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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande:   
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Louise Blom (C) 
Marion Pelli (C) 
Leif Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Bengt Melin (M) tjg ersättare för Linda Jansson (M) 
Jessica Olsen (SD) tjg ersättare för Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) tjg ersättare för Magnus Fröberg (S) 
Urban Henriksson (S) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Bo Ljung (L) 
 
Övriga deltagare: 
Katrin Siverby, kommunchef  
Kristina Olsson, ekonomichef 
Jenny Christensen, näringslivsstrateg, § 138 
Mona Jonsson, tf barn- och utbildningschef, §§ 139-141 
Johan Lundh, socialchef, §§ 139-142 
Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv, via länk § 138 
Tünde Petersson, avdelningschef Samhällsutveckling, §§ 139-142 och del 
av § 162 
Ann-Charlotte Svensson, AMI-samordnare, § 137 
Per Wahlén, HR-/administrativ chef, §§ 139-142 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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Genomgång av dagens ärende  
Information och diskussion i ärende 1-26 på föredragningslistan kl 08.15-
12.25, varav kommunstyrelsen egen överläggning i del av ärende 26  
kl 12.20-12.25. 
 
Mötesuppehåll för gruppmöte kl 12.25-12.40. 
 
Beslutssammanträde  
Beslut i ärende §§ 135-162 kl 12.40-12.50 (ärende 1-26 på 
föredragningslistan). 
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Innehållsförteckning 
 

    
§ 135 Ändringar på dagens 

föredragningslista 
 6 

§ 136 Kommunchefens information 2020/13, 
2020/184 

7 

§ 137 Steg 1/VI-projektet, information  2020/217 8 
§ 138 Företagsklimatet i kommunen, 

information 
 9 

§ 139 Delårsrapport januari-juli 2020 
inklusive årsprognos 

2020/5 10 - 12 

§ 140 Ekonomisk uppföljning till och 
med augusti 2020 

2020/5 13 

§ 141 Verkställighet av åtgärder för en 
ekonomi i balans vid utgången av 
2020 

2020/5 14 

§ 142 Redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag 
avseende alternativ fritidsgård 
respektive fullvärdig Familje-
central 

2020/29 15 - 16 

§ 143 Verksamhetsförändring i form av 
stängning av öppna förskolan 

2020/210 17 - 18 

§ 144 Policy och Riktlinjer avseende 
Kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier 

2020/169 19 - 20 

§ 145 Redovisning av åtgärder utifrån 
Föreläggande från Arbets-
miljöverket utifrån inkommen 
Framställan enligt 
Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a 
rörande trakasserier och 
kränkande särbehandling (AV 
2019/072787) 

2019/298 21 - 22 

§ 146 Yttrande avseende Remiss 
"Starkare kommuner – med 
kapacitet att klara välfärds-
uppdraget", Kommunutredningen 
(SOU 2020:8) 

2020/129 23 - 26 

§ 147 Yttrande avseende Remiss 
"Regional utvecklingsstrategi för 

2020/104 27 - 28 
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Västra Götaland 2021-2030 (RS 
2018-05444) 

§ 148 Yttrande avseende Remiss 
"Fyrbodals Kommunalförbunds 
Verksamhetsplan och budget 
2021-2023" 

2020/170 29 - 31 

§ 149 Yttrande avseende Remiss 
"Budget delregionala utvecklings-
medel 2021-2023, Fyrbodals 
kommunalförbund" 

2020/197 32 - 33 

§ 150 Revidering av förbundsordning 
för Dalslands Miljö- och 
Energiförbund 

2020/176 34 

§ 151 Ändamålsenlig uppföljning av 
arbetet med intern kontroll, 
åtgärder efter revisionens 
granskning av kommunens 
uppföljning av intern kontroll 
2018 

2020/151 35 - 36 

§ 152 Avsägelse och fyllnadsval, inkl 
ordförandepost, till Brotts-
förebyggande rådet (BRÅ) 

2020/205 37 - 38 

§ 153 Avsägelse och fyllnadsval till 
Folkhälsorådet (FHR) 

2020/209 39 - 40 

§ 154 Återredovisning av uppdrag 
utifrån Granskning av 
informations- och IT-säkerhet, 
uppdrag avseende framtida IT-
verksamhet samt IT-incident 
hösten 2019, information 

2019/238 41 - 42 

§ 155 Händelserapportering januari-
augusti 2020, information  

2020/69 43 

§ 156 Delregional kulturpolitisk dialog 
20201015 

 44 

§ 157 Rapporter  45 
§ 158 Meddelanden 2020/12 46 
§ 159 Delegationsanmälan 2020/11 47 
§ 160 Kommunstyrelsens personal-

utskotts protokoll 2020-08-24 
2020/33 48 

§ 161 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll 2020-09-23 

2020/32 49 

§ 162 Övriga ärenden  50 
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KS § 135   
Ändringar på dagens föredragningslista 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar om följande förändringar på föredragningslistan: 
 
Tillägg av ärende: ”Policy och Riktlinjer avseende Kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier”. 
 
Under punkten Övriga ärenden ta upp:  
 Industrimark i Ödeborg. 
 Aktuellt personalärende. 
 
_______ 
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KS § 136  Dnr KS 2020/13, KS 2020/184 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchefen informerar om: 
 
 arbetet med handlingsplan med anledning av förändringsarbete avseende 

styrnings-/ lednings- och arbetsmiljöfrågor (kommunstyrelsens beslut  
28 augusti 2020 § 123) som har påbörjats inom förvaltningen, 

 ändrade mötesfrekvenser med arbetstagarorganisationerna respektive 
kommunens samtliga chefer,  

 att kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande kommer att 
besöka samtliga enheter för att ta del av verksamheten, 

 aktuell Covid-19 information. 
 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 137  Dnr KS 2020/217 
Steg 1/VI-projektet, information  

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sedan oktober 2018 har Färgelanda och Munkedals kommuner samarbetat i 
projektet ”Steg 1” med syfte och mål att få igång de så kallade ”hemma 
sittarna”, ungdomar mellan 16-24 år som lyfter bidrag men inte har färdig 
skolgång m m. Målsättningen är även ett steg mot egen försörjning och en 
ökad livskvalité som medför en förbättrad psykisk och fysisk hälsa för våra 
unga kommuninvånare. 
 
Steg 1 är nu en del i det EU-finansierade projektet VI (genom Europeiska  
socialfonden) där fler aktörer än kommuner ingår. VI-projektet pågår till 
juni 2022 och är medfinansierat av kommunen. 
 
AMI-samordnaren informerar om Steg 1 och resultatet så här långt samt 
arbetet inom VI-projektet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 142. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
AMI-samordnaren 
Diariet 
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KS § 138   
Företagsklimatet i kommunen, information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Näringslivsstrategen och representant från Svenskt Näringsliv Västra 
Götaland, informerar om den årliga undersökningen av det lokala företags-
klimatet i Färgelanda 2020, där kommunen i år har hamnat på plats 188 av 
290. 
 
Definitionen av företagsklimat är ”summan av de institutioner, attityder, 
regler och kunskap som möter företagaren i vardagen”. Trenden för 
Färgelanda kommun har från 2013 blivit positivare. Det finns områden att 
förbättra gentemot företagen i frågor som rör byggbar mark, bostäder, behov 
av dialog och ökad förståelse. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Näringslivsstrategen 
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KS § 139  Dnr KS 2020/5 
Delårsrapport januari-juli 2020 inklusive årsprognos 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas 
delårsrapporter för perioden 2020-01-01—2020-07-31 och lägger dem till 
handlingarna.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna Färgelanda  
kommuns delårsrapport för perioden 2020-01-01--2020-07-31 och 
överlämnar den till revisionen för granskning. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen redovisar delårsrapport till och med juli månad 2020. 
Resultatet uppgår till 2,2 mnkr, vilket är 9,6 mnkr bättre än motsvarande 
period föregående år. Prognosen visar ett årsresultat på -6,8 mnkr, vilket är 
10,8 mnkr sämre än budget, och skulle innebära att balanskravet inte 
kommer att uppfyllas för 2020. 

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på  
22,8 mnkr för helåret. Finansverksamheten prognostiserar en positiv 
avvikelse jämfört med budget på 12 mnkr för helåret. Detta beror på extra 
tillskott från staten på 12 mnkr som utbetalats för 2020. Trots detta tillskott 
påvisar alltså prognosen en negativ avvikelse jämfört med budget på  
10,8 mnkr för kommunen som helhet. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på  
-10,2 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en 
försämring med 1,0 mnkr. Socialnämnden behandlade sektor Omsorgs 
delårsrapport inklusive åtgärdsplan den 16 september 2020 § 48 (dnr SN 
2020/5) och beslutar godkänna delårsrapporten i sektor Omsorg för perioden 
2020-01-01-2020-07-31 enligt bilaga, att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna delårsrapporten för perioden 2020-01-01--2020-07-31 enligt 
bilaga. Vidare beslutar socialnämnden att uppdra åt förvaltningen att arbeta 
vidare med ytterligare åtgärder för en budget i balans. 
 
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på  
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-11,0 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en 
försämring med 6,0 mnkr. Utbildningsnämnden beslutar den 17 september 
2020 § 73 (dnr UN 2020/5) att godkänna upprättad delårsrapport för  
2020-01-01--2020-07-31 och överlämnar den till kommunfullmäktige.  
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med 
ytterligare åtgärder för att nå ett nollresultat i förhållande till budget 2020. 
Utbildningsnämnden godkänner att öppethållandet vid öppna förskolan 
minskas under hösten 2020 i avvaktan på kommunfullmäktiges 
ställningstagande till nämndens förslag att stänga den tills vidare. 
Utbildningsnämndens föreslår även kommunfullmäktige besluta att  
uppdra till utbildningsnämnden att fortsätta arbetet med att effektivisera 
verksamheten i syfte att nå ett nollresultat 2020. 
 
I samband med facklig samverkan i Fösam sektor Barn- och utbildning 
10 september 2020 lämnas protokollsanteckning från Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund samt Sveriges Skolledarförbund. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott jämfört med budget på  
-1,7 mnkr, varav avdelning Samhällsutveckling prognostiserar ett överskott 
jämfört med budget på 0,6 mnkr. Det innebär en negativ avvikelse med  
-2,3 mnkr för kommunstyrelsens övriga verksamheter. Jämfört med 
kvartalsrapporten per mars innebär det totalt sett en förbättring med  
1,9 mnkr för kommunstyrelsen, inklusive avdelning Samhällsutveckling.  
 
Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott jämfört med budget på  
0,1 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en förbättring 
med 0,1 mnkr. 
 
Facklig samverkan 
 
I samband med facklig samverkan i Cesam 22 september lämnar Sveriges 
Skolledarförbund följande protokollsanteckning: ”Vi noterar att det finns 
betydande brister i budgetrutiner och ekonomisk uppföljning av budget. 
Detta tenderar till att medföra stress, frustration och överbelastning för 
arbetstagare samt betydande risker att det sker felslut i de anpassningar av 
verksamheter och organisation som kan krävas”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 129. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020. 
Delårsrapport januari-juli 2020 inklusive årsprognos. 
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Protokollsanteckning från Sveriges Skolledarförbund lämnad vid Cesam  
den 22 september 2020. 
Utbildningsnämndens beslut 17 september 2020 § 73 inklusive 
protokollsanteckningar från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt 
Sveriges Skolledarförbund. 
Socialnämndens beslut 16 september 2020 § 48. 
 
Ekonomichefen, HR-/administrativ chef, avdelningschef Samhälls-
utveckling, tillförordnad barn- och utbildningschef samt socialchefen 
informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Diariet 
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KS § 140  Dnr KS 2020/5 
Ekonomisk uppföljning till och med augusti 2020 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med augusti 2020 
redovisas av ekonomichefen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 130. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 141  Dnr KS 2020/5 
Verkställighet av åtgärder för en ekonomi i balans vid utgången av 
2020 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen noterar informationen avseende verkställighet av 
beslutade åtgärder för att åstadkomma en budget i balans i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutar 4 juni 2020 § 87 att uppdra åt respektive nämnd 
samt kommunstyrelsens egna verksamheter att arbeta med åtgärder för att 
nå en ekonomi i balans vid utgången av 2020. Åtgärderna ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast 18 september 2020. 
 
Utbildningsnämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige har tidigare fattat beslut om åtgärder för att åstadkomma en 
budget i balans. Verkställigheten av nämnda beslut redovisar att den 
uppskattade effekten av besparingarna, 11 950 000 kr, inte nås full ut. 
Uppskattad effekt är 11 764 000 kr vilket innebär en differens på  
-186 000 kr. 
 
Beslutsunderlag  
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 131. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020. 
Utbildningsnämndens beslut 4 juni 2020 § 63 respektive 17 september 2020 
§ 74 inklusive protokollsanteckning från Lärarnas Riksförbund. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Diariet 
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KS § 142  Dnr KS 2020/29 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende alternativ 
fritidsgård respektive fullvärdig Familjecentral 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att återta sitt uppdrag till Utbildningsnämnden 
(KF 15 april 2020 § 74) med hänvisning till nämndens ekonomiska 
situation. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över möjligheten 
att bedriva alternativ fritidsgård i framtiden (till exempel i annan lokal än 
skollokaler, samverkan med föreningsliv m m). Uppdraget redovisas under 
2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Socialnämnden längre tid att utreda hur 
en fullvärdig familjecentral ska kunna bedrivas. Redovisning sker till 
kommunfullmäktige i april 2021 för ställningstagande i budgetarbetet för 
2022. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 74 bland annat:  
 
 att avveckla fritidsgården. Utbildningsnämnden får i uppdrag att till 

kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en alternativ 
Fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans lokaler, 

 att tillsvidare inte avveckla den öppna förskolan. Socialnämnden får i 
uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en 
fullvärdig Familjecentral skulle kunna bedrivas från den 1 januari 2021. 

 
Uppdragen har behandlats i respektive ansvarig nämnd. 
Utbildningsnämnden har 20 maj 2020 § 54 beslutat uppdra till barn- och 
utbildningschefen att utreda hur en alternativ fritidsgård skulle kunna 
bedrivas inom Valboskolans lokaler och i arbetet ta hänsyn till: 

 lokaliteter och tillgång till dessa 
 personal och bemanning 
 verksamheten ut ett säkerhetsperspektiv 
 kostnader för bedrivande av verksamhet. 

Under hand har framkommit att utbildningsnämnden inte kommer att få nya 
resurser för att bedriva en alternativ fritidsgård och vid presidiets beredning 
till nämndens sammanträde 24 juni beslutas att ta upp ärendet till nämnden 
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för att föra en ny diskussion kring uppdraget. Vid nämndens sammanträde 
utgår ärendet. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet 17 september 2020 § 53. I dag är 
familjecentralen en familjecentralsliknande verksamhet. För att få kallas 
Familjecentral i ordets rätta mening så krävs det att personal från 
barnavårdscentralen (BVC) finns placerad och har sin verksamhet i 
familjecentralens lokaler. De lokaler som finns i dagsläget och de rum som 
har erbjudits har inte accepterats av Regionens säkerhetssamordnare. 
 
Förvaltningen behöver tid för att göra en komplett utredning gällande såväl  
lokaliteter, bemanning, verksamhetsinnehåll och finansiering, och 
socialnämnden föreslår med anledning av detta att nämnden ges längre tid 
att utreda hur en fullvärdig familjecentral ska kunna bedrivas för 
ställningstagande i budgetarbetet 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 132. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 september 2020. 
Socialnämndens beslut 17 september 2020 § 53. 
 
Ordföranden informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet
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KS § 143  Dnr KS 2020/210 
Verksamhetsförändring i form av stängning av öppna förskolan 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2021 och tillsvidare 
inte erbjuda öppen förskola. 

 
Protokollsanteckning 
 
Ulla Börjesson (S), Kerstin Fredriksson (S) och Urban Henriksson (S) deltar 
inte i dagens beslut utan återkommer då ärendet behandlas i kommun-
fullmäktige. 

 
Ärendebeskrivning 

 
I syfte att minska nämndens kostnader föreslår utbildningsnämnden den  
1 april 2020 (§ 36) fullmäktige besluta att avveckla den öppna förskolan. 
Kommunfullmäktige beslöt därefter den 15 april 2020 (§ 36) att tillsvidare 
inte avveckla den öppna förskolan. Sedan fullmäktiges beslut har 
utbildningsnämnden ekonomiska förutsättningar ytterligare försvagats.  
 
Öppna förskolan har bedrivits i samverkan inom ramen för ”Familjecen-
tralen”. Genom beslut i socialnämnden den 8 april 2020, har det samarbets-
avtal som legat till grund för samverkan sagt upp. För utbildningsnämndens 
del är frågan därför om kommunen ska erbjuda en traditionell öppen 
förskola helt i egen regi. Kostnaden för att driva den öppna förskolan i egen 
regi utan de samordningsvinster som kunnat uppnås inom ramen för ”Famil-
jecentralen” beräknas till cirka 1 200 000 kr (samma lokaler och 
personalstyrka). 
 
Kommunen är inte ålagd att bedriva öppen förskola. Däremot har alla barn 
rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka. I den allmänna förskolan er-
bjuds pedagogisk verksamhet inom den reguljära läroplansstyrda förskole-
verksamheten.  
 
Efterfrågan på den öppna förskoleverksamheten är för närvarande låg.  
Genom att stänga öppna förskolan minskar nämndens kostnad med cirka 
600 000 kronor på årsbasis. Noteras bör att Svenska kyrkan från hösten 
2020 erbjuder öppen förskola i Högsäter. 
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Med anledning härav har utbildningsnämnden 17 september 2020 § 75 
föreslagit kommunfullmäktige att från och med den 1 januari 2021 och 
tillsvidare inte erbjuda öppna förskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 145. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020. 
Utbildningsnämndens beslut 17 september 2020 § 75 inklusive 
tjänsteskrivelse. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 144  Dnr KS 2020/169 
Policy och Riktlinjer avseende Kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Policy mot kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Med detta 
beslut upphör tidigare fattat beslut 23 mars 2016 § 82. 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget, att anta förslag till Riktlinjer för kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Med detta 
beslut upphör tidigare handlingsplan mot trakasserier samt handlingsplan 
mot kränkande särbehandling att gälla. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Diskrimineringslagen samt Arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens ansvar 
att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling, trakasserier och 
sexuella trakasserier samt skyldighet att utreda omständigheterna kring 
uppgivna kränkningar/trakasserier eller repressalier och vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkningar/trakasserier och 
repressalier i framtiden. Mot denna bakgrund hart förslag till policy mot 
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 
är upprättats. 
 
Syftet med policyn är att klargöra att inga former av kränkningar såsom 
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier 
är tillåtet i Färgelanda kommun samt chef och medarbetarens ansvar i dessa 
frågor.  
 
Vidare reglerar arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) samt 
diskrimineringslagen arbetsgivarens skyldighet att tillse att det finns rutiner 
för hur kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier hanteras i verksamheten. Mot denna bakgrund har även förslag 
till riktlinjer avseende kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier upprättats. Syftet med riktlinjerna är att 
tydliggöra Färgelanda kommuns ställningstagande om att inte acceptera 
trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna, sexuella 
trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier samt ge chefer och 
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medarbetare kunskap inom området. Riktlinjerna har även för avsikt att 
tydliggöra ansvarsfördelning och ger stöd till chefer och medarbetare när det 
gäller förebyggande arbete, hantering av uppkomna situationer och 
vidtagande av åtgärder rörande ovanstående.  
 
Personalutskottet har behandlat ärendet 28 september 2020 § 29 och 
beslutar att göra följande ändring i Riktlinjerna: 
punkten ”att uppträda på ett respektfullt sätt och arbeta för att motverka all 
form av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier” under rubriken ”Politikers ansvar” flyttas och läggs till under 
rubriken ”Allas ansvar”. 
 
Personalutskottet föreslår: 

 kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Policy mot kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier,  

 kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget, att anta förslag till Riktlinjer för kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Med 
dessa beslut upphör tidigare beslut kring dokumenten att gälla. 

 
Facklig samverkan 
 
Facklig samverkan i Cesam genomfördes 22 september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-03. 
Förslag till Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier. 
Förslag till Riktlinjer kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier. 
 
Kommunchefen informerar.  

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 145  Dnr KS 2019/298 
Redovisning av åtgärder utifrån Föreläggande från Arbetsmiljöverket 
utifrån inkommen Framställan enligt Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a 
rörande trakasserier och kränkande särbehandling (AV 2019/072787) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till ”Redovisning av åtgärder 
utifrån Föreläggande från Arbetsmiljöverket utifrån inkommen Framställan 
enligt Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a rörande trakasserier och kränkande 
särbehandling (AV 2019/072787)” daterad 24 september 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Efter en begäran till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen 
(AML (1977:1160) om föreläggande eller förbud daterad 12 december 
2019, beslöt Arbetsmiljöverket att genomföra en inspektion i Färgelanda 
kommun den 5 februari 2020. Som en följd inkom till kommunen den  
23 april 2020 en underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter inför 
Arbetsmiljöverkets övervägande att besluta om ett föreläggande mot 
kommunen, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott gjorde den 13 maj 2020  
§ 77. Den 11 juni 2020 inkom Arbetsmiljöverket till kommunen med ett 
föreläggande med vite avseende vissa åtgärder som skulle utföras.  
 
Av föreläggandet framgår att Färgelanda kommun senast den 5 oktober 
2020 vid ett vite om 100 000 kronor ska ha genomfört följande åtgärder: 
 
1 a.  Kommunen ska redovisa hur kommunen säkerställer att den policy 

och de instruktioner (i verksamheten kallade handlingsplaner) som 
finns i kommunen gällande kränkande särbehandling är uppdaterade, 
kända ute i verksamheten och möjliga att efterleva.  

1 b. Kommunen ska vidta åtgärder så att politiker inte fortsätter att 
trakassera och kränka arbetstagare inom kommunen, särskilt när det 
gäller ledande funktioner i gruppen tjänstemän. Kommunen ska även 
följa upp att åtgärderna lett till att trakasserierna och kränkningarna 
från politikerna inte fortsätter.  

1 c. För att uppfylla kraven i punkt 1 a och 1 b ska kommunen anlita 
företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. 

2 a. Kommunen ska upprätta skriftliga rutiner för att säkerställa att 
undersökning av risker i arbetsmiljön och riskbedömning genomförs i 
samband med beslut om förändringar i verksamheten. Risk-
bedömningen ska innefatta risker som kan uppstå på grund av obalans 
mellan resurser och krav i arbetet. Av rutinerna ska framgå att det 
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utifrån riskbedömningen ska vidtas åtgärder för att förebygga risk för 
ohälsa och olycksfall. Det ska också stå i rutinerna att för det åtgärder 
som inte kan vidtas direkt ska en skriftlig handlingsplan upprättas. 

2 b.    Kommunen ska tydliggöra rollerna i det systematiska  
          arbetsmiljöarbetet så att kommunens arbetstagare vet vem de ska   
          vända sig till när det gäller risker i arbetsmiljön, som höga krav och  
          bristande resurser i arbetet. Detta för att tecknen och signaler på  
          ohälsosam arbetsbelastning och andra risker i arbetet fortlöpande  
          fångas upp, och att åtgärder vidtas för att förbygga risker för ohälsa  
          och olyckor. 
 
Föreligger förslag till redovisning av de åtgärder som vidtagits. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 128. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020. 
Förslag till Redovisning av åtgärder utifrån Föreläggande från 
Arbetsmiljöverket utifrån inkommen Framställan enligt Arbetsmiljölagen  
6 kap § 6a rörande trakasserier och kränkande särbehandling (AV 
2019/072787) daterad 24 september 2020 inklusive bilagor. 
Arbetsmiljöverkets Beslut om föreläggande om vite daterat 9 juni 2020. 
 
Kommunchefen informerar.  

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmiljöverket 
Kommunchefen 
Cesam 
Vision 
Diariet
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KS § 146  Dnr KS 2020/129 
Yttrande avseende Remiss "Starkare kommuner – med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget", Kommunutredningen (SOU 2020:8) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande: 
 
Kommunen har tagit del av utredningen, dess slutsatser och förslag. 
Kommunen bedömer att det än så länge inte finns förslag till åtgärder som 
kommer att lösa grundproblemet, det vill säga olikheterna i kommunernas 
förutsättningar att tillhandahålla likvärdiga välfärdstjänster till sina 
kommuninvånare.  
 
Att föreslagna åtgärderna bygger på frivillighet är positivt. Obligatorium 
hindrar utveckling av kreativa lokala lösningar. 
 
Kommunen fäster uppmärksamheten vid några av förslagen i utredningen. 
 
Strukturella åtgärder – samverkan 
Kommunen ser ett stort behov av ökade möjligheter till kommunal sam-
verkan och då även inom områdena administration, specialisttjänster, IT  
och digitalisering. Områden som enligt huvudregeln omfattas av 
upphandlingslagstiftningen.  
 
Behovet av effektiv administration och specialkompetens är lika stort i små 
kommuner som i stora, men uppgiftens omfattning i kommuner med liten 
befolkning räcker ofta inte till heltider. Färgelanda kommun löser det 
ibland genom anställningar på deltid tillsammans med andra kommuner. 
Det innebär att vederbörande har flera arbetsgivare som kan erbjuda olika 
anställningsvillkor. 
 
Strategisk samverkan kräver initialt stora resurser som kan vara svåra att 
frigöra i små kommuner. Statsbidrag som får användas till kostnader för 
sådant utvecklingsarbete är därför mycket välkommet. 
 
Strukturella åtgärder – infrastruktur 
Färgelanda kommun anser att staten behöver ta ett totalansvar för att nå en 
välfungerande digital infrastruktur i hela landet även inkluderande 
mobiltelefonnätet. Förslaget om att etablera en förvaltningsgemensam 
infrastruktur för grunddata och informationsutbyte mellan kommunerna och 
övriga offentliga aktörer är positivt. 
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Ekonomin - statsbidrag 
Det mesta talar för att kostnadsutvecklingen i kommunerna kommer att öka. 
Den pågående pandemin har till exempel resulterat i en allmän 
samhällsdebatt om förhållandena i äldreomsorgen och många pekar på 
behovet av reformer inom den verksamheten, mer personal, högre 
kompetens och mer avancerad sjukvård. Behovet av ökande resurser till 
skolan har påtalats under en längre tid. 
 
Möjligheten att klara dessa kostnadsökningar är ett problem för hela 
kommunsektorn, men extra stort i de kommuner som redan har ett högt 
kostnadsläge och en hög utdebitering. Ofta sammanfaller detta även med en 
förhållandevis liten grupp av förvärvsarbetande.   
  
Kommunens kapacitet för både drift, utveckling och strategiska frågor 
påverkas självfallet av de ekonomiska förutsättningarna. Färgelanda 
kommun anser att statsbidrag till kommunerna ska vara generella. 
Kommunen delar den allmänna kritik som finns från kommunsektorn 
avseende problematiken med riktade statsbidrag vad gäller ökad 
administration, brist på förutsägbarhet, långsiktighet m.m. Om riktade 
statsbidrag ska förekomma så är det vid mycket speciella situationer. 
 
Den nyligen genomförda förändringen av kostnadsutjämningen är inte 
tillräcklig. För Färgelandas del innebar till exempel ett antal justeringar i 
den senaste revideringen att en ansenlig summa gick kommunen förlorad, 
men stora konsekvenser som följd. Kommunerna behöver likvärdiga 
förutsättningar för att hantera välfärden även när utmaningarna ökar. 
Kommunutredningen visar på att den stora variationen i kommunalskatt kan 
vara ett tecken på att det kommunalekonomiska utjämningssystemet inte på 
ett nöjaktigt sätt ger kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar. 
Färgelanda kommun uppskattar därför utredningens förslag om att tillsätta 
utredning med uppdrag att genomföra en bred översyn av det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet. Det är av synnerlig vikt att 
säkerställa att utjämningssystemet i tillräcklig grad kan ge kommunerna 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar oberoende av skattekraft och 
opåverkbara strukturellt betingade kostnader. Även om en adekvat modell 
antas, kommer ändock vissa kommuner att behöva stöd, varför det är viktigt 
att lägga fokus på de kommuner som faktiskt är i behov av stöd och inte 
generalisera problematiken. Färgelanda kommun förordar också en 
särskild översyn av utjämningen och fördelningen av samtliga kostnader 
som är hänförliga till lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). 
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Bostadsbyggande 
Det är bra att utredningen uppmärksammat problemet med finansiering av 
bostadsbyggande i kommuner där fastigheternas marknadsvärde är lågt och 
därför påverkar möjligheterna till finansiering av nybyggnation. Åtgärder 
behövs för att ändra det förhållandet.  

 
Ärendebeskrivning 

 
För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har 
en kapacitet som står i proportion till de uppgifter som ska utföras och till 
den service och välfärd som invånarna har rätt till. Regeringen har tillsatt en 
utredning med uppgift att bland annat utreda kommunernas framtida 
utmaningar och föreslå åtgärder.   
 
Specifika utmaningar är enligt utredningens bedömning bland annat 

 svagare ekonomi 
 svårigheter med personal- och kompetensförsörjning 
 etablering och integration av nyanlända 
 växande och uppskjutna investeringsbehov 
 växande anspråk på service och välfärd. 

 
Utredningen har också identifierat två samhällstrender som bedöms medföra 
särskilt utmärkande utmaningar för kommunerna – demografin och 
urbaniseringen. Utredningen belyser bland annat att: 

 sammanläggningar av kommuner kan stärka både kommunernas 
drifts- och utvecklingskapacitet. En förutsättning för 
kommunsammanläggningar är att de bygger på frivillighet.  

 regeringen initierar en försöksverksamhet där kommuner får ges 
undantag från bestämmelser i lag, förordning eller 
myndighetsföreskrift. Ska syfta till att pröva sätt att stärka 
kommuners kapacitet, möjliggöra anpassning av verksamhet till 
lokala förhållanden eller minska statliga regleringar.  

 regeringen primärt ska använda andra sätt än riktade statsbidrag för 
att styra kommunernas verksamhet.  

 regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att genomföra en bred 
översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.  

 regeringen bör ta initiativ till generella åtgärder på nationell nivå 
som bidrar till rekryteringen till tjänster inom kommunernas 
verksamhetsområden. 

 regeringen tar initiativ till en utredning om det finns behov av 
ändringar i speciallagstiftning om grundläggande infrastruktur, för 
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att underlätta samverkan mellan kommuner, särskilt avseende vatten- 
och avloppssystem (VA-system) och bredband.  

 utredningen bedömer att regeringen bör vidta åtgärder för att 
underlätta finansieringen av bostadsbyggande i kommuner där 
fastigheters låga marknadsvärden negativt påverkar möjligheten att 
finansiera nybyggnation.  

Utredningen är föremål för remissbehandling. Färgelanda kommun ingår 
inte i den krets som specifikt inbjudits att lämna synpunkter, men samtliga 
kommuner har möjlighet att yttra sig över förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 134. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse inklusive yttrande daterat  
3 augusti 2020. 
Remiss Kommunutredningen ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) inkommen 24 mars 2020. 
Betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärds-
uppdraget, SOU 2020:8”. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
Kommunchefen 
Diariet 
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KS § 147  Dnr KS 2020/104 
Yttrande avseende Remiss "Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021-2030 (RS 2018-05444) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ”Remissvar Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (RS 2018-05444)” 
daterat 18 september 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun har getts möjlighet att lämna remissvar på ”Regional 
utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030”. Remissvaret ska besvara 
följande frågeställningar:  
 
1. Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?  
2. Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 

föredöme för omställning till ett hållbart samhälle?  
3. Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är 

viktigast för gemensamma insatser framåt?  
4. Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 

gemensamma insatser för de kommande fyra åren?  
5. Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 

strategins genomförande?  
6. Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 

genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra?  

 
Kommunstyrelsen beslutar 4 juni 2020 § 107 att partierna inkommer med 
eventuella inspel till yttrande senast 1 augusti och i övrigt notera 
informationen till protokollet. Några inspel har inte inkommit. Dalslands 
Miljö- och Energikontor har inkommit med synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 135. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020.  
Förslag till yttrande daterade 18 september 2020. 
Remiss ”Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
inklusive bilagor. 

 
_______ 
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Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
Kommunchefen 
Diariet 
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KS § 148  Dnr KS 2020/170 
Yttrande avseende Remiss "Fyrbodals Kommunalförbunds 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023" 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen avger yttrande över förslag till verksamhetsplan och 
budget 2021-2023 enligt nedan, redovisas i separat svarsmatris. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till medfinansiering avseende 
långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst under förutsättning att 
alla andra kommuner i Fyrbodal gör detsamma. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på 
Verksamhetsplan och budget 2021-2023. Vidare har en särskilt svarsmatris 
skickats ut som har sin grund i planens olika rubriker. 
 
Förslag till yttrande 
 
Verksamhetsplanen generellt och de strategiska utvecklingsområdena 
Planen har en snygg layout och överskådligt uppbyggd. Möjligheten till 
måluppfyllnad är dock omöjlig att avgöra, då verksamhetsplanen saknar 
mått. Vidare sägs att målen är en strategisk inriktning. Varför kallas de då 
för mål?  
Enligt förbundsordningen har förbundet till ändamål att stärka medlems-
kommunernas intressen och bidra till regional utveckling av Fyrbodal-
regionen. Syftet är vidare att stärka Fyrbodal och samverkan för utveckling 
och effektivt resursutnyttjande. Dock kan många mål uppfattas som närmast 
direkt styrande för kommunerna, vilket strider mot förbundsordningen. Det 
framgår vidare inte var aktivitetsplanerna antas och hur kommunerna är 
delaktiga i framtagande. Detta är av synnerlig vikt då en del av målen ställer 
direkta krav på kommunens egna mål och egen handläggning av olika 
ärenden. 
 
Vidare är det som beskrivs under "Organisationens uppdrag" inte 
överensstämmande med förbundsordningen och det torde vara 
förbundsordningen som styr. Under rubriken "Identitet" sägs att önskan är 
att alla känner som "Fyrbodalingar". Inte heller detta står omnämnt i 
förbundsordningens syfte. 
 
Budget 
Förbundets basverksamhet finansieras av medlemskommunerna. 
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Direktionen tog den 8 juni 2017 beslut om höjning av medlemsavgiften  
med 5 kr/invånare för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en 
indexhöjning med 3 %, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande 
till förbundets finansiella ställning. Det innebär en höjning av medlems-
avgiften för 2021 med 1 kr/invånare, från 35 kr till 36 kr. För Färgelanda 
kommun innebär det en höjning med cirka 6 600 kr. Indexhöjningen följer i 
stort kommunens planeringsförutsättningar för verksamheten.  
 
Färgelanda kommun anser att det är av synnerlig vikt att den årliga 
prövningen av indexfrågan görs utifrån ett reellt behov och inte genomförs 
med automatik. 
 
Förslag/synpunkter framtida finansiering Kommunakademin Väst  
Medlemskommunerna ombeds även att lämna svar på förslaget på lång-
siktig finansiering av samverkansytan Kommunakademin Väst (KAV). 
 
Avtalstecknande parter är Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner genom 
kommunalförbundet. Samverkansavtalet trädde i kraft den 1 januari 2018 
och omfattar kalenderåren 2018-2020. KAV ska i ömsesidighet genom 
samverkan och samproduktion bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- 
och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner 
och Högskolan Väst samt samhället i stort. Finansiering av verksamheten 
har kunnat göras av kommunalförbundet under 2018, 2019 och för 
innevarande år 2020 med icke upparbetade delregionala tillväxtmedel. 
Kortsiktigt har finansiering lösts för 2021 genom icke upparbetade 
tillväxtmedel enligt beslut i arbetsutskottet den 20 mars 2020, dnr 2020-997, 
§ 34. Från och med 2022 och framåt föreslås en kommunal finansiering för 
att finna en långsiktig finansiering av samverkansytan. I nu gällande 
samverkansavtal står att parterna, det vill säga Fyrbodals kommunalförbund 
och Högskolan Väst, gör vardera en årlig insats till Kommunakademin Väst 
om 750 000 kr för finansiering av verksamhetsledning, gemensamma 
aktiviteter, projektinitiering, lokaler, drift och övriga tjänster. 
 
Frågan till medlemskommunerna i Fyrbodal avser framtida finansiering av 
den gemensamma samverkansytan. Som delaktig i den gemensamma 
verksamhetsarenan är behovet att årligen medfinansiera med 2,75 kr per 
kommuninvånare (nivån på kostnaden är baserad på att alla kommuner 
fortsätter att ingå som part). För Färgelanda Kommuns del skulle det i så fall  
innebär cirka 18 000 kr. 
 
Färgelanda kommun ställer sig bakom förslaget till medfinansiering 
avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst under 
förutsättning att alla andra kommuner i Fyrbodal gör detsamma. 
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Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 136. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse inklusive yttrande daterad  
13 augusti 2020. 
Remiss ”Fyrbodals Kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 2021-
2023”. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals Kommunalförbund 
Kommunchef 
Ekonomichef 
HR-/administrativ chef 
Diariet 
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KS § 149  Dnr KS 2020/197 
Yttrande avseende Remiss "Budget delregionala utvecklingsmedel 
2021-2023, Fyrbodals kommunalförbund" 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till årlig medfinansiering i 
storleksordning 37 kr per invånare, det vill säga oförändrat mot innevarande 
år. För Färgelanda Kommuns del innebär detta cirka 244 000 kr per år. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Med anledning av Västra Götalandsregionens (VGR) framtagande av den 
nya regionala utvecklingsstrategin påverkas processen avseende 
remissförfarandet av budgeten för delregionala medel mot tidigare år. 
 
Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med 
medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 
kommunalförbund och VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och 
motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 
50 % och VGR 50 %. 
 
De delregionala utvecklingsmedlen som tilldelats kommunalförbunden är 
särskilt riktade för utveckling i delregionen genom satsningar på näringsliv, 
kompetensförsörjning, miljö och kultur. 
 
För 2021-2023 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år 
vilket innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i 
årliga utvecklingsmedel vilket motsvarar 37 kr per invånare, det vill säga 
oförändrat mot innevarande år. För Färgelanda Kommuns del innebär detta 
cirka 244 000 kr per år.  
 
Ett budgetförslag har tagits fram av beredningsgruppen på kommunal-
förbundet vilket kommer att presenteras för berörda chefsnätverk under 
september 2020 för att skapa möjlighet för kommunerna att komma med 
inspel inom de olika professionerna. Budgetförslaget kommer att tas upp på 
Arbetsutskottet den 8 oktober och i Direktionen den 26 oktober 2020.  
 
Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansiering av 
storleksordning 37 kr per invånare. 
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Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 137. 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse inklusive yttrande daterad  
8 september 2020. 
Remiss ”Budget delregionala utvecklingsmedel 2021-2023”. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunchefen 
Ekonomichefen  
Diariet 
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KS § 150  Dnr KS 2020/176 
Revidering av förbundsordning för Dalslands Miljö- och 
Energiförbund 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar för egen del att fastställa föreslagen reviderad 
förbundsordning för Dalslands Miljö- och Energiförbund.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Dalslands Miljö- och Energiförbund har till medlemskommunerna översänt 
reviderat förslag till förbundsordning för fastställande. 
 
Revidering avser skrivning kring krisberedskap där tidigare text ” 
”Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap” har 
förtydligats genom att beskriva vad detta innefattar. Skrivningen är helt i 
linje med det som återfinns i medlemskommunernas ”Övergripande mål  
och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden 2019-
2022”. Detta dokument fastställdes av Färgelanda kommunfullmäktige  
11 december 2019 § 160. 
 
Förvaltningen ser det positivt att förtydligandet görs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 138. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2020. 
Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 11 juni 2020 § 18. 
Förslag till revideringar 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 151  Dnr KS 2020/151 
Ändamålsenlig uppföljning av arbetet med intern kontroll, åtgärder 
efter revisionens granskning av kommunens uppföljning av intern 
kontroll 2018 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån de rekommendationer som revisionen 
framför ge kommunchefen i uppdrag att utreda hur det framtida arbetet med 
intern kontroll i förvaltningen kan genomföras på ett kvalitetssäkrat sätt. 
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen under fjärde kvartalet 
2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunens revisorer har granskat kommunens uppföljning av intern 
kontroll 2018 och lämnat följande rekommendationer: 
 
 Säkerställa fullständig dokumentation i samtliga steg kopplade till 

arbetet med internkontroll, exempelvis riskanalys, prioriteringar, planer, 
aktiviteter, testning med dokumentation, analys och åtgärder för att 
bland annat ha goda underlag för att utveckla arbetet med intern kontroll 

 Säkerställa att alla underliggande delprocesser i arbetet ned 
internkontroll etableras och/eller kvalitetssäkras. 

 
I samband med att kommunstyrelsen 4 juni 2020 § 90, följer upp de interna 
kontrollplanerna för 2019, framför förvaltningen att ”de förtroendevalda i 
kommunstyrelsen och respektive nämnd behöver se över sitt arbete med 
intern kontroll för att tydligare ta fram kontrollpunkter för att leva upp till 
Kommunallagens 6 kapitel 6 § samt som är aktuella utifrån risk och 
konsekvenser för tredje person. Detta arbete bör startas när det finns 
personella resurser och tid för arbetet”, så ärendet är aktualiserat. 
Förvaltningen föreslår att ett utredningsuppdrag ges för att arbeta fram en 
process, som är kvalitetssäkrad, avseende framtida metod och arbetssätt för 
intern kontroll inom förvaltningen. Med tanke på personella resurser behövs 
tid fram till hösten 2021 för att utredningen ska kunna presentera förslag till 
process, metod och arbetssätt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 133. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2020. 
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Revisorernas ”Granskning av kommunens uppföljning av intern kontroll 
2018” daterad 9 juni 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Kommunens revisorer 
Diariet 
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KS § 152  Dnr KS 2020/205 
Avsägelse och fyllnadsval , inklusive ordförandepost, till 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Tobias Bernhardsson (C) till ny ledamot 
i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) till och med 31 december 2022. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kenneth Carlsson (L) till ordförande i 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) till och med 31 december 2022. 

 
1. Nominering vid val av ledamot i Brottsförebyggande rådet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) nomineras av Birgitta Mehamedi Örn (C). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på gjord nominering och finner att 
kommunstyrelsen valt Tobias Bernhardsson (C) till ledamot i 
Brottsförebyggande rådet till och med 31 december 2022. 
 
2. Nominering vid valet av ordförande i Brottsförebyggande rådet: 
 
Kenneth Carlsson (L) nomineras Birgitta Mehamedi Örn (C). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på gjord nominering och finner att 
kommunstyrelsen valt Kenneth Carlsson (L) till ordförande i 
Brottsförebyggande rådet till 31 december 2022. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Marion Pelli (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget i 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där hon även innehar ordförandeposten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 139. 
Avsägelse daterad den 14 september 2020. 
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_______ 
 
Beslutet skickas till 
Marion Pelli 
Tobias Bernhardsson 
Kenneth Carlsson 
Brottsförebyggande rådets sekreterare 
Löneenheten 
Diariet 
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KS § 153  Dnr KS 2020/209 
Avsägelse och fyllnadsval till Folkhälsorådet (FHR) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Birgitta Mehamedi Örn (C) till ny 
ledamot i Folkhälsorådet (FHR) till och med 31 december 2022. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Marion Pelli (C) till ny ersättare i 
Folkhälsorådet (FHR) till och med 31 december 2022. 

 
1. Nominering vid val av ledamot i Folkhälsorådet: 
 
Birgitta Mehamedi Örn  (C) nomineras av Tobias Bernhardsson (C).  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på gjord nominering och finner att 
kommunstyrelsen valt Birgitta Mehamedi Örn (C) till ledamot i 
Folkhälsorådet till och med 31 december 2022. 
 
2. Nominering vid val av ersättare i Folkhälsorådet: 
 
Marion Pelli (C) nomineras till ny ersättare av Tobias Bernhardsson (C) i 
och med att Birgitta Mehamedi-Örn (C) som tidigare varit ersättare i rådet 
väljs till ordinarie ledamot. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på gjord nominering och finner att 
kommunstyrelsen valt Marion Pelli (C) till ersättare i Folkhälsorådet till och 
med 31 december 2022. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Marion Pelli (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget i 
Folkhälsorådet (FHR). 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 144. 
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Avsägelse daterad 21 september 2020.  
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Birgitta Mehamedi-Örn 
Marion Pelli 
Folkhälsorådets sekreterare 
Löneenheten 
Diariet
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KS § 154  Dnr KS 2019/238 
Återredovisning av uppdrag utifrån Granskning av informations- och 
IT-säkerhet, uppdrag avseende framtida IT-verksamhet samt IT-
incident hösten 2019, information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Inom förvaltningen pågår ett antal ärenden som rör IT-verksamheten och 
som har kopplingar till varandra. Förvaltningen vill att samtliga ärenden 
behandlas vid samma tillfälle med tanke på att de delvis berör varandra. 
Målet är att ärendena behandlasvid kommunstyrelsens sammanträde i 
oktober. 
 
Revisionens granskning 
PricewaterhouseCoopers (PwC) presenterar i juni 2019 en granskning av  
IT-säkerheten i kommunen och Valbohem AB. Frågan som önskas svar på 
är ”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 samband med att kommunstyrelsen behandlar rapporten 25 september 
2019 (§ 184) ges kommunchefen i uppdrag att säkerställa arbetet med 
revidering av informationssäkerhetspolicyn, roller och ansvar samt 
genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser. Uppdraget ska återredovisas 
till kommunstyrelsen senast mars 2020.  
 
På grund av den IT-incident som sker hösten 2019 och granskningen av 
denna beslutar kommunstyrelsen den 25 mars 2020 § 58 att meddela 
revisionen att återredovisningen av uppdragen utifrån granskningen sker 
efter sommaren. 
 
IT-incident hösten 2019 
Hösten 2019 sker en incident som påverkade kommunens ekonomisystem. 
En granskning av incidenten påbörjas i början av 2020 med hjälp av externt 
stöd. Arbetet pågår med att slutföra rapporten avseende incidenten och med 
mål att behandlas vid kommande kommunstyrelse. 
 
Uppdrag avseende framtida IT-verksamhet 
Ytterligare ett uppdrag med anledning av IT-incidenten beslutas av 
arbetsutskottet 27 maj 2020 § 105, då kommunchefen får i uppdrag att 
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utreda och bereda förslag kring hur Färgelanda kommun, ur ett IT-
säkerhetsperspektiv, kan stärka upp kommunens IT genom att bland annat 
säkra driften och minska sårbarheten i verksamheten, till exempel genom att 
samverka med andra. En delredovisning av uppdraget ska levereras till 
arbetsutskottet i augusti/september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 140. 
Administrativa/HR-enhetens tjänsteskrivelse daterad 14 september 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunchefen 
HR-/administrativ chef 
Säkerhetssamordnare 
IT-strateg 
Diariet 
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KS § 155  Dnr KS 2020/69 
Händelserapportering januari-augusti 2020, information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen har som arbetsgivare det övergripande arbetsmiljö-
ansvaret enligt arbetsmiljölagen. Redovisning av de händelser som skett 
fram till 31 augusti 2020 redovisas. Som händelse räknas riskobservationer, 
tillbud, olycksfall, färdolycksfall respektive arbetssjukdom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 23 september 2020 § 141. 
Sammanställning av händelserapportering januari-augusti 2020. 

 
______ 
 
Beslutet skickas till 
HR-/administrativ chef 
Diariet 
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KS § 156   
Delregional kulturpolitisk dialog 2020-10-15 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla Kenneth Carlsson (L) och Kerstin 
Fredriksson (S) som deltagare i dialogen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd genomför i samverkan med 
styrelsen för kulturutveckling delregionala dialoger med utgångspunkt i 
kultursamverkansmodellen. Syftet är att fördjupa flernivåsamverkan för 
delregional utveckling mellan kommuner, kommunalförbund och region. 
Dialogen arrangeras tillsammans med kommunalförbunden med syfte att 
identifiera gemensamma ambitioner, prioriteringar och potentiell samverkan 
ur ett regionalt helhetsperspektiv och Kulturstrategi Västra Götaland 2020-
2023.  
 
Dialogen genomförs den 15 oktober 2020 kl 14.30-17.00 digitalt. Presidiet 
har inte möjlighet att delta. Ordförande ställer frågan om annan ledamot kan 
delta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inbjudan till Delregional kulturpolitisk dialog 15 oktober 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kenneth Carlsson 
Kerstin Fredriksson 
Nämndsekreteraren 
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KS § 157   
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporterna 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: 
 
 Mötesanteckningar från Brottsförebyggande rådets (BRÅ) arbetsgrupp 

31 augusti 2020. 
 Protokoll från extra Årsstämma i Västvatten AB 1 september 2020. 

 
_______ 
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KS § 158  Dnr KS 2020/12 
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Meddelanden daterade 23 september 2020. 
 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 159  Dnr KS 2020/11 
Delegationsanmälan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsanmälan till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Delegationsanmälan daterad 23 september 2020. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 160  Dnr 2020/33 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-08-24 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 161  Dnr KS 2020/32 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 162   
Övriga ärenden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Utifrån skrivning i massmedia lyfts frågan kring industrimark i Ödeborg och 
avdelningschef Samhällsutveckling informerar om ärendet. 
 
Kommunchefen informerar i aktuellt personalärende. Kommunstyrelsen 
genomför egen överläggning kring ärendet kl 12.20-12.25. 

 
_______ 
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