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Beslutande:   
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Louise Blom (C) 
Marion Pelli (C) 
Johanna Magnusson (C) tjg ersättare för Leif Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
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) 
Bengt Melin (M) 
 
Övriga deltagare: 
Katrin Siverby, kommunchef  
Kristina Olsson, ekonomichef 
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare 
Johan Trollnäs, VD Dalslands Turist A och Dalslands Kanal AB § 165 
Iréne Örtengren, ledamot i styrelsen Dalslands Turist AB, § 165 
Lehnida Huric, handläggare Kultur och Fritid, §§ 170-171 
Sebastian Svensson, handläggare Mark- och exploatering, §§ 166 
Anna Lena Sörensson, planingenjör, §§ 167-169 
Tünde Petersson, avdelningschef Samhällsutveckling, §§ 166-171 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
 
  

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Genomgång av dagens ärende  
Information och diskussion i ärende 1-25 på föredragningslistan  
kl 08.15-11.50 
 
Mötesuppehåll för gruppmöte kl 11.50-12.00 
 
Beslutssammanträde  
Beslut i ärende §§ 163-187 kl 12.00- 12.10 (ärende 1-25 på 
föredragningslistan) 
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vattenförsörjningsplan för 
Färgelanda kommun 

2020/164 11 - 12 

§ 168 Antagande av ändrad detaljplan 
avseende Färgelanda Prästgård 
1:77 

2019/191 13 - 14 

§ 169 Färgelanda kommuns planarbete 
framåt, detaljplan respektive 
översiktsplan 

2020/220 15 - 16 

§ 170 Kommunens bidragsregler för 
föreningar, revidering 

2019/89 17 

§ 171 Utbetalning av anläggningsbidrag 
2021-2024 

2020/214 18 - 19 

§ 172 Ekonomisk uppföljning 2020/5 20 
§ 173 Delårsrapport augusti 2020, Norra 

Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund (NÄRF) 

2020/216 21 - 23 

§ 174 Delårsredovisning januari-augusti 
2020 Samordningsförbundet Väst 

2020/219 24 

§ 175 Kapitalisering av Kommuninvest, 
återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats 

2020/199 25 - 27 

§ 176 Redovisning av åtgärder avseende 
Förebyggande arbete vid risk för 
olycksfall och ohälsa; 
Föreläggande av vite - Månvägens 
förskola (2019/011089) 

2020/201 28 - 29 

§ 177 Förlängd utredningstid avseende 
"Utvärdering av Heltidsresan" 
respektive "Hur en bemannings-
verksamhet optimalt kan fungera i 
kommunen" 

2020/63, 
2020/73 

30 - 31 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

§ 178 Utbetalning av kommunalt 
partistöd för 2021 baserad på 
redovisningen för 2019 

2020/31 32 - 33 

§ 179 Redovisning av obesvarade 
motioner oktober 2020 

2020/25 34 

§ 180 Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen, kommun-
styrelsens arbetsutskott respektive 
personalutskott 2021 

2020/223 35 - 36 

§ 181 Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2021 

2020/223 37 

§ 182 Rapporter  38 
§ 183 Meddelanden 2020/12 39 
§ 184 Delegationsanmälan 2020/11 40 
§ 185 Kommunstyrelsens personal-

utskotts protokoll 2020-09-28 
2020/33 41 

§ 186 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll 2020-10-21 

2020/32 42 

§ 187 Övriga ärenden  43 
 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 163   
Förändringar på föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Under punkten Övriga ärenden ta upp: 
 

 Information om kommunstyrelsens sammanträde 25 november. 
 Registrering av allmänna handlingar. 

 
_______ 
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KS § 164  Dnr KS 2020/13 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchefen informerar om bland annat: 
 
 Covid-19 läget inom kommunens verksamhet och i samhället lokalt och 

nationellt.  
 Arbetet med kommunens arbetsprocesser inom verksamheterna pågår. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 165  Dnr KS 2020/211 
Dalslands Turist AB/Dalslands Kanal AB, information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt informerar VD för Dalslands Turist 
AB och Dalslands Kanal AB, Johan Trollnäs, om nuläge och framtiden för 
Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB som samordnar 
verksamheterna från 2021.  
 
Förslag till nytt konsortialavtal och ägardirektiv för Dalslands Turist AB är 
på gång och ärendet återkommer för behandling. Vidare informeras om 
Västsvenska Turistrådets nya affärsplan ”Hållbarhetsklivet” som föreslås 
antas av länets 49 kommuner. 
 
Under föredragningen deltar Iréne Örtengren, styrelseledamot i Dalslands 
Turist AB. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 166  Dnr KS 2020/179 
Pris för kommunala bostadstomter, avskaffande av enkronastomter 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en individuell prissättning av 
kommunala bostadstomter. Prissättning per kvadratmeter ska fastställas 
enligt marknadsvärde vid varje fall.  
 
Med detta beslut upphävs tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige  
24 mars 2004 § 19 (dnr 32/2004), gällande de så kallade ”1-kronastomterna”.   

 
Yrkanden 

 
Linda Jansson (M) och Marion Pelli (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Propositionsordning 

 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Linda Janssons (M) 
och Marion Pellis (C) yrkanden. Efter ställd proposition finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandena. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen föreslår att de så kallade ”1-kronastomterna” avskaffas. Den 
nya prissättningen föreslås istället tillämpa individuell prissättning efter 
varje enskild tomts storlek i kvadratmeter och eller byggrätt, där aktuellt 
marknadsvärde tillämpas.  
 
Genom att kommunen har osålda tomter som kostar en krona skapar det 
problem med hypotekslån då bankerna utgår från marknadsvärdet när de 
värderar fastigheten som säkerhet för lånet. Då kommunen redan har svaga 
marknadsvärden och ett negativt Tobins-Q bidrar inte ”1-kronastomterna” 
till att skapa bättre förutsättningar för ett högre marknadsvärde och 
underlätta för belåning, och möjliggöra nybyggnation, i samband med 
nybyggnation. Tobins-Q är ett begrepp som kan användas för att mäta en 
lokal bostadsmarknads attraktivitet.  
 
Det finns andra sätt att marknadsföra lediga tomter på som gynnar 
kommunens varumärke och attraktivitet och skapar förutsättningar för att 
marknadsvärdet höjs och attraktiviteten utvecklas. Genom individuell 
prissättning och marknadsmässiga priser för tomter skapas ett värde för 
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tomterna istället för att dessa skänks bort för en krona. Genom att ta fram ett 
aktuellt prospekt med lediga tomter och prissättning utifrån detta förslag 
skapas förutsättningar för att främja varumärket Färgelanda kommun och 
efterfrågan på bostadstomter i kommunen.  
 
I dagsläget finns totalt 44 lediga och avstyckade villatomter inom 
kommunens tätorter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 156. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2020. 
Kommunfullmäktiges beslut 24 mars 2004 § 19. 
 
Handläggare inom Mark- och exploateringsenheten informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 167  Dnr KS 2020/164 
Genomförande av vattenförsörjningsplan för Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra Västvatten AB att ta fram en 
vattenförsörjningsplan för Färgelanda kommuns räkning.  
 
Finansiering: 
Beräknad kostnad av projektet är 350 000 kr exkl moms, varav cirka 
250 000 kr för konsultarbete. Västvatten AB:s handläggning, upphandling 
och projektledning, samt Färgelanda kommuns kompetens och interna 
handläggning i ärendet bedöms kosta cirka 100 000 kr. Finansiering sker 
genom avdelning Samhällsutvecklings budgeterade medel för 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att redovisa nuvarande nyttjande av 
vattenresurser i Färgelanda kommun samt identifiera framtida behov och 
tillgångar av vattenresurser för dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjnings-
planen ska fungera som underlag för att tillgången till vattenresurser för 
dricksvattenförsörjningen i Färgelanda kommun ska kunna säkras på lång 
sikt. Tidsperspektivet i vattenförsörjningsplanen är ett flergenerations-
perspektiv vilket rör sig om cirka 50-100 år.   
 
Vattenförsörjningsplanen kopplar till kommunens översiktsplan (ÖP) och 
delar av planen bör presenteras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
Kopplingen mellan ÖP och vattenförsörjningsplanen finns tydligt beskrivet  
i länsstyrelsens och i Sveriges Geologiska Undersökningars (SGU) 
vägledning. Samordning med ÖP bör göras genom att avdelning 
Samhällsutveckling är en del i framtagandet av vattenförsörjningsplanen 
och därefter bör planen tillsammans med andra relevanta delar av VA-
planen införlivas i ÖP efter VA-planens färdigställande.  
 
VA-planarbetet har pågått under flera år och innefattar fler handlingar, där 
vattenförsörjningsplanen är en del.  
 
Tidplanen för arbetet är att det påbörjas höst/vinter 2020. Planen beräknas 
vara klar september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 157. 
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Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 26 juni 2020. 
Kommunal Vattenförsörjningsplan Färgelanda kommun daterad 14 maj 
2020. 
 
Planingenjören informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Västvatten AB 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Planingenjören 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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KS § 168  Dnr KS 2019/191 
Antagande av ändrad detaljplan avseende Färgelanda Prästgård 1:77 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplaneändring för Färgelanda 
Prästgård 1:77 enligt 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 
Ärendebeskrivning 

 
Valbohem AB tog fram en detaljplan för området 2017 som medgav en 
byggrätt i södra delen av området. Efter att planen antagits framkom att 
byggrätten önskas sträcka sig även i norra delen av området och en 
planändring begärdes. Planbesked gavs 27 juni 2019, nuvarande planavtal 
tecknades 27 april 2020.   
 
Ändringen ska skapa bättre möjligheter till placering av flerbostadshus inom 
fastigheten. Planändringen begärdes innan genomförandetiden gått ut, men 
då ändringen begärs av fastighetsägaren själv bedöms ändringen ändå kunna 
genomföras. Planområdet innefattar den befintliga byggrätten för bostäder, 
samt byggrätt för garage i norra delen. Byggrätten för garage ändras i 
planändringen till byggrätt för bostäder. Övriga bestämmelser om högsta 
byggnadshöjd, byggrätt och belastning kvarstår.  
 
Planändringen strider inte mot gällande översiktsplan eller bostads-
försörjningsprogram. Planändringen har heller inte bedömts ha en  
betydande miljöpåverkan, en bedömning länsstyrelsen delar. En 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras. 
 
Planprocessen har hanterats enligt standardförfarande, enligt 5 kapitlet 6 § 
plan- och bygglagen (PBL). Detaljplaneändringen har varit ute på samråd 
mellan den 2 juli och den 14 augusti, med förlängd svarstid för några få 
sakägare. En avvägning av yttranden och önskemål gjordes där 
förvaltningen landade i att inte göra några ändringar i plankartan, men en 
liten justering i planbeskrivningen. Planen gick därefter ut på granskning 
mellan den 18 september och den 5 oktober där fyra har inkommit med svar. 
Enligt PBL ska lantmäteriet och länsstyrelsen yttra sig och i deras yttranden 
framkom inga ytterligare synpunkter i granskningen. Färgelanda vatten AB 
har i sitt svar inget att erinra. Dalslands Miljö- och Energiförbund tillstyrkte 
sitt yttrande från samrådet och en sakägare har besökt planingenjören och 
godkänt förslaget. 
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Ett granskningsutlåtande upprättades där alla synpunkter och önskemål 
under samråds- och granskningstiden behandlades, enligt 5 kapitlet 23 § 
plan- och bygglagen. Efter avvägning av olika önskemål har plankartan 
justerats något efter granskningen. Vattenfall lämnade önskemål om 
säkerhetsavstånd till högspänningskablar som går i gång/cykelväg sydost 
om området. Byggrätten har därför minskat något för att tillgodose 
önskemålet. Ändringen anses mindre vilket betyder att ny granskningstid ej 
behöver ske.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 158. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2020. 
Granskningsutlåtande daterat 9 oktober, justerat 14 oktober 2020. 
Planbeskrivning och plankarta daterade 9 oktober, justerade 14 oktober 
2020. 
 
Planingenjören informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet  
Valbohem AB 
Planingenjören  
Diariet 
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KS § 169  Dnr KS 2020/220 
Färgelanda kommuns planarbete framåt, detaljplan respektive 
översiktsplan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att återta sitt beslut den 22 januari 2020, § 8  
(dnr 2019/368). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till 
två nya detaljplaner inom först Färgelanda tätort. Fokus ska vara på det som 
fastställs i ”bostadsförsörjningsprogrammet” och kommunfullmäktiges 
beslut den 19 juni 2019 § 66, som innebär beslut om ”ökad byggnation av 
bostäder och verksamheter”. Därefter ska planeringsarbetet ta sikte på 
Högsäter.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till 
översiktsplan som siktar på visioner och behov framåt 2040. Framtagandet 
av beslutsunderlagen ska ske med medborgardialogen i fokus där 
kommunstyrelsens arbetsutskott och Bygg- och trafiknämndens presidium 
agerar styrgrupp och handläggare utgör arbetsgrupp.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ta fram plankalender efter 2020, utan 
istället arbeta med uppskattade tidsplaner från förvaltningen i förhållande 
till de uppdrag som beslutas.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har under 2019 och 2020 tagit 
ett antal beslut rörande översiktsplan, detaljplaner och plankalender. 
 
Dialogmöte med bygg- och trafiknämndens presidium, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och handläggare genomförs den 23 september om hur arbetet, 
utifrån kommunfullmäktiges beslut, kan bedrivas mest resultatorienterat, 
resurseffektivt och med stor involvering av de som bor, verkar och besöker 
kommunen såväl enskilda som företagare.   
 
För att snarast kunna påbörja byggnationer krävs detaljplan i tätbebyggt 
område. Det är mest resurseffektivt och entreprenörsvänligt att ägna sig åt 
framtagande av detaljplan i stället för att först ta fram en fördjupad 
översiktsplan (tar cirka två år extra) och därefter ta fram en detaljplan. 
Färgelanda kommuns översiktsplan är nästan lika detaljerad som många 
andra kommunernas fördjupade översiktsplaner. Med hänsyn till 
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plangruppens goda förarbete finns det goda förutsättningar till att gå direkt 
på framtagande av detaljplan.  
 
I det kommande planarbetet har politiken lyft fram Färgelanda och Högsäter 
som prioriterade områden, där detaljplaneringen påbörjas i Färgelanda tätort 
och därefter fortskrider arbetet med att planeringen för Högsäter. 
 
Avdelningen för Samhällsutveckling har kapacitet att starta och driva 
arbetet med två detaljplaner samtidigt som arbetet med ny översiktsplan 
startas upp för att denna ska antas hösten 2022, innan aktualiseringen av 
nuvarande översiktsplan löper ut. Det finns behov av strategisk samhälls-
planering i kommunen, med tydliga och långsiktiga visioner, som tar sikte 
på 2030. I strategisk samhällsplanering bör politiker och handläggare arbeta 
tillsammans för att se till att politikens visioner tas till vara på ett 
resurseffektivt och tydligt sätt samt i dialog med medborgare.  
 
Vid dialogmötet den 23 september diskuteras också beslutad plankalender, 
där det konstateras att denna inte följs. Det uppkommer även nya planer och 
andra beslut under tiden som kalendern löper, så att följa samhälls-
planeringen på detta sätt blir varken tydligt eller effektivt. För de uppdrag 
gällande samhällsplanering som kommer från både politiskt håll samt från 
enskilda aktörer bör istället en tidsplan för respektive projekt tas fram. I 
dialog med politiken blir det då lättare att få en tydlig bild i dagsläget över 
arbetssituation, resurs och det fortlöpande arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 159. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 29 september 2020. 
 
Planingenjören informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Bygg- och trafiknämnden 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Kommunchefen 
Diariet 
 
 
 

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 170  Dnr KS 2019/89 
Kommunens bidragsregler för föreningar, revidering 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade bidragsregler för 
föreningar enligt förslag daterade 28 september 2020. Beslutet ska träda i 
kraft den 1 januari 2021.  
 
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om 
beloppen beträffande anläggningsbidrag (separat ärende).  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 maj 2020, § 101, att 
ärendet beträffande bidragsregler ska tas upp till politiskt beslut under 
hösten 2020.  
 
Förslaget innebär huvudsakligen förtydliganden och tillägg:  
 En separat rubrik har lagts till under anläggningsbidrag för 

multianläggningar som föreslås vara bidragsberättigade om en förening 
äger eller hyr en anläggning inom kommunen.  

 För förening som äger eller hyr en samlingslokal föreslås behöva ha 
minst fem (5) aktiviteter per år för att vara bidragsberättigad. Bidraget 
ska utgöra ett fast belopp per förening.  

 Investeringsbidrag har lagts till. 
 Beloppen för anläggningar lyfts ut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 160. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 28 september 2020. 
Förslag ”Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun” daterade  
28 september 2020. 
 
Handläggare Kultur och fritid informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 171  Dnr KS 2020/214 
Utbetalning av anläggningsbidrag 2021-2024 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja följande bidrag för föreningar i 
Färgelanda kommun som uppfyller krav enligt ”Bidragsregler för föreningar 
i Färgelanda kommun”. Bidragsbeloppen gäller per förening och per år för 
en fyraårsperiod eller tills kommunstyrelsen fattar nytt beslut.  
 
Bidragsbeloppen gäller utifrån varje års budgetram. Vid förändring av antal 
ansökande föreningsstock beträffande anläggningar som innebär att avsatt 
budgetram för ”föreningsstöd” överskrids ska beslut i ärendet tas av 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutet gäller förutsatt att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten 
om beloppen till kommunstyrelsen. 
   
Aktivitetsanläggningar  
Ridskoleanläggning  240 000 kr 
Multianläggning     90 000 kr 
Fotboll/Idrottsanläggning    20 000 kr 
Föreningsanläggning    10 000 kr 
Mindre anläggning      5 000 kr 
Övriga anläggningar      3 000 kr 
 
Samlingslokaler 
Samlingslokal    35 000 kr 
 
Kulturlokaler 
Kulturlokal    25 000 kr. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Bidrag utgår till godkänd förening som äger eller hyr en anläggning eller 
lokal inom kommunen. Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas per 
förening och per år för en fyraårsperiod eller tills kommunstyrelsen fattar 
nytt beslut. Bidragsbeloppen gäller utifrån varje års budgetram.  
 
Vid förändring av antal ansökande föreningsstock avseende anläggningar 
som innebär att avsatt budgetram för ”föreningsstöd” överskrids, föreslås att  
beslut i ärendet tas av kommunstyrelsen.  
 

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 161. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 28 september 2020. 
 
Handläggare Kultur och fritid informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Handläggaren Kultur och fritid 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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KS § 172  Dnr KS 2020/5 
Ekonomisk uppföljning september 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichefen redovisar preliminär ekonomisk uppföljning efter 
september månad då materialet inte är färdiganalyserats av förvaltningen. 
Kvartalsrapport Q3 2020 kommer att behandlas av kommunstyrelsen i 
november. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 173  Dnr KS 2020/216 
Delårsrapport augusti 2020, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(NÄRF) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
NÄRF har inkommit med delårsrapport per 31 augusti 2020. Förbundet 
redovisar för perioden ett resultat på 3 033 000 kr. Prognosen för helår visar 
på ett resultat på 2 200 000 kr. (Enhet sotning är inte inkluderad.)  
En anledning till ett högt prognostiserat resultat är effekten av statens beslut 
att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader samt tillfälligt sänka sociala 
avgifter. Förbundet har även fått ersättning från kommunerna för 
totalförsvarsfrågor och krisberedskap civilt försvar samt ersättning från 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän för tjänsten tillförordnad förbundschef. 
Totalt påverkar posterna prognosen med 1 500 000 kr, posterna är inte 
budgeterade. 
 
Enhet sotning redovisar för samma period ett resultat på –118 000 kr. 
Prognosen visar ett nollresultat för året.  
 
Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som för verksamheten. Granskningen har utförts av sakkunniga 
som biträder revisorerna. Revisorernas bedömning är baserad på en 
översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys 
och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av 
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.  
 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Med 
utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att 
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.  
 
Revisorerna noterar att förbundet har fastställt fyra finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning och bedömer att två av dem kommer att uppfyllas, 
investeringsmålet och lånemålet. Revisorerna konstaterar emellertid att två 
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av fyra mål tar sin utgångspunkt i ett längre tidsperspektiv än ett år. De 
anser därför att dessa två finansiella mål, intäkter och samarbete, inte är 
utformade på ett sådant sätt att de utgör mål som är möjliga att utvärdera för 
vart enskilt år. Revisorerna bedömer att de, mot bakgrund av ovanstående, 
inte kan göra någon bedömning huruvida det finns förutsättningar för att 
uppnå två av de finansiella målen vid årets slut. 
 
När det gäller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning har 
direktionen inte fastställt några mål för 2020. Dessa kommer att beslutas på 
direktionsmötet den 25 september genom en prolongering av tidigare 
handlingsprogram. Förbundet uppger att de följt tidigare gällande 
handlingsprogram under 2020. Revisorerna har därför inte kunnat göra 
någon bedömning om dessa är uppfyllda eller inte under perioden  
2020-01-01—2020-08-31. Revisorerna bedömer att de, mot bakgrund av 
ovanstående, inte kan göra någon bedömning huruvida det finns 
förutsättningar för att uppnå de verksamhetsmässiga målen till årets slut. 
 
När det gäller de finansiella såväl som verksamhetsmässiga målen 
innehåller delårsrapporten ett flertal skrivningar som ger läsaren förståelse 
för hur förbundet arbetar för att nå högre måluppfyllelse kopplat till de 
redovisade målen. Samtidigt vill revisorerna påminna om att de, i samband 
med föregående delårsrapport, påpekade att ”Kopplingen från olika 
aktiviteter till respektive verksamhetsmål bör förtydligas”. 
 
Efter genomförd granskning av delårsrapporten lämnar revisorerna följande 
rekommendationer:  
 Direktionen bör tillse att redovisade finansiella anläggningstillgångar 

prövas i relation till RKR 7 till årsbokslutet 2020. 
 Direktionen bör utveckla system för styrning och uppföljning av god 

ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 150. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020. 
Direktionens för NÄRF beslut 25 september 2020 § 37. 
Delårsrapport augusti 2020 NÄRF. 
Revisorernas granskning och bedömning daterad 23 september 2020. 
Granskningsrapport Delårsrapport 2020 genomförd av PwC. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 174  Dnr KS 2020/219 
Delårsredovisning januari-augusti 2020 Samordningsförbundet Väst 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs 
delårsredovisning januari-augusti 2020 och lägga den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samordningsförbundet Väst har inkommit med delårsredovisning per  
31 augusti 2020 samt prognos för helåret 2020. 
 
Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på -480 000 kr för 
perioden, vilket är en avvikelse från budget med +858 000 kr.  
 
Helårsprognosen visar ett resultat på –1 359 000 kr. Prognosen påvisar ett 
eget kapital på 1 402 000 kr vid årets slut, vilket till största delen är 
inplanerat i insatser 2021. Avvikelsen beror först och främst på att en ny 
rehabvägledare som skulle börja 1 januari, startade sitt uppdrag först den  
17 februari och att i stort sett alla strukturella insatser, Arenadagarna, 
Förbundets Dag och Finsamkonferensen har blivit inställt på grund av 
Corona. Förbundet har i dagsläget fått utbetalt ESF-bidrag till och med 
november 2019. 
 
Förbundets mål och redovisning av periodens aktiviteter och insatser finns 
beskrivet i delårsredovisningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 151. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020. 
Samordningsförbundet Västs styrelses beslut 29 september 2020 § 38. 
Delårsredovisning januari-augusti 2020 inklusive bilagor. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 175  Dnr KS 2020/199 
Kapitalisering av Kommuninvest, återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att Färgelanda kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(hädanefter kallad Föreningen) ska inbetala ett insatsbelopp om 
1 300 000 kronor senast 2020-11-26 samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen. 

 
 att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.  

 
 att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning 
av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Färgelanda kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (inne-
hållande beslut enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftsbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
 för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 

ovan, att bemyndiga ekonomichefen att för kommunstyrelsens räkning 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 
besluten ovan. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
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Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  
 
Färgelanda kommuns förlagslån till Föreningen uppgick per den  
29 september 2020 till 1 300 000 kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre räknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlags-
lånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna 
har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till 
Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 
härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen 
från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapital-
insats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer 
på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att  
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren. Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att 
deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till angivna belopp per år.  
 
Färgelanda kommun har en aktuell insats på 5 845 500 kr, samt förlagslån, 
som nu återbetalats på 1 300 000 kr. Om kommunen antar erbjudandet att 
omedelbart inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Föreningen 
senast 20 november 2020 skulle det innebära ytterligare inbetalningar på 
648 500 kr år 2023 och 649 500 kr år 2024 för att nå upp till insatsnivån 

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

1 300 kronor per invånare. För Färgelanda Kommun innebär denna nivå 
8 443 500 tkr. 
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner  [360 kronor 
per invånare för regioner]. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 153. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020. 
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
daterad 3 september 2020. 
Inbjudan till teckning av förlagslån inklusive bilagor daterad 30 mars 2020. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 176  Dnr KS 2020/201 
Redovisning av åtgärder avseende Förebyggande arbete vid risk för 
olycksfall och ohälsa; Föreläggande av vite - Månvägens förskola 
(2019/011089) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till ”Redovisning av åtgärder 
utifrån föreläggande från avseende Månvägens förskola (AV 2019/011089)” 
daterad 8 oktober 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Arbetsmiljöverket inspekterade 7 mars 2019 Månvägens förskola. Vid 
inspektionen identifierades vissa brister i arbetsmiljön. Vid uppföljnings-
möte den 28 maj kvarstod brister och kommunen har efter detta 
kompletterat med dokumentation och uppgifter till Arbetsmiljöverket. 
 
Efter ny skyddsrond 27 november 2019 kvarstår brister som dialogiserats 
mellan kommunen och Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket beslutar  
8 september 2020 om föreläggande där det framgår att Färgelanda kommun 
senast den 2 november 2020 vid ett vite om 75 000 kronor ska ha genomfört 
följande åtgärder: 
 
1   Kommunen ska redovisa vilka brister kommunen har identifierat vad 

avser första hjälpen och vilka kunskaper ni behöver för att hantera 
dessa risker. Kommunen ska också redovisa vilken utrustning 
kommunen har bedömt att kommunen behöver.  

2.1 Kommunen ska redovisa resultat från senast genomförda 
undersökning och riskbedömning av organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer.  

2.2. Med utgångspunkt från riskbedömningen i punkt 2.1, ska en 
handlingsplan tas fram. Denna ska ange vad som behöver göras för att 
förebygga risk för olycksfall och ohälsa, när åtgärderna ska vara 
genomförda, vem som ska se till att de genomförs och vem som 
därefter kontrollerar att åtgärderna fått avsedd effekt. Handlingsplanen 
ska vara skriftlig och redovisas till Arbetsmiljöverket.  

 
Förvaltningen redovisar i förslag till ”Redovisning av åtgärder utifrån 
föreläggande från avseende Månvägens förskola (AV 2019/011089)” 
daterad 8 oktober 2020 de åtgärder som gjorts. 
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Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 154. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020. 
Förslag till redovisning till Arbetsmiljöverket inklusive bilagor daterad  
8 oktober 2020. 
Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande daterad 8 september 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmiljöverket 
Barn- och utbildningschef 
Rektor med ansvar för förskolan 
Diariet 
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KS § 177  Dnr KS 2020/63, KS 2020/73 
Förlängd utredningstid avseende "Utvärdering av Heltidsresan" 
respektive "Hur en bemanningsverksamhet optimalt kan fungera i 
kommunen" 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen förlänger utredningstiden för ärende avseende 
utvärdering av ”Heltidsresan” (2020/63) samt ärende avseende utredning av 
hur en bemanningsenhet optimalt kan fungera i kommunen (2020/73). 
Utredningarna ska presenteras senast 30 juni 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutar den 29 mars 2017 (§ 57) att heltid skulle vara 
norm för anställning i Färgelanda kommun. Bakgrunden till beslutet var den 
centrala överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) och Kommunal avseende heltid som norm, den så kallade Heltids-
resan. Det nationella projektet, utifrån överenskommelsen, startade i 
februari 2017 med målet att den 31 maj 2021 skulle alla kommunal- och 
landstingsanställda arbeta heltid. Ett lokalt projekt i Färgelanda med samma 
tidplan startade med äldreomsorgen 2018. 
 
Den 26 februari 2020 (§ 26) beslutar kommunstyrelsen att arbetet med 
införandet av heltid som norm i Färgelanda kommun ska pausas till dess att 
utvärdering av arbetet med ”heltidsresan” har presenterats i enlighet med av 
personalutskottet utdelat uppdrag till kommunchefen (KSPU  
20 januari 2020, § 3).  Vidare gav personalutskottet 23 mars 2020 § 9, 
kommunchefen i uppdrag att utreda hur en bemanningsverksamhet optimalt 
kan fungera i kommunen och presentera detta i samband med utvärderingen 
av heltidsresan i september 2020. 
 
Någon utredning har inte kunnat genomföras då andra uppgifter prioriterats, 
varför utredningstiden föreslås förlängd till 30 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 155. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
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Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
HR-/administrativ chef 
Diariet 
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KS § 178  Dnr KS 2020/31 
Utbetalning av kommunalt partistöd för 2021 baserad på redovisningen 
för 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd för år 2021 
till de partier som lämnat in en redovisning av hur det kommunala 
partistödet har använts under 2019 i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser och kommunens reglemente för kommunalt partistöd. 
 
Partistöd utbetalas till Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Social-
demokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 
utbetalning av kommunalt partistöd. 
 
Enligt reglementet för kommunalt partistöd utgår stödet dels som ett 
grundstöd, dels som ett mandatbundet stöd. Grundstödet är fast medan 
mandatstödet beräknas utifrån det belopp som återstår av det budgeterade 
totalbeloppet efter det att grundstödet fördelats.  
 
Enligt kommunallagen (KL) ska mottagare av partistödet årligen lämna en 
skriftlig redovisning med ett granskningsintyg som visar att stödet  
föregående år har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin (KL 4 kapitlet 31 §). Denna redovisning ska lämnas senast sex 
månader efter det aktuella årets slut, det vill säga 30 juni 2020. Samtliga 
partier har lämnat sin redovisning för 2019 inom den föreskrivna tiden. 
 
Enligt nu kända uppgifter i budgetförslaget för 2021 uppgår partistödet 
250 000 kronor. 
 
Grundstöd per år 
Parti som har 1-3 mandat i kommunfullmäktige:    4 100:- 
Parti som har 4-6 mandat i kommunfullmäktige:     6 850:- 
Parti som har 7-9 mandat i kommunfullmäktige:  9 600:- 
Parti som har 10 och fler mandat i kommunfullmäktige:                  12 300:- 
 
Totalt grundstöd 2021 uppgår till 43 800:-  
Återstår att fördela som mandatstöd 206 200 på 31 mandat 
Mandatstödet 2021 blir med dessa förutsättningar 6652 kronor/mandat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 162. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 179  Dnr KS 2020/25 
Redovisning av obesvarade motioner oktober 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner 
redovisas två gånger om året, vår och höst. Kommunfullmäktige kan i 
samband med detta avskriva motioner från vidare handläggning.  
 
Motioner som  ännu inte besvarats (6 oktober 2020) 
 
Dnr KS 2019/133  
Motion om upprustning av scenen på torget samt inköp av 
marknadsbord [Kerstin Fredriksson (S) ]  
Anmäld i KF 2019-04-10. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 163. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 180  Dnr KS 2020/223 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott respektive personalutskott 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdestider 2021 för 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott respektive 
personalutskott enligt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag till sammanträdestider 2021 för kommunstyrelsen och dess utskott 
är framtaget. Hänsyn har tagits till de ekonomiska processer som kommunen 
arbetar utifrån vilket bland annat innebär att nämnderna ska ha behandlat 
ekonomiska ärenden innan de avgörs i kommunstyrelsen/ kommun-
fullmäktige.  
 
Personalutskottet som består av ledamöterna i arbetsutskottet föreslås 
genomföras i anslutning till arbetsutskottets sammanträden vid fem tillfällen 
under året. 
 
Utifrån nedanstående tidplan och föreslagen tidplan för kommunfullmäktige 
kan det komma att behövas göra avsteg från kommunstyrelsen reglemente 
om kallelse sex dagar innan sammanträdet. Detta vid de tillfällen som 
arbetsutskott och fullmäktige genomförs samma dag*. 
 
 Kommunstyrelsen  
 (start kl 08.15 om inte  
 annan tid anges i  
 kallelsen) 

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

Kommunstyrelsens   
 personalutskott  
 (start i anslutning till   
 Arbetsutskottets  
 sammanträde 

27 januari 20 januari 20 januari 
24 februari 17 februari *  

31 mars 24 mars 24 mars 
28 april 21 april  
26 maj 19 maj  19 maj 

23 juni Reserv 16 juni *  
25 augusti 18 augusti  

29 september 22 september 22 september 
27 oktober 20 oktober  

24 november 17 november * 17 november 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 164. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen och hennes ledningsgrupp 
Respektive nämnd 
Samverkanspartners (kommunalförbund etc) 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 181  Dnr KS 2020/223 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdestider 2021 enligt 
följande: 
 
17 februari, 14 april, 16 juni, 13 oktober, 17 november och 15 december. 
 
Uppgift om kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens webbplats, anslagstavlan. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag till sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige (kommun-
styrelsens dagar för kännedom): 
 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 
17 februari 27 januari 

14 april 24 februari och 31 mars 
16 juni 26 maj 

13 oktober 29 september 
17 november Reserv 27 oktober 

15 december 24 november 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 165. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 182   
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: 

 Protokoll Västvatten AB:s ägarsamråd 2020-04-21. 
 Protokoll Färgelanda Vatten AB:s styrelse 2020-09-24. 
 Protokoll Västvatten AB:s styrelse 2020-09-24. 
 Protokoll Direktionen Fyrbodals kommunalförbund 2020-09-24. 
 Protokoll Styrelsen Samordningsförbundet Väst 2020-09-29. 
 Minnesanteckningar BRÅ Arbetsgrupp 2020-10-05. 
 Protokoll Dalslands Energi- och miljönämnd 2020-10-08. 

 
Kenneth Carlsson (L) rapporterar från Delregional kulturpolitisk dialog den 
15 oktober där han och Kerstin Fredriksson (S) deltog för Färgelanda 
kommun. 
 
Linda Jansson (M) informerar om möte mellan representanter från Sotenäs 
kommun och kommunstyrelsens presidium kring infrastrukturfrågor och 
kommande etablering av företag inom fiskindustrin i Sotenäs kommun. 
 
Ordföranden informerar om utnämningen av Årets företagare 2020 i 
kommunen som är PK Data AB. 

 
_______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 183  Dnr KS 2020/12 
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Meddelanden daterade 22 oktober 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 184  Dnr KS 2020/11 
Delegationsanmälan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsanmälan till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsanmälan daterad 21 oktober 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 185  Dnr 2020/33 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-09-28 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga personalutskottets protokoll från  
28 september 2020 till handlingarna. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 186  Dnr 2020/32 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga arbetsutskottets protokoll från  
21 oktober 2020 till handlingarna. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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2020-10-28 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 187   
Övriga ärenden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordföranden informerar om att nästa kommunstyrelsesammanträde  
25 november blir heldag. 
 
Kommunchefen påminner om allmänna handlingar och registrering av dessa 
om någon hör av sig till styrelsens ledamöter och ersättare via post,  
e-post, SMS, Messenger eller telefon i ärenden som bör registreras som 
allmän handling. 

 
_______ 
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