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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande:   
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Louise Blom (C) 
Bo Ljung (L) tjg ersättare för Marion Pelli (C) 
Leif Söderquist (C) §§ 188 (beslut) och §§ 189-203 (information) kl 08.15-
12.00  
Johanna Magnusson (C) tjg ersättare för Leif Söderquist (C) §§ 189-203 
(beslut) och 204-228, kl 13.00-15.30 
Kenneth Carlsson (L) 
Linda Jansson (M) §§ 188 (beslut) och §§ 189-206 (information), kl 08.15-
13.50 
Bengt Melin (M) tjg ersättare för Linda Jansson (M) §§ 189-206 (beslut) 
samt §§ 207-228 
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: 
Bengt Melin (M) §§ 188 (beslut) och §§ 189-206 (information) 
 
Övriga deltagare: 
Katrin Siverby, kommunchef  
Kristina Olsson, ekonomichef 
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare 
Elisabet Niklasson, säkerhetssamordnare, § 191 
Jenny Christensen, näringslivsstrateg, §§ 192-194 
Per Jonsson, ordförande Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal, § 194 
Kerstin Söderlund, verksamhetsledare Framtidsbygder Dalsland Årjäng 
Munkedal, § 194 
Daniel Hårdfelt, energi- och klimatstrateg Dalslands Miljö- och 
Energikontor, § 195 
Ulf Nilsson, teknisk chef, § 196 
Sebastian Svensson, handläggare Mark- och exploatering, §§ 196-200 
Tünde Petersson, avdelningschef Samhällsutveckling, §§ 196-200 
Henrik Röste, IT-strateg, §§ 201-203 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutssammanträde  
Beslut i ärende § 188 kl 08.15-08.20 (ärende 1 på föredragningslistan) 
 
Genomgång av dagens ärende  
Information och diskussion i ärende 2-41 på föredragningslistan  
kl 08.20-15.10 
 
Mötesuppehåll för lunch kl 12.00-13.00  
 
Beslutssammanträde  
Beslut i ärende §§ 189-228 kl 15.10-15.30 (ärende 2-41 på 
föredragningslistan) 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 188 Kommunstyrelsens sammanträde 
2020-11-25, ej offentligt/öppet för 
allmänheten 

2020/270 7 

§ 189 Förändringar på 
föredragningslistan 

 8 

§ 190 Kommunchefens information 2020/13 9 
§ 191 Covid-19 information  10 
§ 192 Kompetenskluster i Dalsland 

respektive Campus Dalsland, 
information 

2020/75, 
2020/235 

11 - 12 

§ 193 Uppföljning av handlingsplan 
2020 utifrån Näringslivsstrategi 
Färgelanda kommun 

2020/260 13 

§ 194 Kommunens deltagande i 
Leaderprogram 2021-2027 

2020/225 14 

§ 195 Färgelanda kommuns 
energiuppföljning 2019, 
redovisning 

2020/258 15 

§ 196 Införande av passeringssystem på 
återvinningscentralen i Stigen 

2020/263 16 - 17 

§ 197 Markförsäljning del av Stigen 
1:70 

2020/248 18 

§ 198 Riktlinjer för Anslutning till 
kommunens nät för fjärrvärme, 
information 

2020/41 19 - 20 

§ 199 Svar på motion om boendemiljö – 
kontinuitetsskogsbruk samt 
ekologiskt brukande av tätortsnära 
åkermark, information 

2020/232 21 - 22 

§ 200 Lokalförsörjningsplan, Färgelanda 
kommun 

2020/264 23 

§ 201 Information om rapport avseende 
systemkrasch Agresso hösten 
2019 

2020/45 24 

§ 202 Uppdrag avseende framtida IT-
verksamhet, information 

2020/143 25 

§ 203 Antagande av 
Interndebiteringsmodell för 
kommunens IT-verksamhet 

2020/262 26 - 27 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

§ 204 Delårsbokslut 2020-08-31 för 
Dalslands Miljö- och 
Energiförbund (DMEF) 

2020/224 28 - 29 

§ 205 Delårsrapport 2020-06-30, 
Fyrbodals Kommunalförbund 

2020/231 30 - 31 

§ 206 Ekonomisk kvartalsrapport Q3 
2020 inklusive helårsprognos, 
Färgelanda kommun 

2020/5 32 - 33 

§ 207 Ny beräkningsmodell för 
egenavgift för resor med 
färdtjänst (anropsstyrd trafik) 
samt förändring av 
tillämpningsområde 

2020/259 34 - 35 

§ 208 Antagande av Taxor och avgifter 
2021 

2020/30 36 - 39 

§ 209 Taxa för plan- och 
byggverksamheten 2021 

2020/200 40 

§ 210 Taxa avseende dödsboförvaltning, 
kompletterande beslut avseende 
2021 och tillsvidare 

2020/79 41 

§ 211 Taxa 2021 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och 
liknande produkter (LTLP 
2018:2088) 

2020/213 42 - 43 

§ 212 Antagande av myndighetstaxor 
2021, Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund NÄRF 

2020/165 44 - 45 

§ 213 Antagande av sotningstaxor 2021 
Färgelanda kommun 

2020/166 46 - 47 

§ 214 Investeringar 2021 med plan för 
2022-2023, Färgelanda Vatten AB 

2020/246 48 

§ 215 VA-taxa 2021 med 
taxeföreskrifter, Färgelanda 
Vatten AB 

2020/245 49 - 51 

§ 216 Taxor avseende prövning och 
tillsyn enligt 
strålskyddslagstiftningen samt 
tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorier 2021, 
Dalslands Miljö- och 
Energiförbund (DMEF) 

2020/249 52 - 53 

§ 217 Taxa 2021 avseende Tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken, 

2020/250 54 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Dalslands Miljö- och 
Energiförbund (DMEF) 

§ 218 Taxa 2021 avseende 
Livsmedelskontroll, Dalslands 
Miljö- och Energiförbund 
(DMEF) 

2020/251 55 

§ 219 Mål- och resursplan 2021-2023 
inklusive finansiella mål, 
skattesats samt budget 2021, 
flerårsplan för åren 2022 och 2023 
med angivna kommunbidrag för 
kommunstyrelsen, nämnderna, 
investeringsutrymme, låneram för 
perioden med anvisning och 
uppdrag till kommunstyrelsen och 
nämnder 

2020/29, 
2020/267 

56 - 60 

§ 220 Upphävande av beslut avseende 
godkännande av 
anställningsbeslut 

2020/269 61 - 62 

§ 221 Begäran om överflyttning av 
ordinära bostäder till Valbohem 
AB 

2020/257 63 - 64 

§ 222 Anslutning till Hållbarhetsklivet - 
Västsveriges samlade initiativ för 
en hållbar besöksnäring 

2020/252 65 - 66 

§ 223 Färgelanda kommuns 
Klimatlöften 2021 

2020/155 67 - 69 

§ 224 Rapporter  70 
§ 225 Meddelanden 2020/12 71 
§ 226 Delegationsanmälan 2020/11 72 
§ 227 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

protokoll 2020-11-18 
2020/32 73 

§ 228 Övriga ärenden  74 
 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 188  Dnr KS 2020/270 
Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-25, ej offentligt/öppet för 
allmänheten 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdet 25 november 2020 ej är 
offentligt/öppet för allmänheten då sammanträdet genomförs digitalt och 
möjligheten att följa sammanträdet inte är möjligt. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt Kommunallagens (KL) 6 kapitel 25 § kan nämnd besluta om att  
sammanträden kan vara offentliga, om kommunfullmäktige medgett detta. 
Kommunstyrelsen har valt att ha sina sammanträden offentliga/öppna för 
allmänheten. 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands län har den 29 oktober och den  
23 november 2020 beslutat om föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning 
av Covid-19. Mot bakgrund av detta har i dialog mellan förvaltnings-
ledningen och kommunstyrelsens ordförande framkommit att även de 
politiska sammanträdena så långt det är möjligt ska genomföras digitalt. 
 
Kommunstyrelsen har sitt sammanträde 25 november och detta kommer att 
genomföras digitalt. Med anledning av att möjligheten att följa 
sammanträdet digitalt inte föreligger för allmänheten föreslås 
kommunstyrelsen besluta att sammanträdet ej är offentligt/öppet för 
allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 200. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 11 november 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 189   
Förändringar på föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Några Övriga ärenden anmäls inte. 

 
_______ 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 190  Dnr KS 2020/13 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchefen informerar om anpassning av arbetet i kommunen utifrån 
de restriktioner som gäller utifrån Covid-19, bland annat är Valboskolan 7-9 
stängd fram till 30 november 2020 då nytt beslut fattas. Undervisning sker 
på distans. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 191   
Covid-19 information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Aktuell information om Covid-19 situationen nationellt respektive i 
kommunen samt vilka åtgärder som vidtas inom kommunens verksamheter, 
lämnas av säkerhetssamordnaren. 

 
_______ 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 192  Dnr KS 2020/75, 2020/235 
Kompetenskluster i Dalsland respektive Campus Dalsland, information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kompetenskluster i Dalsland 
Kommunstyrelsen beslutar 25 mars 2020 § 51 att godkänna att kommunen 
ansöker om förstudiemedel till Kompetenskluster i Dalsland (KiD) via 
Fyrbodals kommunalförbund. Bakgrunden till beslutet är ett seminarium på 
Dalslands Folkhögskola den 27 januari 2020, där syftet med seminariet var 
att diskutera en vision om att på Dalslands Folkhögskola skapa en plats för 
företag i Dalsland att utvecklas, nätverka och möta framtidens behov på ett 
”Dalslands Utvecklingscentrum”. 
 
Vid kompetensrådets uppföljningsmöte för seminariet diskuteras möjliga 
vägar för att fortsatt arbeta vidare med att skapa ”Dalslands Utvecklings-
centrum”. Efter samtal med Fyrbodals kommunalförbund anser 
Kompetensrådet att initiativet bör utredas i en förstudie som på kort sikt ska 
ge en kartläggning av olika initiativ, som har tagits eller är på väg att tas, för 
kompetensförsörjningsinsatser i Dalsland i syfte att identifiera 
samverkansmöjligheter mellan dessa initiativ, samt att identifiera ytterligare 
behov av insatser för ökad kompetens. Förstudien ska ge underlag för att 
starta upp KiD - Kompetenskluster i Dalsland, en samordnande nod för 
olika kompetensförsörjningsinsatser i Färgelanda. Kommunen som 
organisation har via Fyrbodals kommunalförbund möjlighet att söka 
finansiering till förstudien via förbundets tillväxtmedel. Kommunen 
kommer att i samverkan med Dalslands Folkhögskola genomföra förstudien.  
 
Campus Dalsland 
Sedan höstterminen 2019 pågår inom ramen för Nya Vägar-projektet ett 
arbete som utreder förutsättningarna för att bygga hållbara partnerskap 
mellan lärosäten och kommuner för tillgång till högre utbildning i hela 
landet. I projektet ingår Högskolan Väst tillsammans med Västerviks 
kommun och Bengtsfors kommun där man tillsammans med övriga 
kommuner i Dalsland planerar för uppbyggnad av ett gemensamt 
Campus Dalsland.  
 
Projektet har lett till att Dalslandskommunerna markerar sin vilja att 
gemensamt bygga upp ett lokalt Campus Dalsland, i dialog med Högskolan 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Väst och Campus Västervik, för att förverkliga den hållbara partnerskaps-
idén och för att gemensamt i landskapet kraftsamla runt tillgång till och 
övergång till högre utbildning.  
 
Det saknas ett gemensamt ramverk för vad som definierar ett lokalt campus 
för högre utbildning. Nya Vägar-projektet strävar efter att ge viktiga inspel 
till nationell politik när det gäller tillgången till högre utbildning för 
individer och platser långt från lärosäten. Möjligheten att under en kort men 
intensiv period utarbeta ett koncept för utveckling av ett lokalt campus kan 
bli mycket värdefull för den dialogen. 
 
Ett Campus Dalsland som nav för ökad tillgång till högre utbildning i 
området stärker attraktionskraft, kompetensförsörjning och 
utvecklingsmöjligheter för hela Dalsland. Etableringen kan också komma 
att ge långsiktig effekt på demografi och flyttmönster. 
 
Aktuell information om arbetet i de olika projekten redovisas på 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 203. 
 
Näringslivsstrategen och ordföranden informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Rektor vuxenutbildning 
Näringslivsstrateg 
Diariet
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 193  Dnr KS 2020/260 
Uppföljning av handlingsplan 2020 utifrån Näringslivsstrategi 
Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige antar 12 februari 2019, § 13, näringslivsstrategi för 
Färgelanda kommun daterad 30 december 2019. Kommunstyrelsen beslutar 
22 januari 2020 § 2, under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
näringslivsstrategin, att godkänna framtagen handlingsplan utifrån 
Näringslivsstrategi Färgelanda kommun för perioden 2020-2021. 
 
Handlingsplaner tas fram vartannat år utifrån behov. Planen definierar 
målindikatorer som årligen ska följas upp och redovisas.   
 
Föreligger uppföljning av 2020 års aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 199. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 november 2020. 
Handlingsplan med uppföljning avseende 2020 års aktiviteter samt en 
överblick för aktiviteter 2021. 
Antagen näringslivsstrategi. 
 
Näringslivsstrategen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Näringslivsstrateg 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 194  Dnr KS 2020/225 
Kommunens deltagande i Leaderprogram 2021-2027 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
Ärendet återkommer för beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

 
FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal leder arbetet med 
leaderprogram för kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, 
Munkedal, Vänersborg, Åmål och Årjäng. 
 
Programperioden 2014-2020 går mot sitt slut. Sammantaget är 54 projekt 
beviljade som alla bygger nya samarbeten och verksamheter och/eller 
affärer. Projekten arbetar med leadermetoden vilket innebär ett  
underifrånperspektiv och lokala samarbeten mellan ideell-privat-offentlig 
sektor. Projekten finns över hela leaderområdet och driver utveckling inom 
till exempel besöksnäring, entreprenörskap, integration, fortbildning, 
mötesplatser och bygdeutveckling. 
 
Föreligger ny programperiod 2021-2027 och kommunstyrelsen har fått 
förfrågan om intresse och deltagande i kommande programperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 201. 
Skrivelse från FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal daterad  
8 oktober 2020. 
 
Ordförande och verksamhetsledaren informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 195  Dnr KS 2020/258 
Färgelanda kommuns energiuppföljning 2019, redovisning 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF) redovisar i sammanställning 
energiuppföljningen för 2019 inom Färgelanda kommun. I redovisningen 
ingår prestationsmål och måluppfyllnaden, energiförbrukning samt energi- 
och klimatrådgivning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 202. 
Uppföljning energianvändning 2019, 25 november 2020. 
 
Energi- och klimatstrategen redogör för redovisningen. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
DMEK/Energi- och klimatstrateg 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 196  Dnr KS 2020/263 
Införande av passeringssystem på återvinningscentralen i Stigen 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen noterar informationen och anser att ärendet är 
slutbehandlat för kommunstyrelsens del då förvaltningen har en tidsplan och 
genomförandet löper på. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ledningsutskottet beslutar 23 november 2017, § 236, att uppdra åt 
kommunchefen att lämna en redovisning av sakläget (bemanningen) på 
Stigens återvinningsstation på kommunstyrelsens sammanträde och 
informera beträffande verkställandet av budgetbeslutet om tolv avgiftsfria 
lämningstillfällen per år. Vid sammanträdet informerar kommunens 
tekniska chef om verksamheten och bemanningen av kommunens 
återvinningscentral i Stigen samt förvaltningens förberedelser för tolv 
gratislämningar per år.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 1 november 2017, § 238, att ge uppdrag att 
utreda kostnaderna för att utöka öppettiderna vid återvinningsstationen med 
en dag per vecka. Information ges av tekniska chefen om kommunens 
förberedelse om tolv kostnadsfria lämningstillfällen per år. 
 
Uppdragen 
Uppdraget om utökade öppettider har återrapporterats i form av information 
och att öppettiderna på måndagar är sedan ett antal år tillbaka utökade till 
mellan klockan 12.00-20.00. 
 
För att verifiera, enligt tidigare beslut, att varje kommuninnevånare har 
möjlighet att lämna avfall avgiftsfritt tolv gånger per år på återvinnings-
centralen i Stigen behöver ett automatiskt passeringssystem införskaffas.  
 
Passeringssystemet som har valts bygger på personliga RFID-kort och/eller 
körkort samt terminaler på anläggningarna. Registreringen sker 
beröringsfritt vid passage genom bommarna och programvaran innehåller 
funktioner för registrering, administration och statistik.  
 
Finansiering 
Det finns medel avsatta, genom renhållningstaxan, för att göra denna 
investering. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Leveransplan 
Planen är att passeringssystemet är i drift under början av 2021. 
             
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 170. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 3 november 2020.  
 
Avdelningschef Samhällsutveckling och teknisk chef informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 197  Dnr KS 2020/248 
Markförsäljning del av Stigen 1:70 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta ett markområde om  
975 kvadratmeter till fastigheten Stigen 4:19. Köpeskillingen fastställs till 
40 kr/kvadratmeter, 975 x 40 = 39 000 kronor.  
 
Köparen står för alla kostnader i samband med lantmäteriförrättningen.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar till chefen för Avdelningen för 
Samhällsutveckling att upprätta och underteckna köpehandlingar samt att 
kvittera köpeskillingen.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Fastigheten Stigen 4:19 har bytt ägare och den nya ägaren kontaktade 
Färgelanda kommun gällande köp av mark. Den tidigare ägaren har utan 
skriftligt medgivande använt en yta som tomtplats som ägs av kommunen. 
På marken står även ett enklare förråd. Det tänkta området framgår av 
kartbilaga KA 1.  
 
Försäljningen bedöms inte påverka Färgelanda kommuns övriga 
markanvändning i området.  
 
Området ligger utanför detaljplanelagt område. Översiktsplanen anger ingen 
planerad markanvändning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 171. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2020. 
 
Handläggare Mark och exploatering informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 198  Dnr KS 2020/41 
Riktlinjer för Anslutning till kommunens nät för fjärrvärme, 
information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslut 
fattas på nästkommande sammanträde. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Behov av tydlig och transparent riktlinjer för anslutning till kommunens 
fjärrvärmenät har identifierats. De framtagna riktlinjerna avser 
anslutningskostnad och månadsavgift vid fjärrvärmeanslutningar till det 
kommunala fjärrvärmenätet.  
 
Fjärrvärmelagen (2008:263) trädde i kraft den 1 juli 2008. Syftet med lagen 
är framförallt att stärka kundens ställning. Enligt lagen så måste all pris-
information om fjärrvärme finns lättillgängligt för kunder och allmänhet. 
Det ska också finnas en förklaring kring hur priset bestäms.  
 
I Färgelanda kommun ägs fjärrvärmenätet av kommunen. Själva 
produktionsanläggningen ägs av Rör & Fjärrvärme i Uddevalla AB, som i 
sin tur säljer fjärrvärme till kommunen som sedan säljer vidare fjärrvärmen 
till slutkund och har leveransavtalen med kunder.  
 
Kundens pris för fjärrvärmenätet ska innebära i enlighet med 
kommunallagens (2017:725, KL) självfinansiering (2 kapitlet 5 § KL) och 
likställighetsprincipen (2 kapitlet 3 KL) ska beaktas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 172. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 4 november 2020. 
Riktlinjer för anslutning av fjärrvärme daterad 4 november 2020. 
 
Handläggare Mark och Exploatering  och avdelningschef 
Samhällsutveckling informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Handläggare Mark och exploatering 
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Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 
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KS § 199  Dnr KS 2020/232 
Svar på motion om boendemiljö – kontinuitetsskogsbruk samt 
ekologiskt brukande av tätortsnära åkermark, information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Beslut fattas på 
nästkommande sammanträde. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Under 2017 lades en motion om att den kommunägda tätortsnära skogen ska 
brukas enligt den så kallade kontinuitetsskogsbruksprincipen och att all 
tätortsnära åkermark skall brukas ekologiskt. Motionen besvarades av 
kommunfullmäktige genom att återremittering av ärendet till kommun-
styrelsen med uppdraget att utreda möjligheten att genomföra motionens 
intentioner. 
 
Förvaltningen har sammanställt aktuellt läge avseende kommunens skog 
respektive åkermark utifrån kommunstyrelsens uppdrag. Följande slutsatser 
presenteras: 
 
Skog 
Motionärernas avsikter är redan beaktat i skogsbruksplanen antagen år 
2018. I den gällande skogsbruksplanen som togs fram 2018 är de tätortsnära 
områdena inlagda för att ta hänsyn till gynnsam boendemiljö. I den 
reviderade planen inför 2021 är ledstjärnan beträffande skötseln fortsatt 
ekologiskt, social och ekonomisk hållbarhet.  
 
Åkermark 
Det kan vara möjligt att säga upp avtalen för omförhandling men som 
tidigare nämnts är flera av de arrendeavtalen som avser jordbruksarrende 
förenade med besittningsskydd, eller långa uppsägningstider beroende på 
avtalets löptid.  
 
För hållbar ekologisk, ekonomiska och social långsiktig användning av 
jordbruksmark är det betydelsefullt att den jordbruksmark kommunen har 
brukas som jordbruksmark och att det öppna odlingslandskapet förblir. 
Därav är det rimligt att åkermarken fortsatt arrenderas ut. Vid 
omförhandling eller upprättande av nya arrendeavtal premieras ekologiskt 
jordbruk med kravcertifiering eller liknande klassning.  
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Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 173. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2020. 
Kommunstyrelsens beslut 27 september 2017 § 203. 
 
Handläggare Mark och exploatering informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Handläggare Mark och exploatering 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 
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KS § 200  Dnr KS 2020/264 
Lokalförsörjningsplan, Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och kommunfullmäktige har tidigare 
fattat beslut med koppling till kommunens lokaler: 
 uppdrag att utreda långsiktiga lösningar för en mer effektiv lokal-

användning (KS 23 januari 2019 § 16, arbetsutskottet 13 november 2019 
§ 255 (dnr KS 2019/45) 

 uppdrag till utbildningsnämnden att utifrån utredningens förslag, 
uttalade viljeinriktningar och riktlinjer avseende tillgänglighets-
anpassningar, modern pedagogik, miljötänk och säkerhetsperspektiv 
fortsätta arbetet att utveckla förskole- och skolverksamheten i 
Färgelanda kommun (KF 13 november 2019 § 130 (dnr KS 2019/72) 

 uppdrag att utreda hur nuvarande verksamhet som bedrivs i 
Medborgarkontoret, såsom turism och konsumentrådgivning, kan ske i 
framtiden. Förslaget ska presenteras och beslutas innan årsskiftet 2020 
(KSAU 19 augusti 2020, § 115 (dnr KS 2020/189). 

 
Inom förvaltningen har en översyn av kommunens samtliga lokaler som 
anknyter till ovanstående uppdrag påbörjats och nu pågår en kartläggning av 
lokaler och hyresvärdar. 
 
Arbete pågår kring Medborgarkontorets uppgifter i och med förändrad 
organisation från årsskiftet 2020/2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 174. 
 
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 
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KS § 201  Dnr KS 2020/45 
Information om rapport avseende systemkrasch Agresso hösten 2019 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen noterar informationen avseende rapporten om 
systemkrasch Agresso hösten 2019 och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Hösten 2019 inträffade ett IT-haveri inom Färgelanda kommun vilket 
innebar att ekonomisystemet Agresso kraschade. Slutlig rapport av 
händelsen och vad som kan säkerställas för att inte liknande händelser ska 
ske i framtiden är framtagen. 
 
Rapporten har delgetts representanter för berörda uppdragsgivare/ 
avtalsparter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 18 november 2020. 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 193. 
 
IT-strategen och kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
HR-/administrativ chef 
IT-strateg 
Diariet
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KS § 202  Dnr KS 2020/143 
Uppdrag avseende framtida IT-verksamhet, information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Mot bakgrund av de incidenter som inträffat inom kommunens  
IT-verksamhet beslutar arbetsutskottet 27 maj 2020 § 105 att uppdra åt 
kommunchefen att 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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 194. 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 105. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Diariet
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KS § 203  Dnr KS 2020/262 
Antagande av Interndebiteringsmodell för kommunens IT-verksamhet 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att införa en interndebiteringsmodell för 
kommunens IT-verksamhet från och med 1 januari 2021.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att utforma 
innehållet i interndebiteringsmodellen utifrån principerna som framgår av 
tjänsteskrivelsen daterad 3 november 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kostnaderna för kommunens IT-verksamhet, med undantag för 
elevdatorerna, belastar idag i sin helhet kommunstyrelsen. Det innebär att 
IT-enheten har resurserna för behov som finns ute i verksamheterna. Detta 
strider mot principen om att befogenheter, resurser och ansvar bör följas åt i 
chefsansvaret. Yttermera kan en brist på kostnadsmedvetenhet uppstå. Det 
är dock viktigt att samordning via IT-enheten sker, varför föreslås att en 
interndebiteringsmodell införs. 
 
Intern prissättning förekommer i Färgelanda kommun idag, men det finns 
ingen enhetlig hantering som styr förfarande. Önskvärt är att enhetliga 
övergripande principer för detta tas fram. 
 
I avvaktan på ett generellt regelverk är det dock viktigt att tydliggöra 
angelägna principer för internprissättning: 

 Interndebitering ska styra mot ett önskat beteende eller 
handlingsmönster  

 Nyttan med interndebiteringen ska alltid vägas mot den 
administrativa kostnaden.  

 Av IT-enheten levererade varor och tjänster bör prissättas till 
kalkylerat självkostnadspris, men högst till marknadspris.  

 Kan verksamheten inte påverka kostnaden bör den inte 
interndebiteras. 

 Internprislistan ska fastställas inför varje budgetår i samband med 
budgetprocessen. 

 
Vidare är det viktigt att det tydliggörs och kommuniceras vad som ingår i de 
interna IT-debiteringarna, vilka fördelningsnycklar IT-enheten använder sig 
av samt vilka underlag som ligger till grund för beräkningarna till exempel 
kalkyler, avtal etc. Vidare är det av vikt att tydliggöra vad verksamheterna 
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kan förvänta sig avseende det de betalar för i form av till exempel service 
och kompetens. På så sätt blir internprissättningen transparent.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 192. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
HR-/administrativ chef 
IT-strateg 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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KS § 204  Dnr KS 2020/224 
Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och Energiförbund 
(DMEF) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut för perioden  
2020-01-01--2020-08-31 och lägga det till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF) har inkommit med 
delårsbokslut per 31 augusti 2020. 
 
Periodens resultat uppgår till 1 014 000 kr, vilket innebär en positiv 
avvikelse gentemot budget på 1 200 000 kr och härrör från Miljö- och 
Energikontoret.  
 
Detta beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budgeterat för 
perioden samt då de extra medel som avsatts för utveckling av det miljö- 
och energistrategiska arbetet (185 000 kr) ännu inte förbrukats. De lägre 
personalkostnaderna beror framförallt på följande orsaker: 
 Reducerade arbetsgivaravgifter på grund av Coronapandemin.  
 Ersättning från regeringen för tillsyn mot trängsel på serveringsställen. 
 Oväntade personalbortfall under perioden (vikarie som slutade i förtid, 

tjänstledigheter hos personal, längre tids sjukskrivning hos personal, 
förtroendeuppdrag hos personal samt ökad VAB-frånvaro till följd av 
Coronapandemin).  

 
På grund av osäkerheter kring förbundets budgetsituation framöver samt de 
osäkerheter som Coronapandemin medför har personalbortfallet inte kunnat 
kompenseras under perioden. För helåret är prognosen osäker och beror 
bland annat på kontorets möjligheter att kompensera personalbortfall. 
Tillsynsavgifterna kommer bli lägre än budgeterat men en mindre 
kompensation sker genom statliga bidrag för nämndens tillsyn avseende 
trängsel på serveringsställen. Helåret kommer dock att generera ett 
betydande överskott. 
 
Revisorerna skall varje år i samband med granskningen av delårsrapporten 
göra en bedömning av om resultatet är förenligt med kraven på god 
ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och 
verksamhetsmål. Kommunallagens krav på att delårsrapporten skall 
behandlas i fullmäktige gäller även kommunalförbund.  
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Revisorerna har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per  
2020-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad 
på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av 
bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. 
 
Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av 
förbundets delårsrapport: 
 Resultatet i delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt i allt väsentligt. 
 Revisorerna instämmer i direktionens bedömning av möjligheterna att 

nå det övergripande finansiella målet som direktionen fastställt. 
 Revisorernas sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att 

måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med direktionens 
fastställda mål.  

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 175. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2020. 
Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och Energiförbund, DMEF. 
Revisionsrapport avseende Delårsbokslut 2020-08-31. 
Revisorernas utlåtande daterad 12 oktober 2020. 
Dalslands Miljö- och energinämnds beslut 8 oktober 2020 § 25. 
 
Ekonomichefen informerar 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet
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KS § 205  Dnr KS 2020/231 
Delårsrapport 2020-06-30, Fyrbodals Kommunalförbund 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den 
till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Fyrbodals Kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 
2020. 
 
Periodens resultat uppgår till – 446 000 kr, varav basverksamheten  
91 000 kr.  
 
I resultatet ingår halvårsresultatet för Kurser och konferenser som 
avvecklats under våren samt ökad arbetstid internt som genererats på grund 
av Covid-19. Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 000 kr 
vilket är 112 000 kr lägre än budget för helåret. 
 
SKA-projektet (En Skola för Alla) som slutredovisas under året resultatförs 
när alla medel är utbetalda till förbundet. Utbetalningarna görs under 
hösten/vintern 2020 och dessa medel beräknas täcka underskottet på  
– 446 000 kr som genererats under första halvåret. Om planerad verksamhet 
som låg inom ramen för Kurser och konferenser genomförs, kommer dessa 
intäkter att minska underskottet för den specifika verksamheten. Vid minsta 
risk för underskott ställs dessa kurser in. Förbundet bedömer att åter-
hämtning av halvårsresultatet kommer att ske under andra halvåret och att 
helårsprognosen håller. 
 
Av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om delårs-
rapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som 
förbundsdirektionen fastställt. 
 
Bedömningen baseras på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det 
innebär att granskningen har varit begränsad i sin omfattning, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Gransknings-
resultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetas av PwC. 
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Utifrån revisorernas översiktliga granskning gör de följande bedömning av 
förbundets delårsrapport: 

 Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2020 för Fyrbodals 
kommunalförbund beslutat om fyra finansiella mål samt åtta 
övergripande strategiska mål med därtill kopplade strategier och 
mätetal för verksamheten. I delårsrapporten redovisas inte någon 
prognostiserad uppfyllelse till verksamhetsårets slut. Utvärdering av 
måluppfyllelse är således inte möjlig att genomföra. Viss 
uppföljning av de strategiska verksamhetsmålen sker i bilagor. 

 Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform 
gällande resultat- och balansräkning enligt LKBR:s bestämmelser. 

 Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att 
uppfyllas för år 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 176. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2020. 
Direktionens för Fyrbodals kommunalförbund beslut 24 september 2020  
§ 71 inklusive delårsrapport för perioden 2020-01-01—2020-06-30. 
Direktionens för Fyrbodals kommunalförbund beslut 21 oktober 2020 § 102 
inklusive revisorernas utlåtande daterat 21 oktober 2021 och revisionens 
granskningsrapport. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 206  Dnr KS 2020/5 
Ekonomisk kvartalsrapport Q3 2020 inklusive helårsprognos, 
Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott 
att besluta om omfördelning av ekonomiska medel avseende beslutad 
lönerevision.  
 
Yrkanden  
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut samt följande tillägg: att uppdra till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om omfördelning av ekonomiska 
medel avseende beslutad lönerevision.  
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkanden. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutat enligt yrkandet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen har utarbetat kvartalsrapport inklusive prognos. Per sista 
september 2020 redovisar kommunen ett negativt resultat med 644 000 kr, 
vilket är 1 100 000 kr sämre än motsvarande period föregående år och cirka  
5 400 000 kr sämre än budget.  
 
Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 
25 210 000 kr för helåret. Den negativa avvikelsen beror till stora delar på 
ökade kostnader inom Utbildningsnämndens och Socialnämndens 
verksamheter samt IT-verksamheten. Avvikelse per sektor/avdelning 
framgår av Kvartalsrapport Q3 2020. 
 
Finansverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget 
på 14 700 000 kr för helåret. Detta beror på extra tillskott från staten på 
12 000 000 kr som utbetalats för 2020. Staten ersätter också sjuklöne-
kostnader under rådande pandemi vilket påverkar med 2 700 000 kr per sista 
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september. Skatteprognosen är dock behäftad med många osäkerhets-
faktorer, inte minst utifrån effekter av rådande Corona pandemi.  
 
Med nyss nämnda tillskott från staten inkluderat påvisar kommunen som 
helhet en negativ avvikelse jämfört med budget på 10 510 000 kr, vilket 
skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på 6 457 000 kr. Det skulle 
medföra att balanskravet inte heller kommer att uppfyllas för 2020.  
 
Socialnämnden beslutar 4 november 2020 § 72 att godkänna kvartalsrapport 
3 (Q3) i sektor Omsorg för perioden 2020-01-01-2020-09-31. 
Utbildningsnämnden beslutar 10 november 2020 § 89 att översända 
kvartalsrapport Q3 2020 till kommunstyrelsen och för egen del lägga 
rapporten till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 177. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 november 2020. 
Kvartalsrapport Q3 2020 Färgelanda kommun. 
Socialnämndens beslut 4 november 2020 § 72. 
Utbildningsnämndens beslut 10 november 202 § 89. 
 
Ekonomichefen och kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Diariet 
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KS § 207  Dnr KS 2020/259 
Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 
(anropsstyrd trafik) samt förändring av tillämpningsområde 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att tillämpningsområdet för färdtjänst är resor 
inom och mellan kommuner i Västra Götaland samt till/från Årjäng och 
Säffle, att gälla från och med 2021-03-01. 
 
Kommunfullmäktige antar från och med 2021-03-01 ny beräkningsmodell 
för egenavgift för färdtjänstresor. Egenavgiften baseras på en startavgift 
med 50 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer. Egenavgif-
ten innefattar alla med beslut om färdtjänsttillstånd i Färgelanda kommun. 
 
Kommunfullmäktige antar ny beräkningsmodell för egenavgift för resor 
inom annan kommun, utanför Västra Götaland. Egenavgiften baseras på en 
startavgift med 105 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer.  
Den enskilde ersätts i efterhand, mot uppvisande av kvitto. Ansökan ska ske 
till handläggare i hemkommunen före planerad resa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att årlig uppräkning av egenavgiften ska ske 
med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar i Västra 
Götaland. Justering gäller startavgift samt kilometerpris. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Egenavgiften i Färgelanda kommun bygger för närvarande, och enligt 
kommunfullmäktiges beslut, på Västtrafiks AB:s baspristaxa med ett tillägg 
på 50 % inom nuvarande tillämpningsområde, Mellerud, Bengtsfors, Dals 
Ed, Åmål, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Munkedal, Strömstad, 
Årjäng och Säffle. 
 
I det beslut som fattats av Kollektivtrafiknämnden, i april 2020, kommer 
drygt 70 zoner att bli tre inom Västra Götaland från och med 4 november 
2020. Ny prissättning per zon kommer då att gälla. 
 
Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, samt kommun- och regionrepresentanter 
från Västtrafik, har tillsammans diskuterat olika alternativa beräkningsmo-
deller och genomfört en omvärldsanalys med målsättning att utarbeta en 
gemensam beräkningsmodell för ny egenavgift samt tillämpningsområde, i 
enlighet med avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik, som anger 
att parterna ska sträva mot harmoniserat regelverk. 
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Ett beräkningssätt med avståndsbaserad avgift med startavgift och därefter 
kronpåslag per kilometer är det alternativ till förslag som gemensamt pre-
senteras i respektive kommun inom Fyrbodal.  
 
Systemet med avståndsbaserad avgift är mer rättvist och följer transport-
kostnaden mer exakt. Det är enkelt att förstå för den enskilde tillståndshava-
ren och ett hållbart sätt att räkna fram egenavgiften då modellen inte påver-
kas av framtida förändringar i den allmänna kollektivtrafiken. Tillämp-
ningsområdet spelar mindre roll och det öppnar för att tillämpningsområdet 
kan gälla för hela Västra Götalandsregionen. Att öppna upp tillämpnings-
området innebär också att egenavgiften inte behöver baseras på Förordning-
en (1997:782) om egenavgift för riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst beviljas idag 
för resor utanför idag gällande tillämpningsområde. Förordningen skall 
spegla kostnad i kollektivtrafiken. Förordningen är baserad på vägavstånd i 
kilometer med fastställd taxa, och har ej ändrats sedan 1997. 
 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 4 november 2020 § 75 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige att anta ny beräkningsmodell samt förändring 
av tillämpningsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 178. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 10 november 2020. 
Socialnämndens beslut 4 november 2020 § 75. 
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse inklusive bilaga daterad 19 oktober 2020. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 208  Dnr KS 2020/30 
Antagande av Taxor och avgifter 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att göra tillägg av nya taxor i taxan ”Registrering 
av lotteri, lokaluthyrning och bibliotek; Hyra av kommunala lokaler, 
privatbokningar” avseende: 
 grusplan Valboskolan med en kostnad av 121 kr per timme 2021. 
 grusplan ”Lilla” Valboskolan med en kostnad av 104 kr kr per timme 

2021. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till taxor och avgifter inom 
kommunstyrelsens ansvarsområden (Kopiering, Diverse avgifter 
(Gräsklippning pensionärer och föreningar, Snöskottning pensionärer, 
Båtplats Sundsbron, Tillfällig båtplats Sundsbron, Felparkeringsavgift, 
Felaktigt utnyttjande av handikapplats samt Fjärrvärme till externa kunder 
indexregleras), Torghandel, Måltidsverksamhet, Renhållning, avfall och 
slamhantering samt Registrering av lotteri, lokaluthyrning och bibliotek).  
 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till taxor och avgifter inom 
utbildningsnämndens ansvarsområden (Maxtaxa förskola och fritidshem, 
Lovfritidshem, Förkommet busskort, Vuxenutbildning samt Musikskola). 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till taxor och avgifter inom 
socialnämndens ansvarsområden (Eget boende, Särskilt boende, 
Korttidsvård/Växelvård, Övriga kostnader (Utprovning av hjälpmedel, 
Vaccinationsavgift, Intyg bostadsanpassning samt Familjerådgivnings-
samtal), Enheten för stöd och service, LSS boende med särskilt stöd samt 
Färdtjänst). 
 
Samtliga taxor gäller från och med 1 januari 2021. 

 
A Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde  
 
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
föreligger (Kopiering, Diverse avgifter (Gräsklippning pensionärer och 
föreningar, Snöskottning pensionärer, Båtplats Sundsbron, Tillfällig båtplats 
Sundsbron, Felparkeringsavgift, Felaktigt utnyttjande av handikapplats samt 
Fjärrvärme till externa kunder indexregleras), Torghandel, Måltids-
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verksamhet, Renhållning, avfall och slamhantering samt Registrering av 
lotteri, lokaluthyrning och bibliotek). 
 
Yrkanden 

 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut samt att göra tillägg av nya taxor i taxan 
”Registrering av lotteri, lokaluthyrning och bibliotek; Hyra av kommunala 
lokaler, privatbokningar” avseende: 
 grusplan Valboskolan med en kostnad av 121 kr per timme 2021. 
 grusplan ”Lilla” Valboskolan med en kostnad av 104 kr kr per timme 

2021. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition först ställs på Tobias 
Bernhardssons (C) tilläggsyrkande och finner efter ställd proposition att 
kommunstyrelsen beslutat enligt tilläggsyrkandet, det vill säga att göra 
tillägg av nya taxor i taxan ”Registrering av lotteri, lokaluthyrning och 
bibliotek; Hyra av kommunala lokaler, privatbokningar” avseende: 
 grusplan Valboskolan med en kostnad av 121 kr per timme 2021. 
 grusplan ”Lilla” Valboskolan med en kostnad av 104 kr kr per timme 

2021. 
 
Kommunstyrelsen godkänner därefter att proposition ställs på Tobias 
Bernhardssons (C )yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
inklusive tillägg. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet.  
 
B Taxor och avgifter inom utbildningsnämndens ansvarsområde  
 
Förslag till taxor och avgifter inom utbildningsnämndens ansvarsområde 
föreligger (Maxtaxa förskola och fritidshem, Lovfritidshem, Förkommet 
busskort, Vuxenutbildning samt Musikskola). 
 
Yrkande 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt 
yrkandet.  
 
C Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde  
 
Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde 
föreligger  (Eget boende, Särskilt boende, Korttidsvård/Växelvård, Övriga 
kostnader (Utprovning av hjälpmedel, Vaccinationsavgift, Intyg 
bostadsanpassning samt Familjerådgivningssamtal), Enheten för stöd och 
service, LSS boende med särskilt stöd samt Färdtjänst). 
 
Yrkande 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt 
yrkandet.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunen har enligt 2 kapitlet 5 § kommunallagen (KL, 2017:725) rätt att 
ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. 
Vidare får dock kommunen, för tjänster eller nyttigheter som kommunen är 
skyldig att tillhandahålla, endast ta ut avgifter om det följer av lag eller 
annan författning. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller 
enligt 2 kapitlet 6 § KL. 
 
Kommunen har varje år i samband med budgetbeslutet att se över de taxor 
och avgifter som gäller, vilket gjorts enligt ovanstående principer och de 
principer som framgår av andra berörda lagar och författningar. 
 

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottet beslutar 18 november 2020 § 179 att uppdra åt förvaltningen 
att ta fram förslag till taxa för grusplan Valboskolan privat uthyrning, som 
presenteras vid kommunstyrelsens behandling  av ärendet. 
 
Förvaltningen föreslår följande taxa för 2021 avseende uthyrning av 
grusplan Valboskolan, privat uthyrning: 
Grusplan Valboskolan - 121 kr per timme 
Grusplan ”Lilla” Valboskolan 104 kr per timme. 
 
”Lilla grusplanen” fanns inte med i uppdraget men föreslås för en 
enhetlighet med möjligheten för förening att hyra, det vill säga både ”lilla” 
och stora grusplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 179. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 november 2020. 
Förslag Taxor och avgifter 2021 Färgelanda kommun. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 209  Dnr KS 2020/200 
Taxa för plan- och byggverksamheten 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar taxa för plan- och byggverksamheten enligt 
förslag daterat 2020-09-09. Taxan ska gälla från och med att 
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Varje kommun behöver anta en egen taxa i kommunfullmäktige för att den 
ska vara rättsligt bindande. Tidigare taxebeslut bedöms behöva förädlas och 
en komplett taxa föreslås för antagning i syfte att öka tydligheten och 
rättssäkerheten gentemot fysiska- och juridiska personer som agerar 
sökanden hos kommunen. Den nya taxan innebär även förenkling av arbetet 
med den som ett steg i effektivisering av handläggning och mer rättssäkra 
beslut. Taxan innebär inte att avgifterna för de olika plan- och byggbesluten 
förändras gentemot sökandena.  
 
Bygg- och trafiknämnden beslutar 17 september 2020 § 57 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 180. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 9 september 2020. 
Bygg- och trafiknämndens beslut 17 september 2020 § 57. 
Tjänsteskrivelse samt förslag till Taxa för Plan- och byggverksamhet 
daterad 9 september 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 
 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 210  Dnr KS 2020/79 
Taxa avseende dödsboförvaltning, kompletterande beslut avseende 
2021 och tillsvidare 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar gällande taxa avseende dödsboförvaltning med 
0,8 % av gällande prisbasbelopp per nedlagd arbetstimme från år 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 15 april 2020 § 30 att för att finansiera 
verksamheten avseende dödsboförvaltning ta ut en taxa enligt Ärvdabalken 
(ÄB, 1958:637) samt Kommunallagen (KL, 2017:725). Denna taxa om  
0,8 % av gällande prisbasbelopp per nedlagd arbetstimme, skulle enligt 
samma beslut gälla under 2020.  
 
För att kunna fortsätta ta ut en taxa även fortsättningsvis, måste 
kommunfullmäktige fatta beslut som gäller tillsvidare.  
 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 4 november 2020 § 80 föreslagit 
att fullmäktige antar taxan att gälla alltjämt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 181. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 november 2020. 
Socialnämndens beslut 4 november 2020 § 80. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2020. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
 
 
 
 
 

41



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 211  Dnr KS 2020/213 
Taxa 2021 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och 
liknande produkter (LTLP 2018:2088) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar taxeförändring för 2021 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter enligt 
förslag daterat 2020-10-08. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt 2 kapitlet 5 § Kommunallagen (KL, 2017:725) får kommuner ta ut 
avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Enligt 2 kapitlet 
6 §  KL får dock kommunen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. 
 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende alkohollagen (2010:1622) samt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Förslaget från Dalslands Miljö- och Energiförbund 
(DMEF) är att taxorna för ovanstående lagar ska vara oförändrade, förutom 
tre nya taxor gällande förändring av bolagsform. Dessa är: 
- Förändring av bolagsform, men bolaget har kvar samma ledning 2 000 kr 
- Förändring av ägande/ledning i bolaget  3 000 kr 
- PBI-utredning (byte av enstaka person med betydande inflytande) 1 000 kr 
Vidare har taxan för ”mindre ändring som ny ledamot i bolaget” tagits bort. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde 16 september 2020 § 52 föreslagit att 
fullmäktige ska anta taxeförändringen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 182. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020. 
Socialnämndens beslut 16 september 2020 § 52. 
Dalsland och Säffles Alkohol- och tobaksenhets tjänsteskrivelse daterad  
21 augusti 2020. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 212  Dnr KS 2020/165 
Antagande av myndighetstaxor 2021, Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund NÄRF 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxor för 2021 för 
NÄRF avseende myndighetsutövning. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Direktionen i NÄRF har vid sammanträde 16 juni 2020 § 28 beslutat att 
fastställa taxor 2021. Taxan föreslås gälla från och med 1 januari 2021. 
 
Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt 
lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt 
avtalets bestämmelser. År 2021 är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 %, 
KPI är 1,3 % (jan 2019/jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 %. 
 
En revidering kommer att ske av förslag avseende taxor för brandskydds-
utbildningar för medlemskommunerna. Avtal för brandskyddsutbildningar, 
som ska gälla för år 2021, är sänt på remiss till respektive kommun men på 
grund av pandemi Covid-19 har kommunerna skjutit upp ärendehanteringen. 
Avtalet beräknas vara godkänt och påskrivet under hösten 2020. 
 
Taxor för myndighetsutövning har omarbetats för att anpassas till gällande 
lagstiftning.  

 Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor samt ändring i befintlig taxa för 
tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor, daterad 2020-06-04. 

 Förslag till ny taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor, daterad 2020-06-04.  

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 183. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020. 
NÄRF:s två tjänsteskrivelser daterade 4 juni 2020. 
NÄRF:s komplettering av myndighetstaxor daterat 18 augusti 2020. 
Direktionens för NÄRF beslut 16 juni 2020 § 28. 
 
Ekonomichefen informerar. 

44



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 213  Dnr KS 2020/166 
Antagande av sotningstaxor 2021 Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till taxor 2021 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) sotning och brandskydds-
kontroll. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med 
förslag till taxor för 2021 avseende sotning och brandskyddskontroll i 
Färgelanda kommun. Sotningen har två huvuduppdrag, dels att utföra 
lagstadgade brandskyddskontroller och dels att utföra rengöring i form av 
sotning gentemot hushåll i Färgelanda kommun. 
 
Direktionen i NÄRF har vid sammanträde den 16 juni 2020 § 29 beslutat att 
fastställa taxan för 2021 avseende sotning och brandskyddskontroll i 
Färgelanda Kommun. Den nya taxan är beräknad med en genomsnittlig 
höjning på 2 %. Sotningsindexet för 2021 är försenat. Indexet är kopplat till 
avtalsrörelsen och är uppskjuten till hösten på grund av Coronapandemin. 
Taxan föreslås gälla från och med 1 januari 2021.  
 
I förbundsordningen för NÄRF ingår enbart arbete för sotning- och 
brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad. I 
samråd med SKR finns inget som hindrar sotningsverksamheten att utföra 
servicearbeten så som rensning/borttagning av fågelbon eller tjärbildning. 
Sådana åtgärder utgör en förutsättning för att enheten ska kunna utföra 
inplanerat arbete för sotning- och brandskyddskontroller utan att avbryta på 
grund av stopp i kanaler. Föreslagen åtgärd kräver att en särskild taxa 
fastställs. Direktionen har därför vid sammanträde den 16 juni 2020 § 31 
beslutat att fastställa särskild taxa för servicearbeten inom enhet sotning om 
591 kr/timme exkl. moms. Taxan gäller från och med 1 januari 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 184. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 25 juni 2020. 
NÄRF:s Förslag Taxor för sotning och brandskyddskontroll, Färgelanda 
kommun 2021. 
Direktionens för NÄRF beslut 16 juni 2020 §§ 29-31. 
 

46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
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KS § 214  Dnr KS 2020/246 
Investeringar 2021 med plan för 2022-2023, Färgelanda Vatten AB 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar i enlighet med 
Budget 2021 samt plan 2022-2023. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av 
kommunfullmäktige 14 februari 2018 § 17, framgår under punkt 8 att 
”Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: 
Investeringar avseende enskilt objekt överstigande 3 mkr (tre miljoner 
kronor) eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital  
(eget kapital och obeskattade reserver).” 
 
Färgelanda Vatten AB har inkommit med Budget 2021 samt plan 2022-
2023, innehållande bland annat investeringar. Av denna framgår att 
reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder för 2021 
budgeteras till ett belopp av 3 320 000 kr, i plan för 2022 finns investeringar 
för 4 670 000 kr samt för 2023 investeringar för 4 720 000 kr. Bolagets egna 
kapital uppgår till 2 500 000 kr. Planerade investeringar avser befintligt 
ledningsnät, dricksvatten och avlopp och framgår av inkommit 
budgetdokument. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 185. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020. 
Färgelanda Vatten AB:s tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2020. 
Förslag till Budget 2021 samt plan 2022-2023. 
Färgelanda Vatten AB:s beslut 22 oktober 2020 §§ 14-15. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 215  Dnr KS 2020/245 
VA-taxa 2021 med taxeföreskrifter, Färgelanda Vatten AB 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 
- godkänna en höjning av brukningsavgiften med 41,7 %, enbart för de 

fasta avgifterna för vatten och spillvatten, från och med 1 januari 2021. 
Detta innebär en ökning från cirka 8 189 kr/år till cirka 8 930 kr/år 
(cirka 740 kr/år) för ett Typhus A. 
  

- godkänna en höjning av anläggningsavgiften med 3,0 % från och med  
1 januari 2021.  

  
- anta taxeföreskrifter 2021, Färgelanda Vatten AB, och godkänna 

förslaget till VA-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning att gälla från och med 1 januari 2021.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommun-
fullmäktige 14 februari 2018 § 17, framgår under punkt 5 att ”Bolagets 
verksamhet ska finansieras via taxor, som beslutas av fullmäktige i 
Färgelanda kommun.”   
 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska fastighetsägaren bära nödvändiga 
kostnader som krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst. 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verksamhet. Det får inte tas ut högre 
avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
tillhandahålls. De nödvändiga kostnader som tas ut fördelat per vattentjänst 
ska finansieras via motsvarande intäkt, så kallade bruknings- och 
anläggningstaxor.      
 
Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till VA-taxa för 
Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från 
och med 1 januari 2021. Förslaget innebär dels en höjning av bruknings-
avgiften och dels en höjning av anläggningsavgiften.  
 
Brukningsavgift 
 
Färgelanda Vatten AB föreslår att en ökning sker antingen enligt alternativ 
1: brukningstaxan (den löpande kostnaden för vatten och avlopp) med 9 % 
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eller enligt alternativ 2: enbart de fasta avgifterna för vatten och spillvatten 
ökas med 41,7 % från och med i januari 2021.  
  
För Typhus A blir den totala årsavgiften cirka 11 167 kr inklusive moms 
oavsett vilket alternativ som väljs. Ökning per månad blir cirka  
77 kr/månad.  
  
För Typhus B blir den totala årsavgiften cirka 102 846 kr inklusive moms. 
Ökning per månad blir cirka 51 kr/månad. 
 
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och 
minskade intäkter. För treårsperioden (2021-2023) föreslås en ökning på  
9 % - 5 % - 5 %. Med denna taxeutveckling kommer Färgelanda Vatten AB 
att få ett underuttag 2022 som sedan återställas under de nästkommande tre 
åren. Detta på grund av engångskostnader i form av skyltning av 
vattenskyddsområden och utredningar som har valts att lägga utanför budget 
då de är osäkra till belopp och när i tid de blir genomförda.  
  
Ökningen av brukningstaxan 2021 föreslås ske genom att enbart öka de 
fasta avgifterna för vatten och spillvatten. Ökningen på enbart de fasta 
avgifterna blir 41,7 % och ger samma effekt som att öka både fast och rörlig 
del med 9 %. I båda fallen blir det för ett Typhus A en ökning på 77 kr/mån.  
 
Anläggningsavgift 
 
Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det 
kommunala VA-nätet) föreslås öka med 3,0 % från och med 1 januari 2021, 
vilket följer genomsnittet på fem index gällande anläggningsarbeten och 
material. 
 
Taxeföreskrifter 
 
I VA-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning har det gjorts ändring i punkt 14.3 som handlar om 
fastighetsägarens betalningsansvar för allt vatten till fastigheten. En 
justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgifter och 
anläggningsavgifter som är föreslagen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 186. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020. 
Färgelanda Vatten AB:s tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2020. 
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Förslag till VA-taxa för Färgelanda kommun från 2021-01-01. 
Färgelanda Vatten AB:s beslut 22 oktober 2020 §§ 11-13. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 216  Dnr KS 2020/249 
Taxor avseende prövning och tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen 
samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021, Dalslands 
Miljö- och Energiförbund (DMEF) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
 godkänna direktionens förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt 

strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnes-
prekursorier för Dalslands Miljö- och Energiförbund för 2021, att gälla 
från och med 1 januari 2021. 

 
 timavgiften för tillsyn och prövning enligt dessa taxor ska kvarstå på 

samma nivå som år 2020, 1 002 kr/timma från och med den 1 januari 
2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har den 8 oktober 2020 
beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i medlemskommunerna att: 

 Fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorier att gälla från och med 1 januari 2021. 

 Besluta att timavgiften för tillsyn och prövning enligt dessa taxor ska 
kvarstå på samma nivå som år 2020, 1 002 kr/timma från och med 
den 1 januari 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 187. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020. 
Dalslands Miljö- och Energiförbunds tjänsteskrivelse inklusive bilagorna 
1,2 och C, daterad 15 september 2020. 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 8 oktober 2020 
§ 28. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 217  Dnr KS 2020/250 
Taxa 2021 avseende Tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Dalslands 
Miljö- och Energiförbund (DMEF) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
 godkänna direktionens förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område för Dalslands Miljö- och Energiförbund för 2021, 
att gälla från och med 1 januari 2021. 

 
 att timavgiften för tillsyn och prövning enligt miljöbalken ska kvarstå på 

samma nivå som år 2020, 1 002 kr/timma från och med den 1 januari 
2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har den 8 oktober 2020 
beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i medlemskommunerna att: 

 Fastställa förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken  
att gälla från och med 1 januari 2021. 

 Besluta att timavgiften för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
ska kvarstå på samma nivå som år 2020, 1 002 kr/timma från och 
med den 1 januari 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 188. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020. 
Dalslands Miljö- och Energiförbunds tjänsteskrivelse inklusive bilagorna A-
D, daterad 15 september 2020. 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 8 oktober 2020 
§ 27. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 218  Dnr KS 2020/251 
Taxa 2021 avseende Livsmedelskontroll, Dalslands Miljö- och 
Energiförbund (DMEF) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
 godkänna direktionens förslag till taxa för offentlig kontroll enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen för Dalslands Miljö- och 
Energiförbund för 2021, att gälla från och med 1 januari 2021. 
 

 att timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska 
kvarstå på samma nivå som år 2020, 1 044 kr/timma från och med den  
1 januari 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har den 8 oktober 2020 
beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i medlemskommunerna att: 
 

 Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen att gälla från och med 1 januari 2021 

 Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen ska kvarstå på samma nivå som år 2020, 
1 044 kr/timma från och med den 1 januari 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 189. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020. 
Dalslands Miljö- och Energiförbunds tjänsteskrivelse inklusive bilagorna 
1,2 och C, daterad 15 september 2020. 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 8 oktober 2020 
§ 26. 
 
Ekonomichefen informerar. 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 219  Dnr KS 2020/29 
Mål- och resursplan 2021-2023 inklusive finansiella mål, skattesats 
samt budget 2021, flerårsplan för åren 2022 och 2023 med angivna 
kommunbidrag för kommunstyrelsen, nämnderna, 
investeringsutrymme, låneram för perioden med anvisning och 
uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- fastställa verksamhetsmålen för 2021 
- fastställa de finansiella målen för 2021-2023 
- fastställa skattesatsen för 2021 till 22,26 kronor 
- fastställa budget för 2021 med angivna kommunbidrag för 

nämnderna med totalt 414 136 tkr 
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKR:s prognoser för intäkter 

vilket innebär 420 992 tkr för 2022 och 427 952 tkr för 2023 
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till 

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

- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till 
internhyror besluta om tilläggsbudget till nämndernas 
kommunbidrag  

- fastställa internräntan för 2021 till 1,25 % enligt SKR:s 
rekommendation 

- uppdra åt nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag 
som finns tillgängliga 

- fastställa investeringsram på 17 mnkr för 2021 
- godkänna en ram för nyupplåning upp till 17 mnkr under 2021 
- uppdra åt nämnderna att genomföra de verksamhetsförändringar och 

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

givna ramar senast december 2020 
- socialnämndens äskande om utökning av ekonomisk ram 2021 har 

beaktats i Mål- och resursplanen. 
- utbildningsnämndens äskande om utökning av ekonomisk ram 2021 

har beaktats i Mål- och resursplanen. 
 

Reservationer 
 
Ulla Börjesson (S), Kerstin Fredriksson (S) och Urban Henriksson (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag ”Vi anser för övrigt 
att de styrandes förslag till Mål och resursplan inte hänger i hop då mål och 
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resurser inte hänger i hop. Målen är högt satta i förhållande till ekonomiska 
resurser som satts av. Detta innebär en klar svårighet för de som är satta att 
se till att verksamheterna lever upp till målen”. 
 
Yrkanden 

 
Tobias Bernhardsson (C), Bengt Melin (M), Kenneth Carlsson (L) och 
Birgitta Mehamedi-Örn (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar anta 
Centerpartiets/ Moderaternas/Liberalernas (arbetsutskottets) förslag till 
MRP 2021-2023 (skattesats 22,26 %). 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen bifaller följande tillägg 
avseende inkomna äskanden om utökad ram från socialnämnden respektive 
utbildningsnämnden:  

 socialnämndens äskande om utökning av ekonomisk ram 2021 har 
beaktats i Mål- och resursplanen. 

 utbildningsnämndens äskande om utökning av ekonomisk ram 2021 
har beaktats i Mål- och resursplanen. 

 
Ulla Börjesson (S), Kerstin Fredriksson (S) och Urban Henriksson (S) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar anta Socialdemokraternas/Vänsterpartiets 
förslag till Mål- och resursplan 2021-2023 (skattesats 23,26 %). 

 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen beslutar att proposition först ställs avseende förslag till 
Mål- och resursplan 2021-2023 och därefter proposition på Tobias 
Bernhardssons (C) tilläggsyrkande avseende Socialnämndens respektive 
Utbildningsnämndens äskande om utökad ram. 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordningen. 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C), Bengt Melins (M), Kenneth Carlssons (L) och Birgitta Mehamedi-Örns 
(C) yrkanden respektive Ulla Börjesson (S), Kerstin Fredriksson (S) och 
Urban Henriksson (S) yrkanden. Efter ställd proposition finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta anta 
Centerpartiets/Moderaternas/ Liberalernas (arbetsutskottets) förslag till 
MRP 2021 -2023 (skattesats 22,26, oförändrad).  
 
Omröstning begärs. 
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Voteringsproposition  
 
Ordföranden meddelar att Tobias Bernhardssons (C), Bengt Melins (M), 
Kenneth Carlssons (L) och Birgitta Mehamedi-Örns (C) yrkanden är 
huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner med detta följande voteringsproposition:  
 
Ja-röst för Tobias Bernhardssons (C), Bengt Melins (M), Kenneth Carlssons 
(L) och Birgitta Mehamedi-Örns (C) yrkanden. 
Nej-röst för Ulla Börjesson (S), Kerstin Fredriksson (S) och Urban 
Henriksson (S yrkanden. 
 
Omröstningsresultat 
 
6 (sex) ja-röster 
Birgitta Mehamedi-Örn (C) 
Bo Ljung (L) 
Johanna Magnusson (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Bengt Melin (M) 
Tobias Bernhardsson (C) 
 
3 (tre) nej-röster 
Ulla Börjesson (S) 
Urban Henriksson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
 
2 (två) ledamot avstår för att rösta: 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
 
Kommunstyrelsen beslutar därmed att anta Centerpartiets/Moderaternas/ 
Liberalernas (arbetsutskottets) förslag till MRP 2021 -2023 (skattesats 
22,26, oförändrad).  
 
Propositionsordning 
 
Därefter godkänner kommunstyrelsen att proposition ställs på Tobias 
Bernhardssons (C) tilläggsyrkande avseende Socialnämndens respektive 
Utbildningsnämndens äskande om utökad ram. Efter ställd proposition 
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla tilläggsyrkandet. 
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Ärendebeskrivning 

 
Under året har kommunstyrelsens budgetberedning diskuterat 
förutsättningarna för kommunens mål- och resursplan (MRP) 2021-2023. 
Förutsättningar har konsekvensbeskrivits av kommunstyrelsen, 
socialnämnden och utbildningsnämnden. Bygg- och trafiknämnden 
undantogs då nämndens huvudsakliga uppgift rör myndighetsutövning. 
 
Socialnämnden beslutar 4 november 2020 § 73, (dnr SN 2020/84) föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna en ramökning i sektor omsorg 
motsvarande 2 000 tkr i budget 2021 för att verksamheten även fortsatt ska 
ligga på en adekvat nivå. Detta beslut har funnits med som en del inför 
upprättande av förslag till MRP. 
 
Utbildningsnämnden beslutar 10 november 2020 § 90 (dnr UN 2020/162) 
att begära en ramökning om 1 187 tkr för att barn- och utbildningsnämnden 
även fortsatt ska ligga på en adekvat nivå. Detta beslut har funnits med som 
en del inför upprättande av förslag till MRP. 
 
Utifrån förutsättningar och konsekvensbeskrivningarna har förslag till MRP 
2021-2023 tagits fram. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna har därefter, utifrån antagen MRP, att 
besluta om detaljbudget 2021 för sin verksamhet. 
 
Facklig samverkan har skett i Cesam 17 november 2020. Protokolls-
anteckning lämnas av Sveriges Skolledarförbund och Lärarnas Riksförbund 
om att budgetförslaget medför stora svårigheter att uppnå de krav som 
ställs i Arbetsmiljölagen och Skollagen. Förslaget ger heller inte de 
förutsättningar som behövs för att uppnå de mål som den politiska 
majoriteten utstakat för mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 §190. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 11 november 2020. 
Centerpartiets/Moderaternas/ Liberalernas förslag till Mål- och resursplan 
2021-2023. 
Socialdemokraternas/Vänsterpartiets förslag till Mål- och resursplan 2021-
2023. 
Socialnämndens beslut 4 november 2020 § 73. 
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Utbildningsnämndens beslut 10 november 2020 § 90. 
Sveriges Skolledarförbunds och Lärarnas Riksförbunds protokolls-
anteckning vid Cesam 17 november 2020. 
 
Ordföranden redogör för Centerpartiets/ Moderaternas/Liberalernas förslag 
till Mål- och resursplan 2021-2023. 
 
Ulla Börjesson (S) redogör för Socialdemokraternas/Vänsterpartiets förslag 
till Mål- och resursplan 2021-2023. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet
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KS § 220  Dnr 2020/269 
Upphävande av beslut avseende godkännande av anställningsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från den 20 november 2019 (§ 249) 
och återgår till den beslutsordning som gäller enligt giltig 
delegationsordning.  
 
Kommunstyrelsen uppmanar alla verksamheter till fortsatt restriktivitet och 
återhållsamhet avseende besättning av tjänster. 
 
Kommunstyrelsen noterar att alla anställningsbeslut även fortsättningsvis 
ska redovisas till personalutskottet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutade 12 juni 2019 (§ 133) att följande åtgärder 
skulle införas utifrån den allvarliga ekonomiska situation som förelåg:  

 Fortsatt återhållsamhet för återbesättande av vakanta tjänster där 
kommunchefen beslutar om återbesättande inom förvaltningen totalt. 

 Vikariestopp införs för resterande del av 2019. 
 Stopp av köp av konsulttjänster resterande del av 2019. 

 
Vid sitt sammanträde den 25 september 2019 (§ 198) återtogs beslutet 
samtidigt som kommunstyrelsen poängterade kommunchefens 
uppföljningsansvar för tillsättning och återbesättning av personal och köp av 
konsulttjänster. 
 
Kommunstyrelsen beslutade senare vid sitt sammanträde 20 november 2019  
(§ 249) att kommunchefen skulle godkänna alla ny- respektive 
återanställningar på vakanta tjänster till och med 31 december 2020.  
 
Chefer i Färgelanda kommun har ett tydligt ansvar för verksamhet, 
arbetsmiljö och budget inom sin enhet. Varje chef ansvarar således för att 
verksamheten bedrivs på det sätt som föreskrivs, med en god arbetsmiljö 
inom givna ekonomiska ramar. Genom den av ekonomiska skäl tillfälligt 
gällande ordningen har chefsansvaret gjorts otydligt i detta avseende.  
 
Det är viktigt att dessa tre ansvarsområden följs åt och efterlevs, varför 
kommunstyrelsen bör upphäva sitt tidigare beslut. Samtidigt understryks 
viken av att alla verksamheter är fortsatt restriktiva och återhållsamma 
avseende besättning av tjänster. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 195. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 november 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Samtliga chefer  
HR/Personalenhet 
Diariet 
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KS § 221  Dnr KS 2020/257 
Begäran om överflyttning av ordinära bostäder till Valbohem AB 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige begär att de ordinära bostäderna, Trygghets-
lägenheterna på Solgårdens särskilda boende i Högsäter med adress 
Kommungatan1, 458 70 Högsäter, överflyttas från kommunen till 
Valbohem AB och uppdrar åt kommunstyrelsen att göra vederbörliga 
framställningar till bolaget. 

 
Jäv 

 
Jörgen Andersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Trygghetsboende är för äldre som är för friska för äldreboende, men som 
vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande 
hem. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. 
Trygghetslägenheten är därför att betrakta som en vanlig hyreslägenhet. Om 
hyrestagaren är behov av hjälp i hemmet kan denne ansöka om insatser i 
form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen, precis som andra individer i 
kommunen.   
 
I Färgelanda kommun tillhandahålls lägenheterna inom ett boende i område 
norr, vilket i dagsläget definieras som särskilt boende Solgården (Kommun-
gatan 1, 458 70 Högsäter). Vidare hanteras boendekön av biståndsenheten, 
sektor Omsorg.  
 
Av bolagsordningen för Valbohem AB framgår att bolaget ska tillhanda-
hålla ordinära bostäder (lägenheter). Detta uppdrag åligger inte 
socialnämnden enligt dess reglemente.  
 
Socialnämndens ordförande och sektorchef för sektor Omsorg har till 
kommunstyrelsen framfört begäran om att de aktuella bostäderna överförs 
till det organ i kommunen som enligt gällande regelverk ska ansvara för 
frågan. 
 
En överflyttning av bostäder påverkar inte hyrestagarnas boendesituation. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 196. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 november 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 222  Dnr KS 2020/252 
Anslutning till Hållbarhetsklivet - Västsveriges samlade initiativ för en 
hållbar besöksnäring 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att Färgelanda kommun ansluter sig till 
Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring. Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att: 
 

 kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra 
grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om 
besöksnäringssatsningar 

 kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida 
besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet Västsveriges 
strategi och till Agenda 2030 

 kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom 
hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida 
och får samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ 

 kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men 
förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Turistrådet Västsverige presenterade Hållbarhetsklivet på turistdagen i 
Bengtsfors den 21 september 2020 och har genom skrivelse önskat att 
Färgelanda kommun ansluter sig. 
 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och 
privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans 
skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig 
miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Turistrådet 
skrivet i underlaget att det krävs styrning för att uppnå en hållbar 
besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken.  
 
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med besöksnäringsverksamheter i 
regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart 
samhälle.  
 
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030.  
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Hållbarhetsklivets vision 
Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett 
hållbart samhälle. 
 
Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 
Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande 
för de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av 
besöksnäringen i Västsverige.  
 
De fyra principerna är: 

 Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
 Bra för både boende och besökare 
 Fler besökare när och där det inte är fullt 
 Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter. 

 
Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer 
inom besöksnäringen kan ansluta sig till. Anslutna aktörer beaktar de fyra 
grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 
konkreta initiativ på vår gemensamma portal hallbaretsklivet.se för att 
inspirera andra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 197. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 november 2020. 
Västsvenska Turistrådets underlag avseende Hållbarhetsklivet daterat 
september 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Turistrådet Västsverige 
Kommunchef 
Näringslivsstrateg 
Diariet 
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KS § 223  Dnr KS 2020/155 
Färgelanda kommuns Klimatlöften 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att Färgelanda kommun antar följande 
klimatlöften för 2021: 
 

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
3. Våra nya personbilar är miljöbilar 
4. Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal 
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar 
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att 

köpa 
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
14. Vi gör investeringar för energieffektivisering 
16. Vi producerar egen solel 
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan 
med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor 
och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra 
till en klimatsmart region. Alla kommuner i länder har undertecknat målet 
att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende regionen.  
  
Som ett led i ”Klimat 2030” har Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen genom missiv den 6 juni 2020 inbjudit kommunerna i 
regionen till att delta i satsningen ”Kommunernas klimatlöften”. 
 
”Kommunernas klimatlöften” består av 20 olika åtgärder som är väl 
beprövade och som kan de stor utsläppsminskning. Kommunen väljer hur 
många och vilka klimatlöften som antas och genomförs under 2021.  
 
De 20 förslagen på åtgärder är  

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor 
3. Våra nya personbilar är miljöbilar 

67



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

4. Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 

bostadsbolag 
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar 
10. Vi använder cirkulära möbler 
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att 

köpa 
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och 

har mål 
14. Vi gör investeringar för energieffektivisering 
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation 
16. Vi producerar egen solel 
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 

obligation 
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

 
Samverkan inom Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Energi- och klimatstrategerna inom Dalslands Miljö- och Energiförbund 
(DMEF) fick av kommuncheferna och förbundschefen för DMEF under 
våren 2020 i uppdrag att tillsammans med respektive kommuns energigrupp, 
identifiera kommungemensamma klimatlöften med koppling till 
Hållbarhetskompass Dalsland. Tanken är att Förbundet ska kunna ha en 
aktiv roll tillsammans med kommunerna i arbetet med de gemensamma 
klimatlöftena.  
 
Resultat 
I energigrupperna i Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors har det arbetats fram 
ett antal Klimatlöften som är gemensamma för de tre kommunerna. Genom 
ett förbiseende har Färgelanda inte lämnat in några klimatlöften.  
 
De klimatlöftena som Mellerud, Dals-Ed och Bengtsfors gemensamt enats 
om är: 

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
3.   Våra nya personbilar är miljöbilar 
14.  Vi gör investeringar för energieffektivisering 
16.  Vi producerar egen solel 
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17.  Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
20.  Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 
 

Färgelandas val  
Efter avstämning med kommunstyrelsens ordförande och kommun-
ledningsgruppen, föreslås kommun anta dels de löften som Mellerud, Dals-
Ed och Bengtsfors enats om, dels mål 4, 8, 9, 11 och 12. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 198. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 november 2020. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionens 
Inbjudan ”Kommunernas Klimatlöften 2021”, beskrivning av satsningen 
”Kommunernas klimatlöften 2021” samt beskrivning av respektive 
klimatlöfte 2021. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen, klimat2030@vgregion.se   
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Kommunchef 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Diariet
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KS § 224   
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger 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: 
 Folkhälsorådets protokoll 2020-10-12 
 BRÅ Arbetsgrupps minnesanteckningar 2020-10-12 
 Färgelanda Vatten AB:s styrelseprotokoll 2020-10-22 
 Västvatten AB:s styrelseprotokoll  2020-10-22  
 Dalslands Miljö- och Energinämnds protokoll 2020-11-05. 

 
_______ 
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KS § 225  Dnr KS 2020/12 
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Meddelanden daterade 19 november 2020. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 226  Dnr KS 2020/11 
Delegationsanmälan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsanmälan till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Delegationsanmälan daterad 19 november 2020. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 227  Dnr KS 2020/32 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

 
_______ 
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KS § 228   
Övriga ärenden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Några övriga ärenden behandlas inte. 
 
_______ 
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