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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande:   
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Louise Blom (C) 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Marion Pelli (C) 
Leif Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Linda Jansson (M) 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) tjg ersättare för Magnus Fröberg (S) 
Urban Henriksson (S) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bo Ljung (L) 
 
Övriga närvarande: 
Katrin Siverby, kommunchef 
Kristina Olsson, ekonomichef 
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare, §§ 1-5, 7-31, del av § 32, samt § 33 
Josefine Blid, nämndsekreterare §§ 1-5 
Henrik Abrahamsson, AMI-samordnare, § 6 
Sylvia Jonefelt, AMI-samordnare, § 6 
Per Wahlén, HR-/administrativ chef, § 6 och del av § 32 
Tünde Petersson, avdelningschef Samhällsutveckling, §§ 7-12 
Ulf Nilsson, teknisk chef, § 7 
Sebastian Svensson, handläggare Mark och exploatering, §§ 7-12 
Anna Lena Sörensson, planingenjör, §§ 7-11 
Peter Johansson, VD Västvatten AB, § 12 
Josefine Saksgaard, HR-specialist, § 33 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare, ej del av § 32 
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Innehållsförteckning 
 

§ 1 Ej offentligt/öppet 
kommunstyrelsesammanträde för 
allmänheten utifrån pågående 
pandemirestriktioner 

2021/44  

§ 2 Ändringar på föredragningslistan   
§ 3 Covid-19 information   
§ 4 Kommunchefens information 2021/13  
§ 5 Riktlinjer för sammanträden på 

distans 
2020/286  

§ 6 AMI-enhetens arbete inklusive 
DUA och externa tjänster 

  

§ 7 Revidering av gemensamma 
Renhållningsföreskrifter 
Dalslandskommunerna Mellerud, 
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-
Ed 

2021/36  

§ 8 Riktlinjer för anslutning till 
kommunens nät för fjärrvärme 

2020/41  

§ 9 Svar på motion om boendemiljö – 
kontinuitetsskogsbruk samt 
ekologiskt brukande av tätortsnära 
åkermark 

2020/232  

§ 10 Svar på remiss avseende 
Handlingsplan för klimat-
anpassning 2021-2024, 
länsstyrelsen Västra Götalands län 

2020/289  

§ 11 Beslut om yttrande avseende 
Regional handlingsplan för 
friluftsliv i Västra Götalands län 

2020/293  

§ 12 Rådanefors avloppsreningsverk, 
övertagande av ansvar 

2019/42  

§ 13 Ekonomi, information   
§ 14 Riktlinje Redovisning och 

uppföljning, revidering 
2020/292  

§ 15 Nya ekonomiska ramar 2021 efter 
justering för lönerevision 2020 

2020/29  

§ 16 Detaljbudget 2021 för 
kommunstyrelsens verksamheter 

2020/29  

§ 17 Tidplan för arbetet med Mål- och 
resursplan/Budget 2022-2024 

2021/29  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

§ 18 Medfinansiering av uppstart 
Projekt Campus Dalsland 

2020/235  

§ 19 Deltagande i Leaderprogram 
2021-2027 

2020/225  

§ 20 Antagande av kommunal-
förbundsordning för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund, NÄRF 

2020/163  

§ 21 Principbeslut i frågan om 
omorganisation av Dalslands 
Turist AB och Dalslands Kanal 
AB 

2020/211  

§ 22 Yttrande remiss avseende PM 
Vissa undantag från 
bestämmelserna om karensavdrag 
(S2020-09429) 

2020/294  

§ 23 Ändring i Handlingsplan lokala 
brottsförebyggande rådet 2020-
2022 

2019/315  

§ 24 Svar på motion avseende 
Upprustning av utescen på torget 
Färgelanda samt inköp av 
marknadsbord, Kerstin 
Fredriksson (S) 

2019/133  

§ 25 Uppdrag till val- och 
arvodesberedningen avseende 
översyn av den politiska 
organisationen, 
arvodesbestämmelserna samt 
regler för partistöd 

2020/275  

§ 26 Uppföljning av Intern kontroll 
2020 kommunstyrelsens 
verksamheter 

2020/6  

§ 27 Intern kontrollplan 2021 
kommunstyrelsens verksamheter 
inklusive förvaltnings-
gemensamma kontrollpunkter 

2021/6  

§ 28 Rapporter   
§ 29 Meddelanden 2021 

Kommunstyrelsen 
2021/12  

§ 30 Delegationsanmälan 2020/11  
§ 31 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

protokoll 2020-01-20 
2021/32  
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§ 32 Övriga ärenden   
§ 33 Utbildning avs kommunens 

styrdokument avseende 
Kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 1  Dnr KS 2021/44 
Ej offentligt/öppet kommunstyrelsesammanträde för allmänheten 
utifrån pågående pandemirestriktioner 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Sammanträde med kommunstyrelsen som genomförs digitalt utifrån 
pågående pandemirestriktioner är inte offentligt/öppet för allmänheten då 
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. 
 
Utifrån gällande restriktioner avseende allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar för att motverka spridning av Covid-19, genomförs 
kommunstyrelsens sammanträden digitalt. Detta förfaringssätt gör det svårt 
för allmänheten att följa sammanträdena och förvaltningen föreslår därför 
att kommunstyrelsen beslutar att inte ha sina sammanträden offentliga/ 
öppna för allmänheten så länge restriktioner för att motverka spridning av 
Covid-19 gäller. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 25. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2021. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 2   
Ändringar på föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Följande förändringar görs på dagens föredragningslista: 
 
Ärendet avseende Rådanefors reningsverk är beslutsärende och inte 
informationsärende vid dagens sammanträde. 
 
Under punkten Övriga ärenden lyfts följande fråga: 
 

 Information kring arbetsmiljön inom kommunen efter ställd fråga 
från Jörgen Andersson (SD). 

 
_______ 
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KS § 3   
Covid-19 information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchefen informerar om aktuellt läge inom kommunen. Personer 
boende på särskilda boenden är nu aktuell för vaccinationsdos 2. När det 
gäller personal inom vård och omsorg har 93 % fått vaccination dos 1. 
Valboskolan 7-9 har fortsatt distansundervisning fram till februarilovet. För 
övrigt fortsätter kommunen att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer med vissa få undantag. Läget är ansträngt i kommunens 
verksamheter men personalen gör en fantastisk insats. 
 
_______ 
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KS § 4  Dnr KS 2021/13 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchefen informerar om arbetet utifrån antagen handlingsplan med 
anledning av förändringsarbete avseende styrnings-, lednings- och 
arbetsmiljöfrågor, dnr KS 2020/184 (KS 26 augusti 2020 § 123).  
 
Vidare redogörs för dom i förvaltningsrätten Luleå avseende överklagande 
av Luleå kommunfullmäktiges samtliga beslut i december 2020. 
Överklagandet avsåg genomförandet av sammanträdet på distans och att alla 
inte såg alla deltagande. Förvaltningsrättens dom upphäver alla beslut 
huvudsakligen på grund av att de distansdeltagande ledamöterna inte alls 
kunnat se de ledamöter som befunnit sig i sammanträdeslokalen. Domen 
kommer att överklagas och en framställan om ändring av kommunallagen 
kommer att göras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 5  Dnr KS 2020/286 
Riktlinjer för sammanträden på distans 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Riktlinjer för sammanträden på distans antas enligt förslag daterat 4 januari 
2021 med följande revideringar: 
 
punkt 5 Inför mötet, andra stycket: 
Ordförande ska fysiskt närvara i den lokal som anges i kallelsen. I 
undantagsfall kan ordförande delta från annan plats.  
Ersätts med ”Den lokal där ordförande kommer att hålla mötet ifrån, är den 
lokal som ska anges i kallelsen. Detta är som huvudregel en kommunal 
lokal”. 
 
Tillägg i punkt 6.1 Kamera: 
”Suddad eller annan bakgrundsbild än den faktiska får inte användas”. 

 
Yrkande 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut med följande ändringar i riktlinjerna: 
 
Ändringsyrkande punkt 5 Inför mötet, andra stycket 
Ordförande ska fysiskt närvara i den lokal som anges i kallelsen. I 
undantagsfall kan ordförande delta från annan plats. 
Ersätts med ”Den lokal där ordförande kommer att hålla mötet ifrån, är den 
lokal som ska anges i kallelsen. Detta är som huvudregel en kommunal 
lokal”. 
 
Tilläggsyrkande punkt 6.1 Kamera 
”Suddad eller annan bakgrundsbild än den faktiska får inte användas”. 
Proposition 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Av 5 kapitlet 16 § samt 6 kapitlet. 24 § kommunallagen framgår att:  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

”Vid distansdeltagande ska ljud- och bildöverföring ske i realtid, samt på 
ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra samt delta i 
sammanträdet på lika villkor.” 
 
Färgelanda kommuns fullmäktige beslutar 15 april 2020 (§ 28) att godkänna 
distansdeltagande för nämnder, kommunstyrelse, kommunfullmäktige samt 
gemensamma nämnder.  
 
I kommunala verksamheter är utgångspunkten att sammanträden med full-
mäktige, nämnder, styrelser med mera sker genom fysiska möten. De  
senaste årens starka digitaliseringstrend har i huvudsak inte förändrat 
formerna för det kommunala beslutsfattandet. Snarare har det fysiska mötets 
demokratiska betydelse lyfts fram och betonats i flera sammanhang. 
Distansdeltagande är därmed inte en ersättning för fysiska sammanträden, 
utan ska ses som ett komplement. 
 
Under rådande pandemi och myndighetsrekommendationer kan det dock 
anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge.  
 
Riktlinjerna är framtagna för sammanträden med Färgelanda kommuns 
fullmäktige, nämnder och kommunstyrelsen. Riktlinjen kan med fördel även 
användas vid andra möten såsom arbetsutskott och fackliga samverkans- 
möten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 21. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 januari 2021. 
Förslag till Riktlinjer för sammanträden på distans daterade 4 januari 2021. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunstyrelsens presidium 
Bygg- och trafiknämndens presidium 
Socialnämndens presidium 
Utbildningsnämndens presidium 
Kommunchefens ledningsgrupp  
Diariet 
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KS § 6  Dnr KS 2021/42 
AMI-enhetens arbete inklusive DUA och externa tjänster 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
AMI-samordnarna informerar om arbetet inom Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten där samtliga verksamheter arbetar på för fullt. 
Ytterligare deltagare i de insatser som pågår är inte möjligt då 
arbetsbelastningen på handläggarna är hög och inte medger ytterligare 
personer att arbeta med för att få i sysselsättning. 
 
Antalet extratjänster som finns inom kommunen är fjorton stycken. 
Försäkringskassan kan komma att granska kommande ansökningar om nya 
tjänster och förlängningar av pågående tjänster ytterligare vilket kan göra 
det svårare att få beviljade ansökningar. 
 
Arbetet i Delegationen för unga (DUA) har startats om och samarbetet 
fungerar mycket bra med Arbetsförmedlingen. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 7  Dnr KS 2021/36 
Revidering av gemensamma Renhållningsföreskrifter Dalslands-
kommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar föreslagna renhållningsföreskrifter.  
 
I och med detta upphör tidigare beslut, 16 februari 2016 § 11, att gälla. 

 
Ärendebeskrivning 

 
I samverkan med Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Mellerud 
har en revidering av gällande renhållningsföreskrifter tagits fram. Stort 
fokus har legat på att få så tydliga föreskrifter som möjligt. 
 
Sammanfattning revideringar: 

 17 §; Preciserat den enskilda vägens dimensionering vi hämtning av 
hushållsavfall. 

 19 §; Lagt till BDT ( ”gråvatten”) vid tömningsintervall. 
 20 §; Tagit bort text som syftar på avgift vid hushållsavfall 
 23 §; Reducerat text men med bibehållen innebörd. 
 26 §; Kommunens ska kontaktas vid eget omhändertagande av slam 

ska kommunen meddelas vid varje tömning. 
 28 §; Tidsbestämd dispens (6 år) angående utsträckt 

hämtningsintervall slam. 
 29 §; Förtydligande se bilaga 3. 
  Bilaga 2; Reducerade öppettider ÅVC Stigen under vintern. 

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 5. 
Avdelning samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021. 
Förslag till Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna  Mellerud, 
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed daterade 8 januari 2021. 
 
Teknisk chef informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-27 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 8  Dnr KS 2020/41 
Riktlinjer för anslutning till kommunens nät för fjärrvärme 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för anslutning av fjärrvärme daterade 
4 november 2020. 

 
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 kommunal-
lagens (2017:725, KL) självfinansiering (2 kapitlet 5 § KL) och 
likställighetsprincipen (2 kapitlet 3 KL) ska beaktas.  
 
Kommunstyrelsen informerades i ärendet den 25 november 2020 § 198. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 6. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 4 november 2020. 
Riktlinjer för anslutning av fjärrvärme daterade 4 november 2020. 
Kommunstyrelsens beslut 25 november 2020 § 198. 
 
Avdelningschef Samhällsutveckling och handläggare Mark och exploatering 
informerar. 

 
_______ 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 9  Dnr KS 2020/232 
Svar på motion om boendemiljö – kontinuitetsskogsbruk samt 
ekologiskt brukande av tätortsnära åkermark 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen bedömer att den gällande skogsplanen beaktar motionens 
intentioner i tillfredställande mån. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att åkermarken fortsatt arrenderas ut. Vid 
omförhandling eller upprättande av nya arrendeavtal premieras ekologiskt 
jordbruk med kravcertifiering eller liknande klassning.   
 
För övrigt läggs informationen till handlingarna och ärendet anses vara 
färdigbehandlat. 

 
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 återremittering av ärendet till kommunstyrelsen 
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, ekonomisk och social långsiktig användning av 
jordbruksmark är det betydelsefullt att den jordbruksmark kommunen har 
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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.  
 
Kommunstyrelsen informerades i ärendet den 25 november 2020 § 199. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 7. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2020. 
Kommunstyrelsens beslut 27 september 2017 § 203. 
Kommunstyrelsens beslut 25 november 2020 § 199. 
 
Handläggare Mark och exploatering informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Handläggare Mark och exploatering 
Diariet 
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KS § 10  Dnr KS 2020/289 
Svar på remiss avseende Handlingsplan för klimatanpassning 2021-
2024, länsstyrelsen Västra Götalands län 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande på förslag till Handlingsplan för 
klimatanpassning 2021-2024 enligt svarsformulär.  
 
Remissyttrandet innebär att kommunen tillstyrker förslag S1, S3 och S5  
som viktigast i stödet gentemot Färgelanda kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Länsstyrelsens ansvar för klimatanpassning framgår av Förordning 
(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Syftet med 
handlingsplanen är att initiera och stimulera till aktivt klimatanpassnings-
arbete genom att sammanställa, prioritera, dokumentera, genomföra och 
följa upp de myndighetsåtgärder som länsstyrelsen kommer att arbeta med 
under åren 2021–2024 för att bidra till att nå våra myndighetsmål för 
klimatanpassning. 
 
Handlingsplanen för klimatanpassning riktar sig främst till länsstyrelsens 
egna medarbetare och länsstyrelsens arbete kring klimatanpassning. I 
handlingsplanen finns även avsnitt som berör andra instanser där en remiss 
skickats ut till kommunen att yttra sig om avsnittet ”Stöd till kommuner och 
regionala aktörer”.  
 
Stödet ska dels vara till hjälp för kommuner att kunna skapa en egen 
handlingsplan kring klimatanpassning men också visa på vad länsstyrelsen 
bör arbeta med som är viktigast för kommunerna. 
 
I remissen begär länsstyrelsen att varje kommun ska kryssa i tre punkter 
som man anser viktigast. Remissen har kommunicerats med Dalslands 
Miljö- och energiförbund, där punkterna 1, 3 och 5 ansågs viktigast, vilket 
kommunen vidhåller. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 8. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2021. 
Förslag till svar avseende Remissfrågor kommuner avseende Länsstyrelsens 
Klimatanpassningsplan 2021-2024 
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Remiss Länsstyrelsen Västra Götalands läns handlingsplan för 
klimatanpassning 2021-2024 daterad 7 december 2020. 
Uppföljning av Länsstyrelsen Västra Götalands läns handlingsplan för 
klimatanpassning 2018-2020. 
 
Planingenjören informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen, Anna Georgieva Lagell 
Planingenjören 
Diariet 
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KS § 11  Dnr KS 2020/293 
Beslut om yttrande avseende Regional handlingsplan för friluftsliv i 
Västra Götalands län 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besluta om yttrande 
avseende Regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun ges möjlighet att yttra sig för förslag till Regional 
handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län (dnr 507-53826-2020-1). 
 
Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala 
Friluftsrådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för 
friluftslivet. Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på 
behov och planera för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå 
regionala strategier och ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den 
ska även vara en idébank för olika aktiviteter. 
 
Yttrandet ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 15 februari 2021. I och med 
hög arbetsbelastning hinner inte ärendet handläggas klart innan 
kommunstyrelsen sammanträder i januari. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att 
besluta om yttrandet vid sitt möte den 8 februari 2021 och att yttrandet 
därefter skickas in till länsstyrelsen och anmäls till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 9. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021. 
Förslag till Regional Handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands län daterat 8 december 2020. 
 
Avdelningschef Samhällsutveckling och handläggare Mark och exploatering 
informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Avdelningschef Samhällsutveckling 
Handläggare Mark och exploatering 
Diariet 
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KS § 12  Dnr KS 2019/42 
Rådanefors avloppsreningsverk, övertagande av ansvar 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Färgelanda Vatten AB ges i uppdrag att utreda förutsättningarna samt 
presentera kostnadsförslag för ett övertagande av ansvaret för 
avloppsreningsverksamheten i Rådanefors. Utredningen ska vara 
kommunstyrelsen/ kommunen tillhanda senast den 15 mars 2021 

 
Yrkande 

 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge 
Färgelanda Vatten AB i uppdrag att utreda förutsättningarna samt presentera 
kostnadsförslag för ett övertagande av ansvaret för avloppsrenings-
verksamheten i Rådanefors. Utredningen ska vara kommunstyrelsen/ 
kommunen tillhanda senast den 15 mars 2021. 

 
Propositionsordning 

 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutat enligt yrkandet.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Gällande avtal avseende avloppsreningsverket i Rådanefors har diskuterats i 
arbetsutskottet tidigare och vid sammanträdet den 16 januari 2019 § 18 fick 
kommunchefen får i uppdrag att fortsatt utreda driftsförhållandena avseende 
avloppsreningsverket. 
 
Arbetet har gått framåt under hösten 2020 och aktuell information i ärendet 
ges av VD Västvatten AB. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Färgelanda Vatten AB 
Kommunchefen 
Diariet 
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KS § 13  Dnr KS 2021/5 
Ekonomi, information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Aktuell information om kommunens ekonomi ges av ekonomichefen. 
Arbetet pågår med avstämningar av 2020 inför årsredovisningen för samma 
period. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 14  Dnr KS 2020/292 
Riktlinjer Redovisning och uppföljning, revidering 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner reviderade Riktlinjer för Redovisning och 
uppföljning i Färgelanda kommun daterade 22 december 2020.  
 
Beslutet ersätter tidigare beslut 28 augusti 2019 § 188 (dnr 2019/175). 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen antog 28 augusti 2019 § 188 Riktlinjer för Redovisning 
och uppföljning i Färgelanda kommun. 
 
Förvaltningen har arbetat fram reviderat förslag. Riktlinjen innehåller bland 
annat definitioner, de olika rapporternas innehåll och när de ska presenteras 
för nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 10. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 22 december 2020. 
Riktlinjer Redovisning och uppföljning, revidering, daterad 22 december 
2020. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Bygg- och trafiknämnden 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Publiceras på hemsidan 
Diariet 
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KS § 15  Dnr KS 2020/29 
Nya ekonomiska ramar 2021 efter justering för lönerevision 2020 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål- och resursplan 2021-2023 den  
25 november 2020 § 119. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
teknisk ramjustering efter lönerevision 2020 den 8 december 2020 § 206. 
Nya ramar för 2021 efter denna ramjustering redovisas nedan. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 11. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 22 december 2020. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Ansvariga ekonomer 
Diariet 
 
 
 
 
 

Nämnd Tidigare beslutad Ny ram efter justering ny ram 2021 
KF 2 469  2 469 
Kommunstyrelsen 87 006 612 87 618 
Utbildningsnämnd 160 128 2 486 162 614 
Socialnämnd 138 267 1 826 140 093 
Lönerevision 11 000 -4 924 6 076 
Finansen 7 000 0 7 000 
Summa kommunbidrag 405 870 0 405 870 
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KS § 16  Dnr KS 2020/29 
Detaljbudget 2021 för kommunstyrelsens verksamheter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Förslag till Detaljbudget 2021 för kommunstyrelsens verksamheter 
godkänns. 
 
Reservationer 
 
Ulla Börjesson (S), Kerstin Fredriksson (S) och Urban Henriksson (S) och 
Jörgen Andersson (SD) och Karl-Erik Segersax (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. 
 
Linda Jansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
ändringsyrkande. 
 
Yrkanden 

 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att friskvårdsbidraget 
kvarstår 2021 och meningen kring detta stryks i Detaljbudgeten. 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens ofördelade medel. I övrigt yrkar 
hon bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Jörgen Andersson (SD) 
yrkar bifall till Ulla Börjessons yrkanden. 
 
Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att under punkten 4.3 
”Särskilda uppdrag 2021”, lyfta ur att en besöksnäringsstrategi ska arbetas 
fram 2021. Färgelanda kommun har en ansträngd ekonomi och måste 
prioritera i uppdragen. Besöksnäringsstrategin kan flyttas fram till 2022 om 
ekonomin tillåter. I övrigt yrkar hon bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Propositionsordning 

 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Ulla Börjessons (S) 
och Jörgen Anderssons (SD) ändringsyrkande respektive Linda Janssons 
(M) ändringsyrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat att avslå båda ändringsyrkandena. 
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Därefter godkänner kommunstyrelsen att proposition ställs på Tobias 
Bernhardssons (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet, det vill säga enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål- och resursplan 2021-2023 den  
25 november 2020, innehållande vision, prioriterad inriktning, verksamhets-
mål, finansiella mål, ramar till nämnder samt investeringsram för 2021.  
 
Utifrån Mål- och resursplanen 2021-2023 har förslag till detaljbudget 2021 
för kommunstyrelsens verksamheter upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 13. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020. 
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2021, daterad  
20 januari 2021. 
 
Kommunchefen informerar. Ordföranden framför att budget per enhet 
kommer att redovisas i bilaga till Detaljbudgeten.  
 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Ansvariga ekonomer 
Diariet
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KS § 17  Dnr KS 2021/29 
Tidplan för arbetet med Mål- och resursplan/Budget 2022-2024 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar tidplan för arbetet med Mål- och resursplan 2022-
2024 enligt nedanstående tabell. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Från 2019 har Färgelanda kommun en nämndsorganisation. Detta innebär 
att respektive nämnd ska lämna underlag inför framtagandet av Mål- och 
resursplan (MRP) 2022-2024 samt utifrån fastställd MRP fatta beslut om 
nämndens detaljbudget. 
 
Förslag till tidplan och innehåll per tillfälle är framtaget för att få ett bra 
underlag med god insyn från nämnder och kommunfullmäktiges samtliga 
partier inför beslut i kommunfullmäktige i juni 2021. 
 
27 januari Budgetberedningen – Omvärldsanalys- och Utvecklingsdag 
17 mars Budgetberedningen - Bokslutsdialog och Beredning och 
 Budgetförutsättningar 
6-7 april Nämnder – Förvaltningens analys presenteras för nämnden 
14 april Kommunfullmäktige – Beslut Budgetförutsättningar  
21 april Budgetberedningen – Nämndernas analyser och Summering 

inför slutprocess 
4-5 maj  Nämnder 
19 maj KSAU/Budgetberedningen - Slutprocess/Presentation 
26 maj Kommunstyrelsen – Beredning förslag till Mål- och 

Resursplan 
16 juni Kommunfullmäktige – Beslut Mål- och Resursplan 
 
20 oktober KSAU – Beredning förslag till Detaljbudget 
27 oktober Kommunstyrelsen – Beslut Detaljbudget 
2-3 nov Nämnder – Beslut Detaljbudgetar 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 §12. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021. 
Förslag Tidplan och innehåll för arbetet med MRP 2022-2024. 
 
Ekonomichefen informerar. 
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_______ 
 
Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Ansvariga ekonomer 
Diariet 
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KS § 18  Dnr KS 2020/235 
Medfinansiering av uppstart Projekt Campus Dalsland 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Färgelanda kommun ställer sig bakom medverkan i uppstart projekt 

Campus Dalsland. 
2. Färgelanda kommun avser att medfinansiera Campus Dalsland enligt 

tidigare utskickad avsiktsförklaring med maximalt 200 000 kronor 
årligen för 2021 och 2022. Finansiering sker ur kommunstyrelsens 
ofördelade medel. 

3. Färgelanda kommun kommer att vara medsökande i ansökningar för 
externa medel till Campus Dalsland 

4. Färgelanda kommun kommer att vara delaktig i dialog med Västtrafik 
och Värmlandstrafik för en fungerande kollektivtrafik till ett 
högskolecampus. 

 
Yrkande 

 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Propositionsordning 

 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Ulla Börjessons (S) 
yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt yrkandet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Bakgrund 
Högskolan Väst, Campus Västervik och Bengtsfors kommun har under 
2020 genomfört en förstudie inom ramen för projektet Nya Vägar, med 
syfte att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecentrum i Dalsland. 
Projektet har gjort studiebesök på Campus Västervik och ett högskole-
campus på Skottlands högland. Förstudien är nu på väg att avslutas, med 
slutredovisning planerad till januari.  
Under förstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud, Åmål och Årjängs kommuner medverkat i styrgrupp och 
referensgrupp. 
 
Flera högskolor och universitet har visat intresse för att förlägga utbildning 
lokalt till Dalsland. Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial 
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utbildning har klart deklarerat att man avser lägga utbildning i Dalsland om 
ett campus finns på plats. Exempel på utbildningar är sjuksköterska, 
socionom, turism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare. 
En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset 
hos de som svarat är stort för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många 
svarande är 30 år och äldre. Över 90 % säger sig vara villiga att påbörja 
eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland. 
 
Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på 
tjänstemanna- och politisk nivå. Vidare har Västra Götalandsregionen  
uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en 
grundfinansiering. Andra finansiärer som undersöks är Fyrbodals 
kommunalförbund och Dalslands sparbank.  
 
Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det 
skulle kunna vara en av kommunerna som driver verksamheten och har 
avtal med övriga intressenter, men även andra driftsformer som aktiebolag, 
ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ. 
En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i 
landskapet. 
 
Analys 
För att Campus Dalsland ska bli verklighet så krävs någon form av 
kommunal grundfinansiering och att bygga en långsiktig verksamhet 
kommer kräva ett kommunalt åtagande. Bengtsfors kommun har därför 
sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de kommuner 
som är med i styrgruppen. Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering 
för ett högskolecampus kräver troligen ett beslut i respektive kommun-
fullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de möjligheter som 
nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrapporten är 
levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en 
grundfinansiering för 2021 och 2022. Planerad utbildningsstart är hösten 
2022, men innan dess måste lokaler färdigställas, modern teknik installeras, 
avtal med utbildningsanordnare bli klara och utbildningarna finnas med en 
det utbildningsutbud som ska annonseras. 
 
Bengtsfors kommun kommer via Fyrbodals kommunalförbund undersöka 
möjligheten till projektmedel i uppstartsskedet. Även Dalslands sparbank är 
vidtalat. Västra Götalandsregionen och Region Värmland är kontaktade för 
att om möjligt kunna bli medfinansiärer på lång sikt. 
 
Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 2021 och 2022 så 
kommer Bengtsfors kommun anställa en projektledare och gå vidare i 
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lokaldiskussionen med Västfastigheter. För att få tillgång till en kvalificerad 
projektledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det enligt förstudiens 
arbetsgrupp ett fokus på minst två år.  
 
Medverkande kommuner och regioner kommer ha en kontrollstation under 
hösten 2021 för att avgöra då om arbetet med ett Campus Dalsland löper på 
enligt plan samt ta ställning till en mer långsiktig finansiering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 14. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2021. 
Avsiktsförklaring Campus Dalsland daterad 30 november 2020. 
Rapporten ”CAMPUS DALSLAND – konceptutveckling och förstudie om 
uppbyggnad av ett lokalt campus”. 
 
Kommunchefen och ordföranden informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Bengtsfors kommun 
Dals-Eds kommun 
Melleruds kommun 
Åmåls kommun 
Årjängs kommun 
Högskolan Väst 
Kommunchef 
Rektor Vuxenutbildningen 
Diariet 
 
 
 
 
 

32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-27 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 19  Dnr KS 2020/225 
Deltagande i Leaderprogram 2021-2027 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå i leaderområdet FRAMTIDSBYGDER 
Dalsland Årjäng Munkedal under perioden 2021-2027. Finansiering sker 
inom ramen för tidigare avsatta medel. 

 
Yrkande 

 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 

 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Ulla Börjessons (S), 
yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat yrkandet, det vill säga enligt arbetsutskottets förslag till 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 är slut. Sammantaget är 54 projekt beviljade 
som alla bygger nya samarbeten och verksamheter och/eller affärer. 
Projekten arbetar med ”leadermetoden”, vilket innebär ett under-
ifrånperspektiv 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. 
 
Det föreligger en ny programperiod 2021-2027 och kommunstyrelsen har 
fått förfrågan om intresse och deltagande i kommande programperiod. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2020 § 194 deltog 
representanter för FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal och 
presenterade tankarna kring den nya perioden. 
 
Färgelanda kommun har tidigare betalat 246 456 kronor per år för 
deltagande. Kostnaden per år kommer fortsättningsvis att vara  
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176 040 kronor per år. Den högre kostnaden för tidigare programperiod 
hade sin grund i att Färgelanda anslöt sig senare än övriga kommun och 
därför betalat det totala beloppet över färre år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 15. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Ansvarig ekonom 
Näringslivsstrateg 
FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal 
Bengtsfors kommun 
Dals-Eds kommun 
Melleruds kommun 
Munkedals kommun 
Vänersborgs kommun 
Åmåls kommun 
Årjängs kommun 
Diariet 
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KS § 20  Dnr KS 2020/163 
Antagande av kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, NÄRF 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar reviderad Kommunalförbundsordning för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, beslutar 
15 december 2020 § 56 att fastställa reviderad Kommunalförbundsordning, 
samt uppdrar åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlems-
kommunerna med begäran om antagande av Kommunalförbundsordning för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
 
Den större revideringen innebär att kommunalförbundsordningen är 
anpassad till kommunernas styrdokument för krisberedskap vilket innebär 
ett tillägg i paragraf 5 ”under fred och höjd beredskap” och en ny paragraf 
avseende Krisberedskap (§ 16). Där lagstiftning har förändrats har också 
lagrummen ändrats i förslaget.  
 
Förändring föreligger även i paragraf 14 i förslaget (§ 13 i nuvarande 
kommunalförbundsordning) där direktionen tidigare beslutade om 
arvodering och ekonomiska förmåner till förbundsdirektionens ordförande 
och vice ordförande. Förändringen innebär att även dessa två uppdrag 
motsvarar reglementet i Trollhättans Stad i tillämpliga delas. 
 
Utöver detta är det redaktionella förändringar som är gjorda i form av 
omformulering till ett enklare språk, och ändring av benämningar som: 
 Medlemskommun (tidigare förbundsmedlem) 
 Förbundsdirektionen (tidigare Direktionen) 
 Kommunalförbund (tidigare förbund) 
 
Information om föreslagna förändringar gavs på Ägarsamrådet den  
15 oktober 2020, punkt 4. Förvaltningen har inte något att erinra utan 
föreslår att den reviderade kommunalförbundsförordningen antas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 16. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 januari 2021. 
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Förslag till Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund, två dokument där förändringar gentemot tidigare 
förbundsordning är markerad med gult). 
Direktionen för NÄRF:s beslut 15 december 2020 § 56. 
Begäran om antagande av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund daterad 17 december 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 21  Dnr KS 2020/211 
Principbeslut i frågan om omorganisation av Dalslands Turist AB och 
Dalslands Kanal AB 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige ställer sig såsom principbeslut bakom organisations-
förändring av Dalslands Turist AB/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands 
Kanal AB (DKAB) enligt beskrivning i tjänsteskrivelse daterad 4 januari 
2021. Kommunfullmäktige informeras om att VD fått uppdraget att under 
våren 2021, i dialog med kommuner och medlemsföretag, upprätta 
konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för antagande i respektive 
kommun under 2021.  

 
Reservationer 
 
Kenneth Carlsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
och framför följande: 
 
”Liberalerna i Färgelanda vill starkt betona den uppfattning vi haft i 
decennier, nämligen att Färgelanda kommun skall lämna Dalslands Turist 
AB och Dalslands Kanal.  
 
Vi motionerade 2017 om att kommunen skulle vidta en utvärdering av 
värdet för Färgelanda kommun att ingå i Dalslands Turist AB. Beslutet blev 
att så skulle ske men fortfarande väntar vi på svaret. 
 
I samband med den senaste tidens allt mer alarmerande rapporter om 
kommunens ekonomi ställs frågan på sin spets. 
 
Vi liberaler har tvingats till att göra nedskärningar i budgetarbetet som har 
gjort ont. Nedläggning av öppna förskolan, fritidsgård och familjecentral 
samt nedskärning av personal inom omsorgen är exempel på tuffa beslut.  
Vi Liberaler vill omfördela medlen. De  insatser som överförs till dessa 
Dalslandssamarbeten måste upphöra. 
 
Vi är inte emot samarbeten i olika former men i valet mellan att locka 
turister till landskapet, företrädesvis den norra delen, och att ge våra barn 
och ungdomar god utbildning, våra äldre god omvårdnad och kommunens 
innevånare en  god service så är valet lätt för oss Liberaler. Vi vill satsa på 
det sistnämnda.” 
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Linda Jansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut. 

 
Yrkanden 

 
Kenneth Carlsson (L) och Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen 
avslår arbetsutskottets förslag till beslut med hänvisning till kommunens 
ekonomiska situation och att kommunens medel först och främst ska 
användas till skola och omsorg. 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. Ulla Börjesson (S) yrkar också att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 

 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) och Ulla Börjessons (S) yrkande respektive Kenneth Carlssons (L) och 
Linda Janssons (M) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Tobias Bernhardssons (C) och Ulla 
Börjessons (S) yrkande, det vill säga enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Vid styrelsemöte i Dalslands Turist AB (DTAB) den 1 december 2020 be-
slutade styrelsen att: 
 

1. Rekommendera fullmäktigeförsamlingarna att fatta ett principbeslut 
om att ställa sig bakom organisationsförändring av Dalslands Turist 
AB/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands Kanal AB. 

2. Uppdra till bolagets VD att skicka ut underlag för principbeslut till 
ägarkommunerna och efter beslut, i dialog med kommuner och med-
lemsföretag, verka för att upprätta konsortialavtal, bolagsordning 
och ägardirektiv för antagande i respektive kommun under 2021. 

 
Dalslands Turist AB (DTAB) har under året påbörjat ett genomförande av 
en organisationsförändring som syftar till att integrera DTAB och Dalslands 
Kanal AB (DKAB) för att på det sättet samla resurserna och tillsammans bli 
ännu mer effektiva i bolagens uppdrag. Förändringen innebär att det numera 
finns en VD för båda bolagen som ska tillvarata respektive bolags intressen 
och där det är möjligt samordna för att uppnå större effektivitet och skapa 
mervärde. Personalen ska vara anställd och det praktiska arbetet ska ske 
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inom DKAB medan DTAB genom styrelsen får en beställarfunktion gente-
mot DKAB. En del i förändringen är att kontoret flyttat till Upperud. 
 
Genom ökad samordning av de båda bolagen och genom synergieffekter 
antas mer kraft skapas till besöksnäringen i Dalsland med omnejd. Varu-
märket DALSLAND ska stärkas och antalet besökare i Dalsland öka för att 
därigenom öka omsättningen hos lokala entreprenörer och skapa fler arbets-
tillfällen. 
 
Behov finns av att under 2021 arbeta vidare med att konkretisera uppdraget 
för bolagen och formerna för samverkan genom att ta fram och i kommu-
nerna behandla konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för den nya 
organisationen. För att redan nu under 2021 komma igång med och få effekt 
på det nya arbetssättet och organisationen, görs bedömningen att principbe-
slut och uppdrag för den fortsatta utvecklingen behöver fattas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 17. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 januari 2021. 
Begäran från Dalslands Turist AB avseende Principbeslut i frågan om 
omorganisation av Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB, daterad 
11 december 2020. 
 
Kommunchefen och ordföranden informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 22  Dnr KS 2020/294 
Yttrande remiss avseende PM Vissa undantag från bestämmelserna om 
karensavdrag (S2020-09429) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över ovanstående promemoria enligt 
förslag daterat 5 januari 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun har getts möjligheten att yttra sig över ”PM Vissa 
undantag från bestämmelserna om karensavdrag”. 
 
I promemorian föreslås att det i lagen (1991:1047) om sjuklön ges möjlighet 
för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal komma överens om att 
det inte ska göras något karensavdrag alls för vissa arbetstagare för perioden 
den 1 augusti 2021 till och med den 31 januari 2023 om det finns särskilda 
skäl.  
 
Sådana särskilda skäl ska exempelvis anses föreligga för en arbetstagare 
eller grupp av arbetstagare som typiskt sett möter personer som på grund av 
sin ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom antingen riskerar att bli 
allvarligt sjuka eller att ett redan allvarligt tillstånd riskerar att förvärras om 
de utsätts för en infektionssjukdom som till exempel Covid-19.  
 
Det kan till exempel handla om hälso- och sjukvårdspersonal, men även 
andra grupper av arbetstagare som i sin yrkesutövning träffar många 
personer. Möjligheten att avtala bort karensavdraget är tidsbegränsad och 
gäller för perioden den 1 augusti 2021 till och med den 31 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 18. 
Administration/HR-enhetens tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2021. 
Förslag till Yttrande avseende PM Vissa undantag från bestämmelser om 
karensavdrag, S2020/09429, daterat 5 januari 2021. 
Remiss och Promemoria Vissa undantag från bestämmelserna om 
karensavdrag (S2020-09429). 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
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Beslutet skickas till 
s.remissvar@regeringskansliet.se 
eeva.seppala@regeringskansliet.se (kopia) 
s.sf@regeringskansliet.se  
HR-strateg 
Diariet 
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KS § 23  Dnr KS 2019/315 
Ändring i Handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 2020-2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen stryker punkt ”forum på fritidsgården för föräldrar och 
ungdomar, information och diskussion om ANDT” från Handlingsplan för 
lokala brottsförebyggande rådet 2020-2022. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Handlingsplan för lokala brottsförebyggande rådet 2020-2022, dnr  
KS 2019/315, antogs 6 december 2019. Vid 2020 års halvårsuppföljning av 
handlingsplanen vid brottsförebyggande rådets arbetsgruppsmöte  
31 augusti 2020 var punkt, ”forum på fritidsgården för föräldrar och 
ungdomar, information och diskussion om ANDT” (alkohol, narkotika, 
doping, tobak) inte utförd.  
 
Då fritidsgården som ansvarar för att forumet sker årligen ska stänga vid 
årsslutet 2020 rekommenderar både brottsförebygganderådets arbetsgrupp 
och styrgrupp att punkten stryks från handlingsplanen. I handlingsplanen 
finns andra punkter som berör ANDT förebyggande arbete som är riktade 
mot föräldrar och ungdomar. De punkter som är kvar i handlingsplanen 
säkerställer att det förebyggande ANDT arbetet kommer att fortsätta även 
utan ett forum på fritidsgården.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 19. 
Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2020. 
Förslag Reviderad Handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 2020-
2022. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Brottsförebyggande rådets styrgrupp 
Brottförebyggande rådets arbetsgrupp 
Folkhälsostrategen 
Diariet 
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KS § 24  Dnr KS 2019/133 
Svar på motion avseende Upprustning av utescen på torget Färgelanda 
samt inköp av marknadsbord, Kerstin Fredriksson (S) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som rör vindskydd på 
utescen då ekonomiska resurser inte finns under 2021.  
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som rör marknadsbord. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att marknadsbord köps in/tillverkas 
till en kostnad av maximalt 10 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar motionen i den del som 
rör marknadsbord, finansieras inköp/tillverkning till en kostnad av maximalt 
10 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade ram 2021. 

 
Yrkanden 

 
Kerstin Fredriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att även bifalla den del som rör vindskyddet. 
Finansiering sker inom avdelning Samhällsutvecklings ekonomiska ram. I 
övrigt yrkar de bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Propositionsordning 

 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande respektive Kerstin Fredrikssons (S) yrkande. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt Tobias 
Bernhardssons (C) yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kerstin Fredriksson (S) har i motion föreslagit: 
 
”att vindskydd monteras upp på utescenen vid Centrumhuset samt att lätta 
användarvänliga marknadsbord inköps eller tillverkas.” 
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Förvaltningen har utrett möjligheter till vindskydd och bedömer det lämpligt 
att ett utdragbart vindskydd monteras på utescenen. Uppskattad kostnad är 
cirka 30 000 kr. Utifrån kommunens ekonomiska situation finns i dagsläget 
inte finansiering för kostnaden då andra åtgärder anses mer prioriterade.  
 
När det gäller marknadsbord finns det att köpa in för en kostnad mellan  
500 kr upp till cirka 5 000 kr per styck beroende på modell och leverantör. 
Då förslaget presenterades fanns inte utrymme för detta i aktuell års budget. 
Arbetsutskottet beslutar 17 september 2019 § 183 att utifrån ovanstående 
att återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att ytterligare 
se över möjligheten att tillverka marknadsborden i egen regi.   
 
Flera av marknadsborden har rustats upp av Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten (AMI) men de är gamla och inte användarvänliga då 
klämrisk förekommer. Det finns möjlighet att ha kvar dagens bord som inte 
är upprustade och försöka laga dem men med samma konsekvenser som de 
bord som rustats upp. 
 
Utifrån det som framkommit föreslås att motionen dels avslås när det gäller 
vindskyddet då ekonomiska resurser inte finns under 2021. Inköpet tas med 
i kommande budgetarbeten. 
 
Marknadsdagarna i Färgelanda har varit uppskattade och kommunen bör 
fortsatt stötta dessa. För att kunna genomföra dessa tillfällen är 
marknadsborden en förutsättning och förvaltningen bör ges i uppdrag att 
införskaffa eller tillverka sådana till en maxkostnad av 10 000 kr. Medel tas 
ur kommunstyrelsens ofördelade ram 2021. 
 
Beslutsunderlag: 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 20. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2020. 
Motion ” Upprustning av utescen torget Färgelanda samt marknadsbord”. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
HR-/administrativ chef 
Ansvarig ekonom 
Diariet
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KS § 25  Dnr KS 2020/275 
Uppdrag till val- och arvodesberedningen avseende översyn av den 
politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt regler för 
partistöd 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige ger val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför 
mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodes-
bestämmelserna samt reglerna för partistöd enligt beskrivning i 
tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun brukar, likt många andra kommuner, se över den 
politiska organisationen och arvodesreglerna innan en ny mandatperiod 
infaller. Vid en gruppledarträff den 14 oktober 2020 föreslogs att val- och 
arvodesberedningen skulle få i uppdrag att se över den politiska 
organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd. 
 
Uppdragets huvudsakliga omfattning 

 Ta fram förslag på politisk organisation inklusive eventuella 
förändringar i uppdrag 

 Ta fram förslag på arvodesbestämmelser och regler för partistöd  
som ska gälla 2023-2026. 

 
Innehåll 
Översynen ska innehålla: 

 Nulägesanalys och utvärdering av gällande politisk organisation 
utifrån syftet med den omorganisation som genomfördes inför 
innevarande mandatperiod. Vidare ska analysen belysa respektive 
uppdrag och eventuella otydligheter i roller och ansvar.  

 Utvärdering av gällande arvodesbestämmelser och regler för 
partistöd ska ske. 

 Översynen ska lägga särskilt fokus på budget och 
kostnadseffektivitet. 

 Översynen ska innehålla en omvärldsanalys. 
 Uppdraget ska utföras val- och arvodesberedningen med behjälpligt 

stöd av kommunchefen. 
 Beslut avseende politisk organisation, arvodesbestämmelser och 

partistöd ska fattas av fullmäktige senast den 31 januari 2022. 
 

45



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-27 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Noteras bör att sista dag för kommunfullmäktige att fatta beslut om 
ändringar av totalt antal mandat i valområdet samt ändringar av 
ersättarkvoten är den 28 februari 2022. Länsstyrelsen ska genast underrättas 
om beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 24. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 26  Dnr KS 2020/6 
Uppföljning av Intern kontroll 2020 kommunstyrelsens verksamheter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Redovisad uppföljning av Intern kontroll 2020 godkänns. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen antog den 20 november 2019 (§ 243) intern kontrollplan 
för 2020 för kommunstyrelsens verksamheter. Planen reviderades av 
kommunstyrelsen den 25 mars 2020 (§ 57). 
 
Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun, antagna 22 maj 
2019, § 88 (dnr KS 2019/173) ska kommunstyrelsen varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. 
Planen kan innehålla gemensamma kontrollpunkter för förvaltningen i sin 
helhet, vilket innebär att dessa punkter ingår i respektive nämnds interna 
kontrollplan. Planen antas av kommunstyrelsen senast under december 
månad. Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband 
med att kommunstyrelsen beslutar om plan för kommande år.  
 
Nedan redovisas en samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts 
under året. Större delen av kontrollpunkterna föreslås finnas med i den 
kontrollplan för 2021 som kommunstyrelsen ska fatta beslut om, i separat 
ärende.  
 
Uppföljning 
Administration 
87 % av de stickprovskontrollerade ärendena har handlagts korrekt, vilket 
får anses vara ett mycket gott resultat. Kontinuerlig utbildning i hantering  
av allmänna handlingar är dock av väsentlig betydelse både för 
tjänstepersoner och förtroendevalda.  
 
Samhällsutveckling  
Kontroll har gjort av inkomna fjärrlånebeställningar. Kontrollerna visar på 
en handläggningstid mellan fem minuter och sju dagar. Punkten föreslås 
kvarstå 2021. 
Kontroll av rutiner avseende livsmedels- respektive hygienhantering har på 
grund av pandemin endast kunnat göras vid ett tillfälle och då genom 
telefonkontakt. Inga avvikelser noterades. Kontrollpunkterna föreslås vara 
kvar 2021.  
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Tre fordon har överskridit den totala körsträckan med 9 %. Kontrollpunkten 
föreslås kvarstå 2021. 
 
IT 
IT-konton ska avslutas i samband med att medarbetare avslutar sin 
anställning i kommunen. Hanteringen är än så länge helt manuell, men 
fungerar inte tillfredsställande. Kontrollpunkten bör kvarstå 2020.  
 
Ekonomi 
Vad gäller överordnads attest för chefs egna kostnader har detta fungerat 
tillfredsställande. Behöver dock finnas som en kontrollpunkt även 2021.  
Deltagarlistor vid representation saknas fortfarande i alldeles för stor 
utsträckning, varför kontrollpunkten föreslås finnas kvar 2021.  
Mycket av arbetet med hantering av anläggningsredovisning kvarstår, varför 
kontrollpunkten rörande kontroll av i inventarieförteckningen upptagna 
inventarier bör finnas kvar i planen för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 22. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2021. 
Uppföljning av intern kontroll 2020 kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefens ledningsgrupp  
Revisionen 
Diariet
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 27  Dnr KS 2021/6 
Intern kontrollplan 2021 kommunstyrelsens verksamheter inklusive 
förvaltningsgemensamma kontrollpunkter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Förslag till intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsens verksamheter 
inklusive gemensamma punkter som berör samtliga nämnder antas. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt Kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 10 kap 2-6 §§ och 
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 
Enligt 6 kap 12 § får kommunstyrelsen från övriga nämnder, beredningar 
och anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagen  
6 kap 6 §  Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av 
en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till 
någon annan. Lag (2017:725).” 
 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KS 22 maj 
2019 § 88 (dnr KS 2019/173)) ska kommunstyrelsen varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. 
Planen antas senast under december månad. Uppföljning av innevarande års 
interna kontrollplan sker i samband med att med beslut om plan för 
kommande år. Kommunstyrelsen kan också besluta om gemensamma 
kontrollpunkter för förvaltningen vilket innebär att dessa punkter överförs 
till nämndernas egna interna kontrollplaner. På grund av arbetsbelastningen 
på förvaltningen hanns inte arbetet med i slutet av 2020 avseende 
uppföljningen av planen för 2020 och förslag till plan för 2021. 
 
Efter en granskning av kommunens revisorer avseende intern kontroll 2018 
där rekommendationer lämnas för fortsatt arbete (dnr KS 2020/151) beslutar 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

kommunstyrelsen 30 september 2020 § 151 att utifrån de rekommendationer 
som revisionen framför ge kommunchefen i uppdrag att utreda hur det 
framtida arbetet med intern kontroll i förvaltningen kan genomföras på ett 
kvalitetssäkrat sätt. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen under 
fjärde kvartalet 2021. 
 
I och med detta uppdrag föreslår förvaltningen att 2020 års interna 
kontrollplan, med några justeringar, antas för 2021 i och med det arbete som 
ska ske under året kring intern kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 23. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2021. 
Förslag till intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsens verksamheter 
inklusive gemensamma kontrollpunkter.  
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Bygg- och trafiknämnden 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Revisionen 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 28   
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Rapporterna läggs 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: 
 Presentation Arbetsmarknadsgruppen 2020-11-18 
 Protokoll Folkhälsorådet 2020-11-23 
 Protokoll styrelsen Samordnings-förbundet Väst 2020-11-24 
 Protokoll Dalslands Miljö- och energinämnd 2020-12-10 
 Fyrbodals Kommunalförbunds Direktion 2020-12-10 i korthet. 

 
_______ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 29  Dnr KS 2021/12 
Meddelanden  

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Meddelanden daterade 19 januari 2021. 
 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
 
 
 
 
 

52



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-27 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 30  Dnr KS 2020/11 
Delegationsanmälan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Delegationsanmälan läggs till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Delegationsanmälan daterad 19 januari 2021. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 31  Dnr 2021/32 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Arbetsutskottets protokoll läggs till handlingarna. 

 
_______ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 32   
Övriga ärenden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande gratulerar på kommunstyrelsens vägnar Leif Söderquist som har 
födelsedag inom kommande vecka.  
 
Nämndsekreteraren tackar för den tid som hon har arbetat med 
kommunstyrelsen. 
 
Utifrån fråga ställda av Jörgen Andersson (SD) informeras om arbetsmiljö-
arbetet inom kommunen. 

 
_______ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 33  Dnr KS 2020/169 
Utbildning avs kommunens styrdokument avseende Kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 
Kommunstyrelsen förslag/beslut 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige antar 14 oktober 2020, § 88, Policy mot kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Utifrån 
detta beslutar Kommunstyrelsen för egen del den 30 september 2020 § 144, 
att anta förslag till Riktlinjer för kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier.  
 
Utbildning genomförs med utgångspunkt från ovan antagna dokument. 

 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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