, nämnderna, investerings-
utrymme, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till 
kommunstyrelsen och nämnder samt taxor och avgifter 2020

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att
 fastställa verksamhetsmålen för 2020,
 fastställa de finansiella målen för 2020-2022,
 fastställa skattesatsen för 2020 till 22,26 kronor,
 fastställa budget för 2020 med angivna kommunbidrag för nämnderna 

med totalt 405 278 tkr,
 i den långsiktiga planeringen utgå från SKL:s prognoser för intäkter 

vilket innebär 413 663 tkr för 2021 och 423 501 tkr för 2022,
 uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till 

lönerevisionen besluta om tilläggsbudget till nämndernas 
kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen,

 fastställa internräntan för 2020 till 1,5 % enligt SKL:s rekommendation,
 uppdra åt nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag som 

finns tillgängliga,
 fastställa taxor och avgifter enligt bilaga till Mål- och resursplanen,
 fastställa investeringsram på 20 mnkr för 2020,
 godkänna en ram för nyupplåning upp till 20 mnkr under 2020,
 uppdra åt nämnderna att genomföra de verksamhetsförändringar och 

effektiviseringar som ingår i Mål- och resursplanen samt 
 uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att anta sin budget inom 

givna ramar senast november 2019.

Reservationer

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

Yrkanden 

Tobias Bernhardsson (C), Kenneth Carlsson (L), Bengt Melin (M) och 
Marion Pelli (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommun-
fullmäktige besluta att anta Centerpartiet/Moderaterna/Liberalernas 
(arbetsutskottets) förslag till MRP 2020-2022 (skattesats 22,26, oförändrad).
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Ulla Börjesson (S) och Magnus Fröberg (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Socialdemokraternas 
förslag till MRP 2020-2022 (skattesats 22,76).

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C), Kenneth Carlssons (L), Bengt Melins (M) och Marion Pellis (C) 
yrkande respektive Ulla Börjessons (S) och Magnus Fröbergs (S) yrkande. 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Centerpartiet/Moderaterna/ 
Liberalernas (arbetsutskottets) förslag till MRP 2020-2022 (skattesats 22,26, 
oförändrad). 

Ärendebeskrivning

Under året har kommunstyrelsens budgetberedning diskuterat förut-
sättningarna för kommunens mål- och resursplan (MRP) 2020-2022. 
Förutsättningar har konsekvensbeskrivits av kommunstyrelsen, 
socialnämnden och utbildningsnämnden. Bygg- och trafiknämnden 
undantogs då nämndens huvudsakliga uppgift rör myndighetsutövning.

Utifrån förutsättningar och konsekvensbeskrivningarna har förslag till MRP 
2020-2022 tagits fram. Kommunstyrelsen och nämnderna har utifrån 
antagen MRP att besluta om detaljbudget 2020 för sin verksamhet.

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige har också att fatta beslut om taxor och avgifter för 
2020. Socialnämnden har behandlat taxor och avgifter inom sitt 
verksamhetsområde den 2 oktober (§ 66) och föreslår kommunfullmäktige 
att anta dessa enligt förslag. Utbildningsnämnden har behandlat taxor och 
avgifter den 7 oktober och föreslår kommunfullmäktige att anta dessa enligt 
förslag. 

Inom kommunstyrelsens verksamheter tas taxa/avgift ut för följande 
verksamheter:
 Kopiering
 Bygglov
 Torghandel
 Måltidsverksamhet
 Renhållning, avfall och slamhantering
 Lotteritillstånd, lokaluthyrning och bibliotek samt 
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 Diverse avgifter (gräsklippning för pensionärer och föreningar, 
snöskottning pensionärer, båtplats Sundsbron, felparkeringsavgift, 
felaktigt nyttjande av handikapplats samt fjärrvärme till externa kunder 
(indexregleras).

Föreligger förslag till taxa/avgift för nämnda verksamheter. Samtliga förslag 
till taxor och avgifter presenteras i det samlade dokumentet.

Facklig samverkan

Facklig samverkan har skett den 9 oktober och arbetstagarorganisationerna 
har tagit del av förslaget till MRP 2020-2022.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 208.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2019.
Förslag till Mål- och resursplan 2020-2022.
Förslag till Taxor och avgifter 2020.
Socialnämnden 2 oktober 2019 § 66.

Ekonomichefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 215 Dnr KS 2019/312
Taxor och avgifter 2020 enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen 
och liknande produkter (LTP 2018:2088) samt lag om receptfria 
läkemedel (2009:730)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor 2020 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTPT 2018:2088) 
samt lag om receptfria läkemedel (209:730) enligt förslag daterat 28 augusti 
2019.

Ärendebeskrivning

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende ovanstående lagar. Utfallet hittills av de taxor som beslutats 2019 
har visat att dessa täcker handläggningen med cirka 86 % för Färgelanda 
kommun inklusive tillsyn för rökfria skolgårdar.

De taxor och avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får 
enligt kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som 
kommunen erbjuder. Som tidigare informerats om 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.

Förslaget till taxor 2020 utifrån alkohollagen har förändrats när det gäller 
tillfälliga tillstånd samt påminnelseavgift för restaurangrapport. Från 2020 
föreslås förändringar när det gäller avgift för tillfälligt tillstånd för två 
gånger och samma lokal där sökanden har alternativt inte har stadigvarande 
tillstånd i Dalslandskommunerna samt en kostnad per dag vid extra dagar, 
söks vid samma tillfälle, max sex gånger per år. Tidigare fast årlig avgift för 
stadigvarande serveringstillstånd föreslås också förändras där den fasta 
avgiften för serveringstillstånd sänks medan fast avgift för pausservering, 
provsmakning och catering höjs. Den rörliga avgiften ändras från en 
procentsats till en kostnad som ökar utifrån varje ytterligare 50 000 kr i 
försäljning.
Påminnelseavgift för restaurangrapport (ska vara insänd före 31 mars) 
föreslås ändras till 500 kr för första påminnelsen och 1 000 kr för andra 
påminnelsen. 

Under 2019 har förändringar skett i tobakslagen och liknande produkter 
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som medför tillstånd för tobaksförsäljning istället för anmälan. Säljer man 
bara e-cigaretter så gäller fortfarande bara anmälan, trots att dessa ingår i 
tobakslagen och som avser ”liknande produkter” tillsammans med 
vattenpipor och snus m m. Den nya tobakslagen medför en mer omfattande 
administration, där vandelsprövning och ekonomisk prövning likvärdig 
ansökan om serveringstillstånd är nödvändig. Kommunfullmäktige beslutar 
om förändrad taxa 2019 utifrån lagändringen i oktober 2019. För 2020 
föreslås dessa taxor oförändrade utifrån kommande beslut om taxor 2019.

Socialnämnden beslutar 2 oktober 2019 § 67 att anta taxeförändringen för 
2020 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088). Taxorna gäller också lag om receptfria 
läkemedel (2009:730).

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 209.
Tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2019 inklusive taxeförslag 2020 och 
taxan 2019.
Socialnämndens beslut 2 oktober 2019 § 67.
Dalsland och Säffles Alkohol- och tobaksenhets tjänsteskrivelse daterad 
26 augusti 2019.

Ekonomichefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 216 Dnr KS 2019/233
Taxor 2020 för myndighetsutövning Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxor 
för 2020 för NÄRF avseende myndighetsutövning.

Ärendebeskrivning

Direktionen i NÄRF har vid sammanträde 2019-06-27 § 20 beslutat att 
fastställa taxor 2020. Taxan föreslås gälla från och med 2020-01-01.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt 
lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt 
avtalets bestämmelser. År 2020 är medlemsbidraget uppräknat med 2,25 %, 
KPI är 1,95 % (medel KPI 2018) och uppräknad lönerevision 2,17 %.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 210.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 6 augusti 2019.
Begäran om antagande av taxor 2020 NÄRF daterad 2 juli 2019.
Taxor avseende myndighetsutövning 2020 NÄRF inklusive bilaga.
Direktionens NÄRF beslut 27 juni 2019 § 20.

Ekonomichefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 217 Dnr KS 2019/234
Taxor 2020 för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till taxor 2020 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) sotning och brandskydds-
kontroll.

Ärendebeskrivning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med 
förslag till taxor för 2020 avseende sotning och brandskyddskontroll i 
Färgelanda kommun. Sotningen har två huvuduppdrag, dels att utföra 
lagstadgade brandskyddskontroller, dels att utföra rengöring i form av 
sotning gentemot hushåll i Färgelanda kommun.

Direktionen i NÄRF har vid sammanträde den 2019-06-27 § 21 beslutat 
att fastställa taxan för 2020 avseende sotning och brandskyddskontroll i 
Färgelanda Kommun. Den nya taxan är beräknad med en genomsnittlig 
höjning på 2,2 %. Taxehöjningen grundar sig på sotningsindexet. Taxan 
föreslås gälla från och med 2020-01-01.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 201 § 211.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 6 augusti 2091.
Begäran om antagande av taxor för sotning och brandskyddskontroll 2020 
daterad 2 juli 2019.
Taxor för sotning och brandskyddskontroll Färgelanda kommun 2020.
Direktionens NÄRF beslut 26 juni 2019 § 21.

Ekonomichefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 218 Dnr KS 2019/241
Budget 2020 samt budgetförutsättningar, Dalslands miljö- och 
energiförbund

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutar den 14 juni 
2019 § 13 att utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands Miljö- 
och Energinämnds konsekvensbeskrivning föreslå att kommunbidragen 
2020 kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgå till 11 250 000 kr.

Direktionen meddelade 18 april 2019 följande förutsättningar för budget 
2020:

 Kommunbidragen till förbundet bibehålls för 2019 års nivå, det vill 
säga uppräkning sker inte.

 I samband med budget 2019 beslutade förbundets direktion bland annat 
enligt följande: ”Direktionen ser det som angeläget med budget-
förutsättningar som är tydliga och transparenta för både förbundet och 
kommunerna. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) kan därvid 
vara en lämplig utgångspunkt för fortsatt budgetarbete”.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat (20 augusti 2014, § 230) att 
uppräkning av kommunbidrag för gemensamma verksamheter ska ske 
enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) PKV-index per april.

Föreslaget kommunbidrag för Färgelanda kommuns räkning ingår i 
kommunstyrelsens budgetram 2020 som beslutas i Mål- och resursplan 
2020-2022.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 212.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2019.
Direktionen Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 14 juni 2019 § 13 
och Dalslands Miljö- och Energinämnds beslut 3 mars 2019 § 32.

_______
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Beslutet skickas till
Dalslands Miljö- och Energiförbund
Ekonomichefen
Diariet
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KS § 219 Dnr KS 2019/276
Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna ”Överenskommelse 
om samverkan för utveckling av Dalslands kanal”.

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna ”Överenskommelse om 
samverkan för utveckling av Dalslands kanal”.

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Ärendebeskrivning

Under 2018 genomförde konsultbolaget Ekan Management AB på 
beställning av Västra Götalandsregionen och Region Värmland en analys av 
Dalslands kanal. Syftet med analysen var att ta fram ett allsidigt underlag 
samt konkreta handlingsalternativ som kan ligga till grund för 
ställningstagande om kanalens framtida drift och verksamhet.

Analysens slutsatser och rekommendationer har diskuterats bland stiftarna 
under våren 2019 och föreslår ett antal åtgärder på kort- och lång sikt, bland 
annat att:
 Rekrytera en gemensam VD för Dalslands Kanal AB och Dalslands 

Turism AB (anställd och tillträder oktober 2019)
 Föreslå nödvändiga ändringar av stiftelsens stadgar (KF 11 september 

2019 § 96)
 Träffa en gemensam överenskommelse kring fortsatt utveckling.

Genom överenskommelsen vill parterna uttrycka sin gemensamma 
ambition att säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på kanalens 
infrastruktur, utveckling av verksamheten och på besöksnäringen.

Västra Götalandsregionen och Region Värmland har för sin respektive del 
beslutat att godkänna överenskommelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-24

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 16 oktober 2019 § 214.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2019.
Förslag ”Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands 
kanal”.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-24

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 220
Rapporter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

 Skriftliga rapporter lämnas genom protokoll från:
 Folkhälsorådet 2019-09-09,
 Ungdomsrådet 2019-09-11, 
 Direktionen NÄRF 2019-09-12, 
 Västvatten AB 2019-09-18, 
 Samordningsförbundet Väst 2019-09-25 samt
 Brottsförebyggande rådets arbetsgrupp 2019-10-07.
 Direktionen Fyrbodals Kommunalförbund 2019-09-19 i korthet.

_______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-24

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 221 Dnr KS 2019/12
Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden 
till handlingarna.

Beslutsunderlag

Meddelanden daterade 15 oktober 2019.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-24

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 222 Dnr KS 2019/11
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisa delegationsbeslut till 
handlingarna.

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut daterade 15 oktober 2019.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-24

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 223 Dnr KS 2019/284
Kommunstyrelsens personalutskotts mötesanteckningar 2019-09-23

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga mötesanteckningarna till handlingarna.

_______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-24

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 224 Dnr KS 2019/283
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2019-10-16

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

_______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-24

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 225 Dnr KS 2019/39
Övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar att efter kontakt med Förvaltningsrätten så har 
meddelats att beslutet avseende försäljning av Färgelanda Gatersbyn 1:120 
överklagats utifrån formalia. Handläggning av ärendet är påbörjat.

Dalslands Turist AB utnämnde igår Ragnerudssjöns Camping till årets 
turistföretag i Dalsland. 

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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