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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
För Moderata samlingspartiet 
Linda Jansson (M) 
Hans-Göran Palmqvist (M) 
 
För Centerpartiet 
Tobias Bernhardsson (C) 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
Magnus Bandgren (C) 
Carina Tihane (C) 
Ann Blomberg (C) 
 
För Liberalerna 
Ingo Asplund (L) 
 
För Socialdemokraterna 
Ulla Börjesson (S) 
Edgardo Varas (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
 
För Vänsterpartiet 
Irené Pettersson (V) 
 
För Sverigedemokraterna 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Jane Glamér (SD) 
Hans Johansson (SD) 
 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Marianne Martinsson, sekreterare 
IT-personal 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 99 Upprop   
§ 100 Val av två personer med uppgift 

att justera dagens protokoll 
  

§ 101 Godkännande av kungörelsen   
§ 102 Nya interpellationer   
§ 103 Nya enkla frågor   
§ 104 Nya motioner   
§ 105 Kommunens bidragsregler för 

föreningar, revidering 
2019/89  

§ 106 Begäran om överflyttning av 
ordinära bostäder till Valbohem 
AB 

2020/257  

§ 107 Delårsrapport augusti 2020, Norra 
Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 

2020/216  

§ 108 Delårsredovisning januari-augusti 
2020 Samordningsförbundet Väst 

2020/219  

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

2020/224  

§ 110 Delårsrapport 2020-06-30, 
Fyrbodals Kommunalförbund 

2020/231  

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

2020/199  

§ 112 Markförsäljning del av Stigen 
1:70 

2020/248  

§ 113 Pris för kommunala 
bostadstomter, avskaffande av 
enkronastomter 

2020/179  

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

2020/259  

§ 115 Antagande av Taxor och avgifter 
2021 

2020/30  

§ 116 Taxa för plan- och 
byggverksamheten 2021 

2020/200  

§ 117 Taxa 2021 enligt alkohollagen 
(2010:1622) samt tobakslagen och 

2020/213  
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

liknande produkter (LTLP 
2018:2088) 

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

2020/79  

§ 119 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 komm 

2020/29  

§ 120 Antagande av myndighetstaxor 
2021, Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund NÄRF 

2020/165  

§ 121 Antagande av sotningstaxor 2021 
Färgelanda kommun 

2020/166  

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

2020/246  

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

2020/245  

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

2020/249  

§ 125 Taxa 2021 avseende Tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken, 
Dalslands Miljö- och 
Energiförbund (DMEF) 

2020/250  

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

2020/251  

§ 127 Redovisning av obesvarade 
motioner oktober 2020 

2020/25  
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

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

2020/31  

§ 129 Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2021 

2020/223  

§ 130 Rapport över ej verkställda 
gynnande beslut enl 
Socialtjänstlagen och LSS kvartal 
3 2020 

2020/26  

§ 131 Valärenden   
§ 132 Anmälan av ny ledamot och ny 

ersättare i kommunfullmäktige 
efter Inger Bäcker (V) som avgått. 

  

§ 133 Fyllnadsval till uppdrag som 
ledamot i val- och 
arvodesberedningen efter Inger 
Bäcker (V) för resterande del av 
innevarande mandatperiod (utgick 
KF 2020-10-14) 

2020/188  

§ 134 Fyllnadsval till uppdraget som 
ledamot i valnämnden för 
resterande del av innevarande 
mandatperiod efter  Inger Bäcker 
(V) 

2020/188  

§ 135 Avslutning och tack   
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 99   
Inledning och upprop 

 
 

Med anledning av pandemin och regeringens/folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om att undvika sociala kontakter för att minska riskerna 
för smittspridningen, har kommunfullmäktiges presidie kallat till ett digitalt 
kommunfullmäktigesammanträde – det första i kommunens historia. 
 
Presidiet är placerat i kommunkontoret och övriga ledamöter deltar via 
datorer och surf-plattor på distans.  För att göra det möjligt för allmänheten 
att följa sammanträdet utan att vara närvarande i kommunkontoret 
webbsänds mötet. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande hälsar välkommen och informerar om hur 
han avser att leda sammanträdet och andra praktiska detaljer.   
 
Upprop förrättas och 15 ledamöter är uppkopplade. Ordföranden och vice 
ordföranden finns i sammanträdeslokalen, summa 17 beslutande. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 100   
Val av två personer med uppgift att justera dagens protokoll 

 
Kommunfullmäktige beslut 

 
Ulla Börjesson (S) och Carina Tihane (C) utses 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 101   
Godkännande av kungörelsen 

 
Kommunfullmäktige beslut 

 
Kungörelsen godkänns 

 
 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 102   
Nya interpellationer 

 
Inga nya interpellationer har lämnats in. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 103  
Nya enkla frågor 

 
Inga nya enkla frågor har lämnats in 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 104   
Nya motioner 

 
Inga nya motioner har lämnats in.
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 105  Dnr 2019/89 
Kommunens bidragsregler för föreningar, revidering 

 
Kommunfullmäktige beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 170 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 160. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 28 september 2020. 
Förslag ”Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun” daterade  
28 september 2020. 
 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Avd samhällsutveckling L H 
Diariet
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 106  Dnr 2020/257 
Begäran om överflyttning av ordinära bostäder till Valbohem AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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), Ann Blomberg (C), Hans-Göran Palmqvist (M) och 
Ingo Asplund (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 

 
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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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-25, § 221 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 196. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 november 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Valbohem AB 
Socialnämnden 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Kommunfullmäktige godkänner att de kommande ärendena – 
delårsrapporterna/delårsredovisningarna för  

 NÄRF,  
 Samordningsförbundet Väst,  
 Dalslands Miljö och energiförbund och  
 Fyrbodals kommunalförbund 

behandlas gemensamt.  
 
Besluten redovisas var för sig. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 107  Dnr 2020/216 
Delårsrapport augusti 2020, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(NÄRF) 

 
Kommunfullmäktige beslut 
 

 
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.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
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 
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. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 173 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
NÄRF 
Ekonomichefen 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 108  Dnr 2020/219 
Delårsredovisning januari-augusti 2020 Samordningsförbundet Väst 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 174 
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. 
 

 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet 
Ekonomichefen 
Diariet
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 109  Dnr 2020/224 
Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och Energiförbund 
(DMEF) 

 
Kommunfullmäktige beslut 

 
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. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
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.  
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 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-25, § 204 
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. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
DMEF 
Ekonomichefen 
Diariet 
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Kommunfullmäktiges  

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 110  Dnr 2020/231 
Delårsrapport 2020-06-30, Fyrbodals Kommunalförbund 

 
Kommunfullmäktiges  beslut 

 
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. 
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Kommunfullmäktiges  

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
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. 
 
 
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 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-25, § 205 
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. 
 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodal 
Ekonomichefen 
Diariet 
 
 
 

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 111  Dnr 2020/199 
Kapitalisering av Kommuninvest, återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats 

 
Detta ärende har justerats på sammanträdet och redovisats i ett eget 
protokoll 2020-11-25 § 98 som anslagits 26 nov 2020. 
 
Nedanstående beslut är bara en redovisning av det beslut som är redovisat i 
detta protokoll.  
 
Kommunfullmäktige beslut 

 
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. 
 
 
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 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
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. 
Förlagslånen 
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 
kapitalinsats 
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 
1 300 kronor per invånare. För Färgelanda Kommun innebär denna nivå 
8 443 500 tkr. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
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 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 175 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommuninvest ekonomisk förening 
Ekonomichefen 
Diarie
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Kommunfullmäktiges 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 112  Dnr 2020/248 
Markförsäljning del av Stigen 1:70 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-25, § 197 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 171. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
Chef avd samhällsbyggnad 
Ekonomikontoret 
Köpare 
Diariet
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Kommunfullmäktiges 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 113  Dnr 2020/179 
Pris för kommunala bostadstomter, avskaffande av enkronastomter 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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”.   

 
 

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 
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. 
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Kommunfullmäktiges 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 166 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 156. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2020. 
Kommunfullmäktiges beslut 24 mars 2004 § 19. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Handläggare mark och exploatering 
Chef avd samhällsutveckling 
Diariet 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 114  Dnr 2020/259 
Ny beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst 
(anropsstyrd trafik) samt förändring av tillämpningsområde 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
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. 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25, § 207 
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. 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Färdtjänsthandläggaren  
Socialnämnden 
diarie 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Kommunfullmäktige godkänner att de kommande ärendena –  

 taxor och avgifter 2021 
 Taxa för plan och byggverksamheten 
 Taxa enligt alkohollagen m mm 
 Taxa dödsboförvaltning 

behandlas gemensamt.  
 
Besluten redovisas var för sig. 
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Kommunfullmäktiges 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 115  Dnr 2020/30 
Antagande av Taxor och avgifter 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 
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. 

 
Upplysning: 
Kommunstyrelsens beslut  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.  
 Ingår i ovanstående antagandebeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunen har enligt 2 kapitlet 5 § kommunallagen (KL, 2017:725) rätt att 
ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller.  
 
 

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-25 

  

 
 
 

Kommunfullmäktiges 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
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. 
 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 208 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 179. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 november 2020. 
Förslag Taxor och avgifter 2021 Färgelanda kommun. 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Utbildningsnämnden + sektorschefen/sektorsekonom  
Socialnämnden + sektorschefen sektorsekonom 
Avd samhällsutveckling + sektorschefen sektorsekonom 
Diariet 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 116  Dnr 2020/200 
Taxa för plan- och byggverksamheten 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-25, § 209 
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. 
 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Bygg och trafiknämnden 
Chef avd samhällsbyggnad 
Sektorsekonom 
Handläggare  
Diariet 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 117  Dnr 2020/213 
Taxa 2021 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och 
liknande produkter (LTLP 2018:2088) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25, §211 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavd 
Socialnämnden 
Dalsland och Säffles alkohol- och tobaksenhet 
Diariet 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 118  Dnr 2020/79 
Taxa avseende dödsboförvaltning, kompletterande beslut avseende 
2021 och tillsvidare 

 
Kommunfullmäktige beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25, 210. 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 181. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 november 2020. 
Socialnämndens beslut 4 november 2020 § 80. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Socialchefen 
Sektorsekonom 
IFO chef 
Diariet 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 119  Dnr 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 komm 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
 
Ulla Börjesson (S), Edgardo Varas (S), Eva-Lena Johansson (S) och Kerstin 
Fredrikson (S) reserverar sig mot beslutet och antecknar följande till 
protokollet: 
 
” Socialdemokratiska kommunfullmäktige gruppen 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 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. 
 
Ulla Börjesson   Edgardo Varas   Eva-Lena Johansson   Kerstin 
Fredriksson” 
 
Ordföranden uppmärksammar ledamöterna på att förslagen till mål och 
resursplan behandlas var för sig och i sin helhet. 
 
Yrkande 

 
Tobias Bernhardsson (C) med instämmande av Linda Jansson (M), och Ingo 
Asplund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och 
resursplan 2021-2023 (skattesats år 2021: 22,26 per skattekrona). 
 
Ulla Börjesson (S) och Irené Pettersson (V) yrkar bifall till 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till Mål och resursplan 
2021-2023 (skattesats år 2021: 23,26 per skattekrona ). 

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till Mål och resursplan 
Nej röst för (S) och (V):s förslag till Mål och resursplan. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Omröstningsresultat 
 
8 ja röster: Linda Jansson (M), Hans-Göran Palmqvist  (M),  
Tobias Bernhardsson (C),  Carina Tihane (C), Magnus Bandgren (C), Ann 
Blomberg (C) Ingo Asplund (L) och Thor-Björn Jakobsson (C) 
 
5 nej-röster:  Ulla Börjesson (S), Edgardo Varas (S), Kerstin Fredriksson 
(S), Eva-Lena Johansson (S) och Irené Pettersson (V) 
 
3 ledamöter avstår från att rösta: Jörgen Andersson (SD), Karl-Erik 
Segersax (SD) och Jane Glamér  (SD) 
 
På grund av tekniska problem deltar inte Hans Johansson (SD) i 
omröstningen.  Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet en stund 
under voteringen för att undersöka möjligheten att åtgärda tekniken. Det 
visar sig emellertid inte vara möjligt 
 
Kommunfullmäktige beslutar alltså i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

 
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. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25, § 219 
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. 
Utbildningsnämndens beslut 10 november 2020 § 90. 
Sveriges Skolledarförbunds och Lärarnas Riksförbunds protokolls-
anteckning vid Cesam 17 november 2020. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Kommunstyrelsen och nämnderna 
Sektorscheferna 
Sektorsekonomerna 
Diariet 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Följande två ärenden – taxor inom NÄRF:s ansvarsområde  
 

 Myndighetstaxor och 
 Sotningstaxor 

behandlas gemensamt.  
 
Besluten redovisas var för sig. 
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Kommunfullmäktiges 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 120  Dnr 2020/165 
Antagande av myndighetstaxor 2021, Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund NÄRF 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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.  
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Kommunfullmäktiges 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25, § 212 
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. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
NÄRF 
Ekonomichefen 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 121  Dnr 2020/166 
Antagande av sotningstaxor 2021 Färgelanda kommun 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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.  
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25, § 213 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
NÄRF  
Ekonomichefen 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 122  Dnr 2020/246 
Investeringar 2021 med plan för 2022-2023, Färgelanda Vatten AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25, § 214 
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. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Färgelanda Vatten AB  c/o Västvatten 
Ekonomichefen 
Diariet 
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KF § 123  Dnr 2020/245 
VA-taxa 2021 med taxeföreskrifter, Färgelanda Vatten AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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.  
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Brukningsavgift 
 
Färgelanda Vatten AB föreslår att en ökning sker antingen enligt alternativ 
1: brukningstaxan (den löpande kostnaden för vatten och avlopp) med 9 % 
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. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25, § 215. 
Arbetsutskottets beslut 18 november 2020 § 186. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020. 
Färgelanda Vatten AB:s tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2020. 
Förslag till VA-taxa för Färgelanda kommun från 2021-01-01. 
Färgelanda Vatten AB:s beslut 22 oktober 2020 §§ 11-13. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Färgelanda Vatten c/o Västvatten 
Ekonomichefen 
Diariet 
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Följande tre taxe-ärenden, avseende verksamhet i Dalslands miljö och 
energiförbund 

- taxor avseende strålskyddslagstiftningen m m 
- taxor avseende prövning enligt miljöbalken och 
- taxor avseende livsmedelskontroll 

Behandlas gemensamt.  
 
Besluten redovisas var för sig. 
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KF § 124  Dnr 2020/249 
Taxor avseende prövning och tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen 
samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021, Dalslands 
Miljö- och Energiförbund (DMEF) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 216 
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. 

 
Beslutet skickas till 
DMEF 
Ekonomichefen 
Diariet 
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KF § 125  Dnr 2020/250 
Taxa 2021 avseende Tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Dalslands 
Miljö- och Energiförbund (DMEF) 

 
Kommunfullmäktige förslag/beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25, § 216 
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. 

 
Beslutet skickas till 
DMEF 
Ekonomichefen 
diariet 
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KF § 126  Dnr 2020/251 
Taxa 2021 avseende Livsmedelskontroll, Dalslands Miljö- och 
Energiförbund (DMEF) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 218 
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. 
 
Beslutet skickas till 
DMEF 
Ekonomichefen 
Diariet 
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KF § 127  Dnr 2020/25 
Redovisning av obesvarade motioner oktober 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 179 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 163. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2020. 

 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Diariet 
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KF § 128  Dnr 2020/31 
Utbetalning av kommunalt partistöd för 2021 baserad på redovisningen 
för 2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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:- 
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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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28, § 178 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 162. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Partierna 
Ekonomiavd K.A. 
Diariet 
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KF § 129  Dnr 2020/223 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28, § 181 
Arbetsutskottets beslut 21 oktober 2020 § 165. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2020. 

 
 
Beslutet skickas till 
För publ på webben 
sekretariatet 
Diariet 
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KF § 130  Dnr 2020/26 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl Socialtjänstlagen och 
LSS kvartal 3 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Socialnämndens redovisning läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens 
revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt 
avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen 
ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut skulle ha varit verkställt. 
 

 
 

För perioden finns det inte några avbrutna insatser som inte har kunnat 
verkställas inom tre månader. Det finns inte heller några ärenden som IVO har 
valt att gå vidare med till domstol och ansöka om åläggande om särskild avgift. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Diariet 
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KF § 131   
Valärenden 

 
Inga nya valärenden utöver de som redovisas i följande paragrafer har 
inkommit. 
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KF § 132   
Anmälan av ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Inger Bäcker (V) som avgått. 

 
Ny ledamot: 
Irené Pettersson (V) 
 
Ny ersättare 
Michael Holster (V)  
 
Irené och Michael hälsas välkomna. 
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KF § 133  Dnr 2020/188 
Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i val- och arvodesberedningen 
efter Inger Bäcker (V) för resterande del av innevarande mandatperiod 
(utgick KF 2020-10-14) 

 
Kommunfullmäktiges /beslut 

 
Ärendet bordläggs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige febr 2021 
Gruppledare (V) 
Val och arvodesberedningens ordf 
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KF § 134  Dnr 2020/188 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i valnämnden för resterande del 
av innevarande mandatperiod efter  Inger Bäcker (V) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Ärendet bordläggs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige febr 2021 
Gruppledare (V) 
Val och arvodesberedningens ordf 
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KF § 135   
Avslutning och tack 

 
Kommunfullmäktiges ordförande avslutar sammanträdet och tackar 
ledamöterna för deras insatser. Han riktar ett särskilt tack till IT-personalen. 
Deras medverkan har gjort det möjligt att med små resurser genomföra ett 
digitalt sammanträde som har visats på kommunens webbplats i realtid. 
 
Statistik direkt efter sammanträdet visar att webb- sändningen haft 69 tittare 
varav 22 följt sammanträdet i sin helhet. 
 
Sändningen kommer också att kunna ses efteråt. 
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