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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 34   
Ändringar på föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Under punkten Övriga ärenden lyfts följande frågor:  
 

 Ekonomisk översiktlig bild av läget. 
 Personalutskottets protokoll 
 Slutna voteringar 
 Avgift för gymnasieskolan under pandemin 

 
_______ 
 
 
 
 
 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-24 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 35
Föredragning - Strategi för långsiktig utveckling i Dalsland, Dalsland 
och det goda livet 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

En rapport avseende en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland med 
betoning på sociala och ekonomiska frågor har tagits fram som en fristående 
utredning inom Västra Götalandsregionen, på initiativ av regionutvecklings-
direktören som identifierat behovet tillsammans med presidiet i 
regionutvecklingsnämnden. Teoretiska utgångspunkter är de drivkrafter som 
identifierats som avgörande för regioners utveckling inom ekonomisk 
geografi samt forskningen om subjektivt välbefinnande. En forskning som 
handlar om vad som gör människor nöjda med sina liv eller lyckliga och hur 
insatser kan utformas för att ge störst påverkan på välbefinnandet. 
Kopplingen till den gemensamma visionen i Västra Götaland – Det goda 
livet är därmed direkt. Förslaget ska stärka förutsättningarna att nå 
målsättningarna i visionen i Dalsland.  

I underlaget analyseras data som beskriver den långsiktiga sociala och 
ekonomiska utvecklingen i Dalsland men också Dalslänningarnas egen bild 
och beskrivning av sina liv och levnadsförhållanden. Till detta kommer en 
beskrivning av Dalslands utvecklingsförutsättningar och resurser.  

En av de viktigaste tillgångarna och en utgångspunkt för 
rekommendationerna är Dalslands identitet som ett landskap med 
gemensam historia från 1600-talet och framåt. Utvecklingen i Dalsland kan 
beskrivas i termer av successivt minskad attraktion och konkurrenskraft. En 
utveckling som efterhand lett till en hög andel äldre i befolkningen, en 
begränsad bredd i näringslivet, svag jobbutveckling, låg utbildningsnivå, 
hög arbetslöshet, låga inkomster och ett stort bidragsberoende i aktiva 
åldrar. Analysen visar också att invånarna i Dalsland på flera områden lever 
väl, att förutsättningar och resurser finns för en bättre utveckling. För att 
vända situationen krävs dock satsningar med större förmåga att påverka 
samhällsutvecklingen i stort än de som görs i dag. 

Rapporten och presentationen utgör en del i kommundialogen. Arbetet med 
rapporten kommer att fortsätta och ärendet kommer att återkomma.  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 

Presentation Dalsland och det goda livet, 2020-12-18 
Diskussionsunderlag VGR Analys 2020:51 
 
Agneta Mårdsjö och Tomas Ekberg ifrån VG regionen informerar. 
 
______ 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 36  
Kommunchefens information 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefen informerar om: 

 Direktupphandling av processtöd
 Bokslutsarbetet pågår för fullt
 DMEF – ingå i styrgrupp och vara del i utredningsarbete
 JO anmälan mot kommunchef efter vaccinering av Covid-19

_______ 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 37  
Covid-19 information 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ordförande vill å sin och kommunstyrelsens vägnar tacka och berömma det 
arbete som förvaltningen utför i detta pandemiarbete.  

Ärendebeskrivning 

Kommunchefen, medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
säkerhetssamordnare informerar covid-19 läget och hur 
vaccinationsordningen ser ut. 

Beslutsunderlag 

Presentation vaccination (bildspel) 

_______ 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 38  
Information - utökning av resurser inom arbetsmarknads- och 
integrationsenheten AMI 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

AMI är i behov av utökat antal personal för att ta emot ökningen av 
deltagare till de insatser som pågår. På AMI kan man idag inte ta in nya 
deltagare som remitteras dit från IFO:s försörjningsstödsgrupp på grund av 
bristande resurser. Man hinner inte utreda personer som remitteras dit utan 
idag är det intagningsstopp på AMI. Detta medför stor frustration på 
försörjningsstöd som inte kan kräva deltagande i aktivitet för klienterna. 

Ordförande informerar om att ett uppdrag lämnats till kommunchefen 
avseende att se över hur försörjningsstöd och AMI kan samverka, eftersom 
de verkar hand i hand. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chef och arbetsmarknads- och integrationshandläggare 
informerar. 
________ 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och integrationshandläggare 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 39   
Information försörjningsstöd (process) 

Kommunstyrelsen förslag/beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föredrar t.f. IFO-chef och 
socialchefen försörjningsstödsprocessen i syfte att skapa förståelse för 
arbetsprocessen samt se möjligheterna till samverkan med arbetsmarknads-
och integrationsenheten. 

Beslutsunderlag 

Presentation ekonomiskt bistånd 

________  

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-24 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 40  Dnr 2019/318 
Medborgarlöfte 2020-2021 Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt medborgarlöftet ska en sammanställning av aktiviteterna göras i 
slutet av året och informeras till kommunstyrelsen. 
 
Medborgarlöftet för 2020 fokuserade till stor del på att skapa en god 
trafikmiljö och på ökad polisiär närvaro och synlighet. Aktiviteter för 
drogprevention, minska skadegörelse och klotter, blåljusdagen för elever i 
årskurs 8 samt arbeta med att öka utbudet av aktiviteter för ungdomar var 
även delar av medborgarlöftet.  
 
I medborgarlöftet för 2020 är alla aktiviteter förutom tre punkter 
genomförda. Blåljusdagen med elever i årskurs 8 blev inställd på grund av 
covid-19 och ”arbeta för ett bra och brett utbud av aktiviteter för ungdomar i 
kommunen” kunde inte uppfyllas på grund av fritidsgårdens nedläggning 
och covid-19. ”Arbeta för att införa arbetsmetod för att följa och åtgärda 
klotter, skadegörelse och andra incidenter som stör den upplevda 
tryggheten” har inte genomförts under året men planeras att startas upp 
under 2021. Både Blåsljusdagen och ”Arbeta för att införa arbetsmetod för 
att följa och åtgärda klotter, skadegörelse och andra incidenter som stör den 
upplevda tryggheten” är en del av medborgalöftet 2021.  

 
Beslutsunderlag 

 
Uppföljning medborgarlöfte 2020 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-18 
Beslut KSAU § 30, 2021-02-17 
 
Folkhälsostrateg och kommunpolis informerar. 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Brottsförebyggande rådet 
Folkhälsostrateg  
Diariet

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-24 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 41  Dnr 2020/291 
Medborgarlöfte 2021 Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till medborgarlöfte för 
Färgelanda kommun 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten för 
medborgarna i kommunen och bygger på samverkan mellan polisen och 
kommunen. 
 
Medborgarlöftet utformas från lokal lägesbild och medborgardialog. 
Folkhälsostrategen, säkerhetssamordnaren och kommunpolisen genomförde 
en medborgardialog under oktober. Dialogen genomfördes i Högsäter och 
Färgelanda. Under dialogerna gavs medborgarna möjlighet att fylla i en 
enkät för att framföra sina synpunkter. En länk till enkäten låg även ute på 
kommunens Facebook och hemsida i tre veckor.  
 
Majoriteten av de som fyllde i enkäten upplever sig vara trygga i kommunen 
men Färgelanda centrum lyftes fram som en plats där otrygghet upplevs. 
Förslag från medborgarna på åtgärder för att öka tryggheten var 
polisiärnärvaro och arbete med att förebygga inbrott och stölder.  
Medborgarna lyfte bland annat att samarbete och samverkan med grannar 
skapar trygghet.  
 
Beslutsunderlag 

 
Överenskommelse medborgarlöfte 2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-18 
Beslut KSAU § 31, 2021-02-17 
Folkhälsostrateg och kommunpolisen informerar 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Brottsförebyggande rådet 
Folkhälsostrateg 
Säkerhetssamordnare 
Kommunpolisen 
Diariet
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 42  Dnr 2020/28 
Uppföljning Folkhälsobokslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt avtalet med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensamma 
folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun ska en årlig redovisning av 
folkhälsoinsatser och budget sammanställas och tillhandahållas norra hälso- 
och sjukvårdsnämnden samt kommunstyrelsen i Färgelanda kommun. 
 
Folkhälsorådet fokuserade under året på fyra prioriterade insatsområden 
enligt de prioriterade insatsområdena för folkhälsorådet 2020-2023, det 
tidiga livets villkor, kunskaper kompetens och utbildning, levnadsvanor och 
kontroll inflytande och delaktighet. De projekt som beviljades medel under 
2020 hade tydliga kopplingar till de prioriterade insatsområdena. 
Folkhälsorådet beviljade medel till sex stycken olika projekt, projekten har 
drivits både inom kommunens sektorer och i civilsamhället.  

 
Beslutsunderlag 

 
Budget redovisning HSNN 2020 
Uppföljning av samverksanavtal lokalt folkhälsoarbete 2020 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-18 
Beslut KSAU § 32, 2021-02-17 
Presentation (bildspel) avseende folkhälsoarbetet 
 
Folkhälsostrategen informerar 
 
________ 
Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 43  Dnr 2019/315 
Uppföljning - Handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 2020-
2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Handlingsplanen för BRÅ 2020-2022 ska följas upp årligen. Uppföljningen 
har genomförts av BRÅ arbetsgrupp och sedan presenterats för BRÅ 
styrgrupp. 
 
Handlingsplanen fokuserar på tre insatsområden, ANDT-prevention, 
Trygghet i centrum och i samhället och Våld i nära relationer. Kopplat till 
varje område finns det aktiviteter och det är dessa aktiviteter uppföljningen 
fokuserar på. 
 
Följande aktiviteter i handlingsplanen som ska genomföras årligen har inte 
genomförts under 2020 som planerat. Följande årliga aktiviteter har inte 
genomförts på grund av covid-19: ”Arbeta för att ha fortsatt dialog mellan 
kommun, polis och handlare gällande trygghet i centrum”, ” Följa upp 
arbetet med kommunens lokala handlingsplan för våldsbejakande 
extremism”, och ”Utöka samarbetet med kyrkan, bjuda in dem att delta i 
arbetsgruppen för våld i nära relation”. ”Arbeta för en trygg trafiksituation 
i centrum via dialog med ungdomar” har inte genomförts då ungdomsrådet 
inte startades upp under hösten 2020. Aktiviteten” Forum på fritidsgården 
för föräldrar och ungdomar, information och diskussion om ANDT” har inte 
genomförts och kommunstyrelsen godkände 2021-01-27 KS § 23 att 
punkten tas bort från handlingsplanen. Övriga aktiviteter har genomförts 
som planerat eller planeras att genomföras inom tidsramen för 
handlingsplanen.  

 
Beslutsunderlag 

 
Uppföljning 2020 Handlingsplan lokala BRÅ 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-18 
Beslut KSAU § 33, 2021-02-17 
 
Folkhälsostrategen informerar. 
 
_______ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet skickas till 
Brottsförebygganderådet 
Diariet  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 44  Dnr 2019/200 
Riktlinje för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringen i sammansättningen av 
styrgruppen. En representant från polisen ska stå med som deltagare i 
styrgruppen i riktlinjerna för det brottsförebyggande rådet i Färgelanda 
kommun 

 
Ärendebeskrivning 

 
De brottsförebyggande rådet (BRÅ) består av en styrgrupp och en 
arbetsgrupp. Styrgruppen består av tre politiskt valda representanterna var 
av en är rådets ordförande, kommunchefen, kommunens sektorchefer samt 
folkhälsostrategen.  
 
Arbetsgruppen består av representanter från individ- och familjeomsorgen, 
skolan, polisen, räddningstjänsten, svenska kyrkan, kultur och fritid samt 
kommunens säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg, även ordförande i 
BRÅ sitter med i arbetsgruppen.  
 
Det brottsförebyggande rådets styrgrupp lade under mötet 2020-10-12 fram 
förslaget att en representant från polisen borde vara en del av styrgruppen på 
samma sätt som i arbetsgruppen. Arbetsgruppen och kommunpolisen ställer 
sig positiva till styrgruppens förslag. På styrgruppens möte 2021-02-01 
lades ett förslag fram att polisens deltagande i styrgruppen borde skrivas in i 
sammansättningen av styrgruppen i riktlinjerna för det brottsförebyggande 
rådet. Styrgruppen godkände förslaget till ändring i riktlinjerna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinje BRÅ Färgelanda kommun 
Tjänsteskrivelse avseende ändring deltagare i styrgrupp 2021-02-18 
Beslut KSAU § 34, 2021-02-17 
 
Folkhälsostrategen informerar 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Brottsförebygganderådet  
Diariet
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 45  
Färgelanda ungdomsråd 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Färgelanda ungdomsrådet startades 2017. Ungdomsrådet har haft 
sammanträde två gånger i månaden. Ungdomsrådet ska träffa politiken en 
gång per termin. Ungdomsrådet har informerat och lyft frågor om närmiljön 
i KSAU. Till exempel informerade ungdomsrådet om att skateparken var 
undermålig och att gatubelysning behöver ses över, 2019-11-20 UR § 52. 

Ungdomsrådet har sedan starten 2017 planerat och genomfört aktiviteter för 
ungdomar i kommunen med stöttning av fritidsgården i utförandet av 
aktiviteterna. Aktiviteter som ungdomsrådet genomfört är exempelvis 
lovaktiviteter så som jul och sommarfester. Ungdomsrådet var även 
delaktiga vid invigningen av cykelvägen till Stigen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-15 § 36 att avveckla fritidsgården. 
Detta beslut påverkar ungdomsrådet som organisation då det utan 
fritidsgården i nuläget inte finns någon som kan ge praktiskt stöttning vid 
genomförandet av planerade aktiviteter. Utan möjlighet till genomförande 
av aktiviteter försvinner en del av ungdomsrådets genomslagskraft då 
upplevelsen av påverkan blir mindre påtaglig för rådet.  

Under hösten 2020 och våren 2021 har ungdomsrådet inte startat upp. För 
att starta upp ungdomsrådet behöver en ny värvning av medlemmar göras. 
Då ungdomsrådets står utan möjlighet till genomförande av aktiviteter 
försvinner en stor del av rådets uppdrag och därför har ingen nyvärvning av 
medlemmar till rådet skett. Kommunledningsgruppen har gett i uppdrag till 
folkhälsostrategen att i samråd med ungdomar se över hur formen för 
ungdomsrådet kan se ut utan stöttning av fritidsgården i. Under våren 2021 
kommer strukturen för ungdomsrådets arbete ses över och en nystart 
planeras till hösten 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-18 
Beslut KSAU § 35, 2021-02-17 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Folkhälsostrategen informerar 
 
_______ 
 
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsostrategen 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 46  Dnr 2021/43 
Kulturpolitiskt nätverk i Fyrbodals kommunalförbund, representant 
från Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kenneth Carlsson som Färgelanda 
kommuns politiska representant till Fyrbodals kommunalförbunds politiska 
kulturnätverk.   

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun erhöll den 14 januari 2021 mail från Fyrbodals 
kommunalförbund om politiskt kulturnätverk till medlemskommunerna i 
Fyrbodal. 
  
Enligt protokoll från förbundets direktionsmöte 2019-02-14, § 7, avser 
Fyrbodals kommunalförbund att starta upp ett nätverk för politiska 
företrädare inom det kulturpolitiska området. 
  
På uppdrag av direktionen ombeds kommunen att utse en representant med 
ansvar för kulturpolitiska frågor, exempelvis ordförande i kulturnämnden 
eller motsvarande, som ska delta i nätverket. 

 
Beslutsunderlag 

 
Bildande av kulturpolitiskt nätverk, 2021-01-14 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-18 
Beslut KSAU § 28, 2021-02-17 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 47  Dnr 2021/68 
Avsägelse och fyllnadsval för ersättare KSAU Louise Blom (C) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Ärendet bordläggs i sin helhet (avseende både avsägelse och fyllnadsval). 

 
Beslutsunderlag 

 
Avsägelse Louise Blom, 2021-02-22  
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 48   
Kommuninvest - information medlemssamråd 

Kommunstyrelsen beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef informerar kort om medlemssamrådet som ägt rum. 

Beslutsunderlag 

Presentation medlemssamråd Kommuninvest 

_______ 
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2021-02-24 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 49  
Rapporter 

Kommunstyrelsen förslag/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: 

 BRÅ styrgrupp 210201
 Protokoll Folkhälsoråd 210118
 Fyrbodal direktionsmöte 210211
 KSO rapport 210215
 BRÅ arbetsgrupp 210125
 Kort rapport medlemssamråd Kommuninvest 210126

________ 
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2021-02-24 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 50  
Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Meddelanden daterade 24 februari 

________ 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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2021-02-24 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 51  
Delegationsanmälan 

Kommunstyrelsen förslag/beslut 

Delegationsanmälan läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Delegationsanmälan daterad den 24 februari 

________ 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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2021-02-24 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 52                       
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Arbetsutskottets protokoll läggs till handlingarna. 

_______ 
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2021-02-24 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 53 
Övriga ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån fråga ställda av Linda Jansson (M) redogör ekonomichefen kortfattat 
för en översiktlig ekonomisk lägesbild.  

Utifrån fråga ställd av Linda Jansson (M) avseende personalutskottets 
protokoll, kommer det att redovisas vid nästkommande möte.  

Utifrån fråga ställda av Jörgen Andersson (SD) avseende slutna voteringar 
kommer kommunchefen att återkoppla i denna fråga vid nästkommande 
möte.  

Utifrån fråga ställd av Bo Ljung (L) avseende avgift inom gymnasieskolan 
under pandemin, frågan tas med till arbetsutskottet.  

_______ 
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