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Beslutande
Tobias Bernhardsson (C) ordf
Louise Blom (C)
Marion Pelli (C) 
Leif Söderquist (C)
Kenneth Carlsson (L)
Bengt Melin (M) tjg ersättare för Linda Jansson (M) 
Jörgen Andersson (SD)
Karl-Erik Segersax (SD)
Ulla Börjesson (S)
Urban Henriksson (S)
Magnus Fröberg (S) §§ 1-12 och 14-20
Lars Karlsson (-) tjg ersättare för Magnus Fröberg § 13

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Mehamedi Örn (C)
Lars Karlsson (-) §§ 1-12 och 14-20
Bo Ljung (L)

Övriga närvarande
Per Wahlén, tillförordnad kommunchef
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare
Barbro Isaksson, nämndsekreterare

Övriga deltagare anges i respektive paragraf
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Genomgång av dagens ärende 
Genomgång av dagens ärenden kl 08.30-10.55

Mötesuppehåll för gruppmöte kl 10.55-11.20

Beslutssammanträde 
Beslut i ärenden §§ 1-14 på föredragningslistan kl 11.20-11.45

Information
Genomgång av informationsärenden (§§ 15-20) kl 11.45-12.00
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§ 17 Delegationsanmälan 2020/11 34
§ 18 Kommunstyrelsens 

personalutskotts 
mötesanteckningar 2019-12-19

2019/284 35

§ 19 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll 2020-01-15

2020/32 36

§ 20 Övriga ärenden 37
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KS § 1
Ändring på dagens föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att under punkten Övriga ärenden ta upp 
följande:
 Välfärdsmiljarderna, hur stor del får Färgelanda kommun
 KS-sammanträde i Högsäters brandstation
 Tillsättning och avslut av anställning som kommunchef
 Möte med representanter från Västra Götalandsregionens politiska 

ledning avseende Dalslands folkhögskola.

_______
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KS § 2 Dnr KS 2019/397
Näringslivsstrategi Färgelanda kommun samt handlingsplan 2020-2021

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi Färgelanda 
kommun enligt förslag daterat 30 december 2019. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 
antar näringslivsstrategin, att godkänna framtagen handlingsplan utifrån 
Näringslivsstrategi Färgelanda kommun för perioden 2020-2021.

Ärendebeskrivning

Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning 
för Färgelanda kommuns utveckling. Under 2019 har en process pågått för 
att arbeta fram en ny näringslivsstrategi för Färgelanda kommun. I arbetet 
har kommunens näringslivsstrateg, företag, politiker, tjänstemän och 
organisationer deltagit. 

Näringslivsstrategin tar sin utgångspunkt i olika samhällsförhållanden som 
utgör ett sammanhang inom vilken en kommun och ett näringsliv verkar. 
Syftet med strategin är att samla och rikta kraft för kommunens egen 
organisation för tre huvudmål.

Övergripande mål
Följande tre övergripande mål pekar ut vad Färgelanda kommun ska uppnå 
med näringslivsstrategin:

 Topp 100 företagsklimat
 Positiv befolkningstillväxt
 Ökad och hållbar tillväxt.

Ett starkt näringsliv är avgörande för kommunens tillväxt och utveckling. 
Näringslivet skapar arbetstillfällen, erbjuder tjänster och produkter till 
kommuninvånarna och bidrar till en ökad attraktionskraft. En framgångsrik 
kommun har en balans mellan bostäder och arbetstillfällen, gärna med en 
stor branschbredd. Genom att till exempel prioritera framtagande av mer 
industrimark kan kommunen ha en bättre beredskap för nya företags-
etableringar. Här har kommunen utmärkta förutsättningar, med närhet till 
Göteborg, Uddevalla och Oslo. En målsättning bör vara att underlätta för 
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fler företag att etablera sig i kommunen och att inget företag ska behöva 
avstå etablering i kommunen för att det saknas industrimark.

Koppling till gällande styrdokument
I mål och resursplan 2020-2022 framgår att Färgelanda kommun ska verka 
för tillväxt och utveckling. Här betonas bland annat vikten av ett stärkt 
företagsklimat som uppmuntrar att underlätta för småföretag att växa. För 
att uppnå målet om en hållbar tillväxt och utveckling behöver kommunen 
arbeta för att sysselsättningen ska öka, företagsklimatet stärkas genom 
bland annat stärkt kommunikation, information och dialog. Kommunens 
näringslivsstrategi ska bidra till ett starkt näringsliv. 

Utifrån de tre huvudmålen har strategin fem fokusområden med riktningar;

Attraktionskraft
Färgelanda ska vara en attraktiv plats att besöka, bo och verka i

 Marknadsföra näringsliv och kommun
 Bygga upp vårt varumärke
 Arbeta med ambassadörskap

Hållbart företagande
Färgelanda ska behålla och attrahera kompetens

 Utveckla skola – näringslivssamverkan
 Matcha kompetenser tillsammans med näringslivet
 Utveckla möjligheter till utbildning och lärande

Markberedskap & Fysisk planering
Färgelanda ska erbjuda boende, lokaler och byggbar mark i bra lägen

 Ta fram ändamålsenliga detaljplaner
 Bedriva mark- och lokalförsörjningsfrågor utifrån etablerings-

och expansionsbehov
 Förbättra infrastruktur och tillgänglighet

Företagsservice
I Färgelanda ska det vara lätt att driva företag

 Förändra attityder till och förståelse för företagande hos 
tjänstemän och politiker  

 Förenkla och effektivisera processer för tillsynsärende och tillstånd
 Kommunicera tydligt och öppet

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-01-22

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Växtkraft
I Färgelanda ska vi stärka alla näringsgrenar utifrån styrkeområden

 Förstärka samverkan med näringsliv och mellan företag
 Skapa förutsättningar för nya idéer och utvecklingsprojekt att 

växa fram

Utifrån Näringslivsstrategin kommer handlingsplaner tas fram vartannat år 
utifrån behov. Handlingsplanen definierar målindikatorer som årligen ska 
följas upp och redovisas.  

Förvaltningens bedömning och motivering
Färgelanda kommun ingår i en större arbetsmarknadsregion. När 
arbetsmarknadsregionen växer, skapar också detta nya förutsättningar för 
Färgelanda som en del i denna. Vad gäller tillväxtmålen och nya 
företagsetableringar är detta starkt kopplat till fysiska förutsättningar, 
företrädesvis logistik och markförutsättningar. När det gäller tillgänglig 
verksamhetsmark är detta en bristvara och strategins fokus även på detta 
område kan också förbättra förutsättningarna för en högre företagstillväxt. 
Sammantaget bedömer förvaltningen att strategin är ett bra verktyg för att 
rikta kraft och sätta fokus på kommunens huvudsakliga näringslivsfokus för 
att på så vis få en bättre effekt och ett ökat värde.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 13.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 30 december 2019.
Förslag till Näringslivsstrategi och handlingsplan 2020-2021.

Näringslivsstrategen informerar. I Förslag till strategi föreligger en ändring 
av namn då näringslivsgrupp ändrats till näringslivsforum.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 3 Dnr KS 2019/398
Samverkansöverenskommelse avseende projektansökan/ 
samverkansförslag  "Ett Dalsland på Spåret"

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i förstudien eller underteckna 
samarbetsöverenskommelsen avseende projektet ”Ett Dalsland på Spåret”.

Ärendebeskrivning

Ett ”Dalsland på Spåret” är en undergrupp till föreningen ”eDIT – Ett 
Dalsland i Tillväxt” och har ansökt om bidrag till en förstudie inom ramen 
för Leader ”Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal. Förstudien har fått 
stöd i styrelsen för LAG-gruppen. Arbetsgruppen jobbar med samordning 
kring järnvägs- och pendlingsfrågor i Dalsland. 

De har inkommit med projektbeskrivning, aktivitetsplan och ett 
samverkansförslag till kommunen. Förslaget innebär att de vill etablera ett 
informationsutbyte med kommunens tjänstemän och politiker under 
förstudiens process som skall pågå från och med nu fram till 30 augusti 
2020. I samarbetet vill de att kommunen ska bistå med kontaktnät, resurser 
och tid för att bygga upp ett effektivt kontaktnät som kan jobba aktivt med 
samverkan kring utvecklingen kring järnvägssystemet i vårt område.  

Sammantaget bedömer förvaltningen att förstudiens intention är god och 
kan utgöra ett bra verktyg för att rikta kraft på utvecklingen kring 
järnvägssystemen i vårt område. Förstudien och aktivitetsplanen efterfrågar 
dock en stor mängd tid och resurser som kommunen i dagsläget inte kan 
tillhandahålla. Förvaltningens förslag till beslut är att inte delta i förstudien. 
Om det i framtiden skapas förutsättningar inom Färgelanda kommuns 
verksamhet kan ny dialog inledas. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 14.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020.
Beskrivning av projektet ”Ett Dalsland på Spåret”.
Aktivitetsplan för projektet.
Förslag Samverkan med ”Ett Dalsland på Spåret” daterad 2 december 2019.
Ansökan om projektstöd – lokalt ledd utveckling Steg 2 – Ett Dalsland på 
Spåret.
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_______

Beslutet skickas till
EDiT/ A Andersson
Näringslivsstrategen
Diariet
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KS § 4 Dnr KS 2020/13
Kommunchefens information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tillförordnad kommunchef informerar om följande:
 Länsstyrelsen har utsett syssloman avseende Färgelanda vägförening 

GA 7. Beträffande vägföreningens uppdrag får detta diskuteras med 
sysslomannen (dnr KS 2019/198).

 Arbetsmiljökartläggningen, som är en del av arbetet utifrån Begäran 
enligt arbetsmiljölagen (AML) 6 kap § 6, är i slutfasen och kommer att 
presenteras senast vecka 6 (dnr KS 2019/298).

 Arbetsmiljöverket kommer att genomföra tillsyn utifrån ovanstående 
Begäran enligt AML 6 kap § 6 i mitten av februari (dnr KS 2019/392).

 Arbetsmiljöutbildningen för kommunstyrelsen kommer att genomföras 
16 och 20 mars respektive 27 och 30 mars. Information om plats 
meddelas senare (dnr KS 2019/298).

 Kommunchefsrekryteringen pågår och presidiet kommer att träffa ett 
antal sökande under kommande vecka (dnr KS 2019/396).

 Inträffad IT-incident avseende ekonomisystemet och aktuellt läge. 

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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KS § 5 Dnr KS 2020/39
Omfördelning av investeringsresurser för implementering av Microsoft 
Datacentermiljö 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela innevarande års investerings-
resurser till att säkra införande av Datacentermiljö till en kostnad om 
maximalt 7.5 MSEK; 4,5 MSEK 2020 respektive 3 MSEK 2021, enligt 
tjänsteskrivelsen daterad 7 januari 2020.

Finansiering: 

Kostnaden för införande av en Datacentermiljö innefattas av redan lagda 
investeringsram 2020 avseende IT med undantag av medel avsatta för annan 
IT-hårdvara (1 540 tkr – 240 tkr) 1.300 tkr. Övrig investeringskostnad sker 
genom omprioritering av följande investeringsmedel i plan 2020-2025:
Dyrtorp 1 000 tkr
Oförutsett  KS 1 500 tkr
Underhåll, fastigheter    700 tkr
 3 200 tkr

Investeringsmedlen för Dyrtorp är planerade att flyttas till egen 
investeringsplan.

Investeringskostnaden 2021 finns enligt plan för 2021 avseende grundram 
IT.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i den 
utsträckning det är möjligt begränsa investeringar generellt i kommunen 
2020.

Ajournering

Ajournering begärs och genomförs kl 11.30-11.35.

Yrkanden

Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att omfördela 
innevarande års investeringsresurser med finansiering enligt det förslag som 
presenterats vid sammanträdet, det vill säga:
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Dyrtorp 1 000 tkr
Oförutsett  KS 1 500 tkr
Underhåll, fastigheter    700 tkr
IT-Hårdvara (enl. plan) 1 300 tkr

                      4 500 tkr

Louise Blom (C) yrkar bifall till Ulla Börjessons (S) yrkande samt att 
kommunstyrelsen även beslutar att uppdra åt förvaltningen att i den 
utsträckning det är möjligt begränsa investeringar generellt i kommunen 
2020.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Ulla Börjessons (S) 
och Louise Bloms (C) yrkande och därefter på Louise Bloms (C) 
tilläggsyrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att omfördela innevarande års investerings-
resurser med finansiering enligt det förslag som presenterats vid 
sammanträdet, och att uppdra åt förvaltningen att i den utsträckning det är 
möjligt begränsa investeringar generellt i kommunen 2020.

Ärendebeskrivning

IT-miljön i Färgelanda är baserat på en Microsoftmiljö med inslag av Linux. 
Miljön är inte nu förenlig med den standard och rekommendation som finns. 
Detta på grund av dramatisk ökning av datorer, surfplattor och telefoner. 
Nätverket har inte hunnit med i denna ökning och IT-avdelningen har fått 
fokusera på att hantera denna ökning för att säkerställa att säkerhetsnivån är 
tillräcklig. Sedan 2012 har antalet anslutna enheter ökat med 600 % vilket 
är en enorm utmaning för ett nätverk och driften av dem.

Flera vitala delar i IT-miljöns hjärta är gamla och därmed svåra att både 
underhålla och framförallt hålla stabila och med säkerhet. Under senaste året 
har ett antal incidenter inträffat, några med mycket stor påverkan för både 
Färgelanda som övriga Dalslandskommuner. Dagens IT-miljö hämmar även 
möjligheter för den digitala transformationen som påbörjats och kommer 
öka de närmsta åren både nationellt och i regionen.

Senaste året har mycket fokuserats på att få en stabil nätverksmiljö med den 
utrustning vi har samt förberett för en övergång till Microsoft 365. 
Fyrahundra datorer har förberetts och uppgraderats för att klara av en 
uppgradering och så sent som i december tecknades även licenser från 
Microsoft som ger oss möjligheten till att fortsätta mot detta mål. Detta mål 
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kommer dock att behövas skyndas på för att klara en säker drift och 
funktioner för både medarbetare och medborgare. Digitaliseringen går fort 
och som miljön ser ut idag kan vi inte erbjuda det vi skulle önska till 
medborgarna eller verksamheterna.

Färgelanda kommun är drivande i digitaliseringsfrågor i Fyrbodal och har 
väldigt mycket att säga till om när det gäller närframtiden för tjänster och 
möjligheter kopplade till digitalisering och digital transformation. För att 
kunna nyttja dessa krävs en stabil och uppdaterad plattform.

Innestående investeringsplan (hösten 2019) 
Vad 2020 2021 2022 2023 2024 +
Metakatalog (nyinv) 800 000,00  
Active Directory 800 000,00     
SAN 1 000 000,00  
Switchar 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Core switchar 200 000,00  
Nätverksövervakning 300 000,00     
MS O365 *3 000 000,00  
Kluster   250 000,00   
Wifi 600 000,00  
Växel Ej inv.     
Hemsida Ej inv.  
Backup     600 000,00
Filserver ingår i Active Directory och Kluster   
*3MSEK var beaktat med konsulthjälp för att nå upp till MS 365 miljö exkl 
hårdvara

Ovan visar både reinvesteringar och investeringar i ny miljö. Totalt sett är 
investeringsbehovet ungefär 8.750.000 kr de närmsta fyra åren för att 
komma upp i en stabil och säker driftmiljö och då även över i MS 365.
Det är denna process som behöver skyndas på.

Konsekvenser om inte investeringar sker nu
Att Färgelanda måste göra den här införandeprocessen är ett faktum. Att det 
är mer tidskritiskt än tidigare planerat är högst reellt.

Drar vi ut på tiden för detta projekt är risken stor att driftstörningarna blir 
fler och säkerhetsarbetet blir mer komplicerat för att upprätthålla rätt nivå. 
Oavsett kommer vi behöva konsulter för införande då den dagliga driften 
måste upprätthållas så länge det är i drift.
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Komplexiteten med att köra vidare på nätverket som det ser ut idag hämmar 
både säkerhet, tillgänglighet och effektivitet. 

Förvaltningen föreslår utifrån fastställd investeringsplan i Mål- och 
resursplan 2020-2022, omfördelning av investeringsramen för 2020 för att 
täcka del av investeringskostnaden för implementering av Microsoft.

Arbetsutskottet beslutar 15 januari 2020 § 2 att uppdra åt förvaltningen att 
ytterligare undersöka andra möjligheter när det gäller omprioriteringen av 
investeringsmedlen än presenterat förslag och presentera detta vid 
kommunstyrelsens behandling av ärendet. Tillförordnad kommunchef 
presenterar nytt förslag till finansiering.

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 2.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020.
Tillägg avseende nytt förslag till finansiering daterad 21 januari 2020.

IT-strateg, IT-chef respektive ekonomichef informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunchefen
IT-strateg
IT-chefen
Ekonomichefen
Berörda sektor/avdelning
Diariet
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KS § 6 Dnr KS 2019/338
Delårsbokslut 2019-08-31 för Dalslands Miljö- och Energiförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut för perioden 
2019-01-01--2019-08-31 för Dalslands Miljö- och Energiförbund och lägga 
det till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF) har inkommit med 
delårsbokslut per 31 augusti 2019.

Periodens resultat uppgår till 260 000 kr, vilket är 486 000 kr bättre än 
budget och härrör från Miljö- och Energikontoret (inklusive kansli). Hållbar 
Utveckling Väst överfördes vid årsskiftet 2018/2019 till den nya huvud-
mannen Innovatum AB. Slutredovisningen av de ekonomiska förhållandena 
mellan Innovatum AB och DMEF är ännu inte helt klarlagda. Ett arbete 
pågår kring detta under 2019, och avses att regleras i helårsbokslutet.

Den positiva budgetavvikelsen för delåret beror på att hela bidraget för 
energi- och klimatrådgivningen (från Energimyndigheten) 2019 redan 
betalats ut. Prognosen avseende helåret pekar på en positiv budgetavvikelse 
på drygt 260 000 kr. Det finns dock vissa osäkerheter kring helårsprognosen 
som beror på hur snabbt personalvakanser under hösten kan återbesättas.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att man har 
att hålla sig till de ramar som medlemskommunerna samt externa finansiärer 
beslutat om och samtidigt ha kontroll över kassalikviditeten. 

Revisorerna skall varje år i samband med granskningen av delårsrapporten 
göra en bedömning av om resultatet är förenligt med kraven på god 
ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och 
verksamhetsmål. Kommunallagens krav på att delårsrapporten skall 
behandlas i fullmäktige gäller även kommunalförbund. 

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av 
förbundets delårsrapport:

– Resultatet i delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt i allt väsentligt.
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– Revisorerna instämmer i direktionens bedömning av möjligheterna att 
nå det övergripande finansiella målet som direktionen fastställt.

– Revisorernas sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är 
att måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med direktionens 
fastställda mål.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 3.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 20  november 2019.
Dalslands Miljö- och Energiförbund Delårsbokslut 2019-08-31.
Revisorernas utlåtande daterat21 oktober 2019.
Dalslands Miljö- och Energiförbunds direktions beslut 10 oktober 2019 
§ 23.

Ekonomichefen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 7 Dnr KS 2020/38
Arvodesbestämmelser 2019-2022 Färgelanda kommun, revidering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till val- och 
arvodesberedningen. En kostnadsberäkning samt finansiering av föreslagen 
revidering ska presenteras samt att ett förtydligande görs avseende 
utbetalning av beredskapsarvodet för berörd ledamot i Socialutskottet 
(omfattning). 

Yrkande

Tobias Bernhardsson (C) och Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att återremittera ärendet till val- och arvodesberedningen. En 
kostnadsberäkning samt finansiering av föreslagen revidering ska 
presenteras samt att ett förtydligande görs avseende utbetalning av 
beredskapsarvodet för berörd ledamot i Socialutskottet (omfattning). 

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på om ärendet ska 
avgöras idag eller senare. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras. 

Ärendebeskrivning

Val- och arvodesberedningen har efter beslut av Kommunfullmäktige gjort 
en översyn av bestämmelserna för arvoden och ersättningar till förtroende-
valda i Färgelanda kommun att börja tillämpas 2020. 

Beredningens arbete har resulterat i ett enhälligt förslag till revidering av 
bestämmelser med hänsyn tagen till erfarenheter från praktiken. 

Beredningen har särskilt övervägt:

 innehållet i uppdragen
 omfattningen av uppdraget som kommunalråd 
 omfattningen av uppdragen som presidium i samtliga organ
 tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna.
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De viktigaste förändringarna:

 Årsarvodet för förste vice ordförande i Kommunstyrelsen ändras från 
7 % till 17 %. Rollen förväntas bistå kommunstyrelsens ordförande
vars arbetsbelastning är för hög.

 Årsarvodet för ordförande samt vice ordförande i Utbildningsnämnden 
ändras till 10 resp 5 % utifrån faktisk belastning.

 Årsarvodet för ordförande samt vice ordförande i Bygg- och 
trafiknämnden ändras till 4 respektive 2 % utifrån utökat uppdrag.

 Införande av beredskapsarvode för Socialutskottet med 1,12 %/dag upp 
till 4 timmar under beredskap samt 0,2 8%/timma för tid därutöver. 
Akuta ärenden är inkluderade.

Efter arbetsutskottets sammanträde har Val- och arvodesberedningen 
justerat sitt beslut med följande tillägg avseende beredskapsarvode för 
socialutskottet:

”Beredskapsarvodet gäller endast lördag och söndag. Beredskap på övrig 
tid ingår i årsarvodet”.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 15 juni 2020 § 4.
Val- och arvodesberedningens protokoll 2 januari 2020.
Arvodesbestämmelser 2019-2022, förslag till revideringar daterat 2 januari 
2020.

_______

Beslutet skickas till
Val- och arvodesberedningen
Diariet
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KS § 8 Dnr KS 2019/368
Fördjupad översiktsplan Färgelanda och Högsäter, uppdrag till Bygg- 
och trafiknämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Bygg- och trafiknämnden att arbeta 
med uppdraget att revidera översiktsplan 2014 genom att ta fram fördjupad 
översiktsplan för i första hand Färgelanda och i andra hand Högsäter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med den 
planeringsgrupp som är utsedd ur bygg- och trafiknämnden som 
arbetsgrupp.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunfullmäktige aktualitetsprövade översiktsplan 
(ÖP) 2014 Färgelanda kommun den 19 juni 2019 (§ 66), gavs 
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Bygg- och trafiknämnden 
initiera en revidering av ÖP 2014 i syfte att utveckla medborgardialogen 
kring kommunens framtida utveckling samt möjliggöra:
1. Ökad byggnation av bostäder och verksamheter i och kring orterna
2. Ökad byggnation i sjönära lägen inklusive ny alternativ reviderad LIS-

plan.

Bygg- och trafiknämndens ordförande informerade kommunstyrelsens 
arbetsutskott 13 november 2019 (§ 251) om det kommande arbetet med 
fördjupad översiktsplan Färgelanda och Högsäter. Bland annat föreslås att 
en mindre planeringsgrupp utses ur bygg- och trafiknämnden att arbeta 
vidare med stöd av tjänstemännen. Medborgardialoger kommer att 
genomföras under våren 2020, övriga nämnder i kommunen kommer också 
att bjudas in i arbetet m m. Bygg- och trafiknämnden beslutar 28 november 
2019 (§ 87) att tillsätta planeringsgruppen bestående av tre ledamöter och 
två ersättare samt utser ledamöter och ersättare vid sitt sammanträde 
19 december 2019 (§ 95).

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 5.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 januari 2020.
Bygg- och trafiknämndens beslut 28 november 2019 § 87.
Bygg- och trafiknämndens beslut 19 december 2019 § 95.

_______
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Beslutet skickas till
Bygg- och trafiknämnden
Avdelningschef Samhällsutveckling
Diariet
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KS § 9 Dnr KS 2019/362
Svar på Motion "Ändrad detaljplan i centrala Högsäter", Tobias 
Bernhardsson (C) och Ann Blomberg (C)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänsyn till 
det arbete som ska påbörjas avseende fördjupad översiktsplan för 
Färgelanda och Högsäter.

Yrkanden

Bengt Melin (M), Jörgen Andersson (SD), Marion Pelli (C) och Kenneth 
Carlsson (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommun-
fullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänsyn till det arbete 
som ska påbörjas avseende fördjupad översiktsplan för Färgelanda och 
Högsäter.

Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommun-
fullmäktige besluta att avslå motionen mot bakgrund av förvaltningens 
bedömning. Det finns idag inte någon intresserad byggherre och kommunen 
kommer då att få stå kostnaden för en ändrad detaljplan.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Bengt Melins (M), 
Jörgen Anderssons (SD), Marion Pellis (C) och Kenneth Carlssons (L) 
yrkande respektive Ulla Börjessons (S) yrkande. Efter ställd proposition 
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommun-
fullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänsyn till det arbete 
som ska påbörjas avseende fördjupad översiktsplan för Färgelanda och 
Högsäter.

Ärendebeskrivning

Tobias Bernhardsson (C) och Ann Blomberg(C) har i en motion föreslaget 
följande:

”Att ytan belägen norr om torget och söder om pendelparkeringen i 
Högsäter planeras så att punkthus kan byggas på denna strategiskt viktiga 
tomt, nära service och kommunikationer. Antalet våningar bör kunna uppgå 
till 4 st. Bottenplanet i nytt hus på denna tomt kan med fördel planeras för 
att innehålla affärslokaler/kontor.
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Med anledning av ovan yrkas att detaljplanen för utpekad  yta ändras enligt 
motionens intentioner.”

Den aktuella fastigheten Solberg 1:29 ägs av Färgelanda kommun. På del 
av fastigheten finns en kioskbyggnad som inte ägs av kommunen. Gällande 
detaljplan för fastigheten anger byggrätt för bostäder i två plan samt ett 
större område för parkering. Planen vann laga kraft 9 maj 2002.

För att genomföra en  ändring av en detaljplan är det en fördel om en 
intresserad byggherre tar initiativet till ändringen utifrån det behov som 
finns vid det aktuella tillfället. Detta för att kunna anpassa samtliga 
eventuella behov till förändringar på samma gång. Det vanligaste 
förfarandet är då att planavtal skrivs med aktuell byggherre och att det 
samtidigt upprättas ett markanvisningsavtal för att byggherren ska få 
ensamrätt till området under tiden som en planändring genomförs. 
Planändringen bekostas av byggherren. Efter det att den nya planen vunnit 
laga kraft säljs området till byggherren/exploatören.

Någon intresserad byggherre finns inte i dagsläget och en ändring av 
detaljplanen utan detta innebär en kostnad för kommunen. Med anledning 
av kommunens ekonomiska situation föreslår förvaltningen att motionen 
avslås.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 9.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 22 november 2019.
Motion ”Ändrad detaljplan i centrala Högsäter” inkommen 11 april 2018.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 10 Dnr KS 2019/221
Svar på Motion "Lekplats i Stigen", Kerstin Fredriksson (S)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att utreda om det finns lämplig plats för lekplats i Stigen samt i 
så fall redovisa uppskattade kostnader för anläggande samt framtida 
driftkostnader.

Ärendebeskrivning

Kerstin Fredriksson (S) har i en motion förslaget följande:

”Under mandatperioden 2014-2018 byggdes lekplatser i Högsäter och 
Ödeborg som blev mycket uppskattade av barnfamiljer i dessa orter. Då 
Stigens tätort är ett samhälle där inga lekplatser finns och där det saknas en 
naturlig samlingsplats för barnfamiljer.
Därför  yrkas att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på 
lämplig plats för lekplats i Stigen samt att kostnadsberäkna byggnationen.”

Förvaltningen är positiv till att frågan utreds och föreslår därför att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 10.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 30 december 2019.
Motion ”Lekplats i Stigen” inkommen 17 juni 2019.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 11 Dnr KS 2019/315
Handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 2020-2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna brottsförebyggande rådets förslag 
till handlingsplan för perioden 2020-2022.

Ärendebeskrivning

Brottsförebyggande rådet har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter 
för perioden 2020-2022. Handlingsplanen lyfter fram prioriterade insats-
områden inom det brottsförebyggande arbetet för tidsperioden. De 
prioriterade insatsområdena har tagits fram utifrån en gemensam lägesbild 
som kommunen och polisen gjort tillsammans med stöd från Länsstyrelsen 
Västra Götaland. De prioriterade insatsområdena är:

 ANDT-prevention
 Trygghet i Färgelanda
 Våld i nära relationer.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 11.
Kommunchefens stabs tjänsteskrivelse daterad 6 december 2019.
Förslag till Handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 2020-2022 
daterat 6 december 2019.

_______

Beslutet skickas till
BRÅ via sekreteraren
Diariet
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KS § 12 Dnr KS 2019/376
Arkivreglemente för Färgelanda kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Arkivreglemente för 
Färgelanda kommun, daterat 14 november 2019. Tidigare antaget 
reglemente (KF 13 november 2012, § 124) upphör med detta beslut att 
gälla.

Ärendebeskrivning

Arkivlagen (1990:782) styr den kommunala arkivvården tillsammans med 
Arkivförordningen (1991:446), Tryckfrihetsordningen och offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). 

Nu gällande reglemente antogs 2013. I samband med ny nämnds-
organisation är varje nämnd egen myndighet och har ansvar för sin 
verksamhets handlingar och arkiv till dess att handlingar överlämnas för 
slutarkivering. Utifrån detta har nuvarande reglemente reviderats.

Beslutsunderlag:

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 16.
Administration/HR-enhetens tjänsteskrivelse daterad 2 december 2019.
Förslag till Arkivreglemente för Färgelanda kommun daterat 14 november 
2019.

Sekreteraren informerar.

_______

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 13 Dnr KS 2019/384
Ansökan om att behålla politiskt uppdrag i Socialnämnden, Erika 
Alexandersson Stamcard

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att Erika Alexandersson Stamcard (S) får 
behålla sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden under resterande del av 
innevarande mandatperiod. 

Val- och arvodesberedningen bör tydliggöra vad som gäller avseende 
ersättning för resor om ledamot/ersättare behåller sitt uppdrag men är 
boende i annan kommun.

Jäv

Magnus Fröberg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Lars Karlsson (-) 
ersätter honom.

Yrkande

Kenneth Carlsson (L), Jörgen Andersson (SD) och Ulla Börjesson (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att Erika 
Alexandersson Stamcard (S) får behålla sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden under resterande del av innevarande år. Val- och 
arvodesberedningen bör tydliggöra vad som gäller avseende ersättning för 
resor om ledamot/ersättare behåller sitt uppdrag men är boende i annan 
kommun.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Kenneth Carlssons 
(L), Jörgen Anderssons (SD) och Ulla Börjessons (S) yrkande. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat föreslå 
kommunfullmäktige besluta att Erika Alexandersson Stamcard (S) får 
behålla sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden under resterande del av 
innevarande år. Val- och arvodesberedningen bör tydliggöra vad som gäller 
avseende ersättning för resor om ledamot/ersättare behåller sitt uppdrag men 
är boende i annan kommun.
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Ärendebeskrivning

Erika Alexandersson Stamcard (S) har begärt att få behålla sitt uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden. Hon studerar i Trollhättan och har valt att 
folkbokföra sig på studieorten.  Socialdemokraterna genom partiets 
gruppledare Ulla Börjesson (S) tillstyrker att Erika får behålla uppdraget. 

Om kommunfullmäktige godkänner ansökan utgår ersättning enligt 
kommunens bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Bara den som är folkbokförd i en kommun är valbar till förtroendemanna-
uppdrag. Uppdraget som ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (direkt 
folkvalda) upphör genast vid en flytt. För en förtroendevald som valts av 
fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte 
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt 
uppdrag under återstoden av mandattiden. 
(KL 4 kap 7 §)

Saxat ur förarbetet till kommunallagen

” Ett beslut om att få kvarstå vid sitt uppdrag förutsätter att den enskilde 
själv begär det. Bestämmelsen innebär ingen rättighet för den 
förtroendevalde. Syftet med bestämmelsen är att den som under en 
begränsad period är bosatt och folkbokförd på annan ort, exempelvis för 
studier, ska kunna ges möjlighet att behålla sina uppdrag under återstoden 
av mandatperioden.”
”Det är fullmäktige som, utifrån en helhetsbedömning, avgör om den 
förtroendevalde ska få behålla sina uppdrag. I denna bedömning bör vägas 
in om den förtroendevalde avser att flytta tillbaka till hemkommunen när 
studier eller motsvarande slutförts. Vidare bör övervägas om den 
förtroendevalde har för avsikt, och reella möjligheter, att delta i 
sammanträdena i det organ i vilken den förtroendevalda behåller sitt 
uppdrag (prop. 2001/02:80 s. 138).”

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 19.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2020.
Ansökan om att få behålla politiskt uppdrag daterad 25 oktober 2019.
Socialdemokraternas tillstyrkande daterat 8 januari 2020.

_______
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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KS § 14 Dnr KS 2019/55
Nominering till Avfall Sverige AB:s styrelse och revision 
mandatperioden 2020-2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nominera Jörgen Andersson (SD) till 
styrelsen för Avfall Sverige AB mandatperioden 2020-2021.

Yrkande

Bengt Melin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att nominera Jörgen 
Andersson (SD) till styrelsen för Avfall Sverige AB mandatperioden 2020-
2021.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Bengt Melins (M) 
yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat att nominera Jörgen Andersson (SD) till styrelsen för Avfall 
Sverige AB mandatperioden 2020-2021.

Ärendebeskrivning

Avfall Sverige AB ger Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och 
kommunalbolag, möjlighet att nominera personer till styrelsen och 
revisorer. Mandatperioden för styrelseledamöter är två år och för revisorer 
och deras ersättare ett år. Omval kan ske. 

Kommunstyrelsen beslutade 23 januari 2019 (§ 9) att då inte nominera 
någon för mandatperioden 2019/2020.

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 15 januari 2020 § 18.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 januari 2020.
Avfall Sveriges intresseförfrågan daterad 15 november 2019.
______

Beslutet skickas till
Valberedningen Avfall Sverige AB
Jörgen Andersson
Diariet
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KS § 15
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. 

Skriftliga rapporter lämnas genom minnesanteckningar från Brottsföre-
byggande rådets (BRÅ) arbetsgrupp 7 oktober 2019, protokoll från 
Ungdomsrådet 6 november respektive 20 november 2019, protokoll från 
Folkhälsorådet 19 november 2019, protokoll från Dalslands Miljö- och 
Energiförbund 21 november respektive Dalslands Miljö- och Energinämnd 
12 december 2019.

_______
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KS § 16 Dnr KS 2020/12
Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade Meddelanden till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

Meddelanden daterade 13 januari 2020.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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Justering Utdragsbestyrkande

KS § 17 Dnr KS 2020/11
Delegationsanmälan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

Delegationsanmälan daterad 13 januari 2020.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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2020-01-22

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 18 Dnr KS 2019/284
Kommunstyrelsens personalutskotts mötesanteckningar 2019-12-19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga mötesanteckningarna till handlingarna.

_______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-01-22

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 19 Dnr KS 2020/32
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-15

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

_______
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Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 20
Övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Karl-Erik Segersax (SD) framför önskemål om att kommunstyrelsen 
sammanträder vid något tillfälle i Högsäters brandstation. Ordföranden tar 
med sig detta.

Jörgen Andersson (SD) ställer frågan om Färgelanda kommuns del av de 
välfärdsmiljarder som ska fördelas mellan regioner och kommuner 2020. 
För kommunen kommer ersättningen att vara cirka 2,1 miljoner kronor. 

Lars Karlsson (-) reflekterar över kommunens historik när det gäller 
avslutande av chefstjänster i kommunen och vad det kan få för 
konsekvenser för kommunen i framtiden.

Ordföranden informerar om att han, andre vice ordförande och Kenneth 
Carlsson (L) under eftermiddagen kommer att träffa regionstyrelsens 
ordförande och Centerpartiets politiska sekreterare i Västra 
Götalandsregionen kring Dalslands folkhögskola.

_______
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