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KS § 1   
Ändringar i föredragningslistan 
 
 
Kommunstyrelsenbeslut  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande ändringar av dagordningen.  
 

- initiativärende angående styrgrupp samhällsplanering som 
inkommit 2022-01-19 läggs till dagordningen.   

- övriga frågor läggs till dagordningen då, ekonomisk 
månadsrapport/redovisning för perioden sedan senaste sammanträdet 
med kommunstyrelsen samt ett protokoll från styrgrupp 
samhällsutveckling efterfrågas.  

- en kort påminnelse om riktlinjer, sammanträden på distans läggs till 
på dagordningen.  

- godkännande av taxa 2022 avseende tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer, Dalslands Miljö- och Energiförbund 
(DMEF), läggs till på dagordningen  

 
Ärendebeskrivning  
 
Ett initiativärende angående styrgrupp samhällsplanering har inkommit 
2022-01-19 till dagens sammanträde. Initiativärendet läggs efter 
kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll 2022-01-10 på dagens 
dagordning.  
 
Linda Jansson (M) har två övriga frågor, ekonomisk 
månadsrapport/redovisning för perioden sedan senaste sammanträdet med 
kommunstyrelsen samt ett protokoll från styrgrupp samhällsutveckling 
efterfrågas. Övriga frågor läggs till på dagordningen efter initiativärendet.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg (C) lägger in en kortare 
genomgång av dokumentet riktlinjer, sammanträden på distans efter 
information om energi och klimatstrategi, Dalslands miljö och 
energiförbund.  
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Ärende ”Godkännande av taxa 2022 avseende tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)” 
läggs in på dagordningen efter ärende, ”Godkännande av taxa för offentlig 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2022. Dalslands miljö och 
energiförbund (DMEF)”. Ärende ”Godkännande av taxa 2022 avseende 
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, Dalslands Miljö- och 
Energiförbund (DMEF)” har inte beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott 
då ärendet fallit bort tidigt i ärendeprocessen.  
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KS § 2   
Information om energi- och klimatstrategi, Dalslands miljö och 
energiförbund ( DMEF) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen från Dalslands miljö och 
energiförbund om energi- och klimatstrategin till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Energi och klimatstrateg samt miljöstrateg på Dalslands miljö och 
energiförbund informerar om Dalslands energi- och klimatstrategin. 
Information ges även det klimatpolitiska ramverk som Sveriges riksdag 
antagit och de nationella och regionala mål som ingår i ramverket.  Som 
avslutning ges kort information om koldioxidbudget.  
 
Efter presentation får kommunstyrelsen möjlighet att ställa frågor.   
 
Beslutsunderlag 

 
Presentation av energi och klimatstrateg samt miljöstrateg på Dalslands 
miljö och energiförbund, 2022-01-19  
 
 
 
 
 
  

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 3   
En kort påminnelse om riktlinjer för sammanträden på distans 

 
 

 
Kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg (C) påminner ledamöterna 
om riktlinjerna för sammanträden på distans antagna av Kommunstyrelsen 
2021-01-27 § 5.  
 
Riktlinjerna skickas ut till kommunstyrelsen.  
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KS § 4  Dnr 2021/340  
Information angående försäljning av Allégården 

 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen angående försäljning av Allégården 
till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschefen informerar om försäljningen av Allégården.   
 
Efter att informationen presenteras får kommunstyrelsen möjlighet att ställa 
frågor. Kommunstyrelsen diskuterar informationen med 
samhällsutvecklingschef.  

 
Beslutsunderlag 

 
Information från Samhällsutvecklingschef, 2022-01-19  
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KS § 5  Dnr 2021/111 
Information om Dyrtorp Industriområde 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om Dyrtorp Industriområde till 
handlingarna.  

 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschef och handläggare för plan- och bygg, mark och 
exploatering informerar om planerna för Dyrtorp industriområde.  
 
Efter att informationen presenterats får Kommunstyrelsen möjlighet att 
ställa frågor. Kommunstyrelsen diskuterar informationen  med 
samhällsutvecklingschef och handläggare.  
 
 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Information från Samhällsutvecklingschef och handläggare för plan- och 
bygg och mark och exploatering, 2022-01-19  
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KS § 6   
Information angående gatubelysning 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen lägger informationen angående gatubelysning till 
handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Teknisk chef informerar om hur arbetet med gatubelysning runt omkring i 
kommunen ser ut och vad som planeras angående gatubelysning framöver.  
 
Efter att informationen presenterats får Kommunstyrelsen möjlighet att 
ställa frågor. Ledamöterna tipsar om några platser i kommunen som saknar 
belysning.   

 
 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Information från teknisk chef, 2022-01-19  
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KS § 7  Dnr 2022/12 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger följande information från kommunchefen till 
handlingarna.  

• Information om det pandemiska läget och hur det påverkar 
förvaltningens arbete  

• Information om inbokade datum för Kulturresan 
• Information om Budgetprocessen  

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef, Katrin Siverby, informerar om följande punkter: 
 

• Information om det pandemiska läget och hur det påverkar 
förvaltningens arbete  

• Information om inbokade datum för Kulturresan 
• Information om Budgetprocessen  

 
Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor om informationen.  

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation av Katrin Siverby, 2022-01-19  
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KS § 8  Dnr 2021/306 
Godkännande av inriktningsdokument Hälsokällan 2022-2025 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner inriktningsdokument för Hälsokällan åren 
2022–2025. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund som arbetar för 
att stärka barn och ungas hälsa. Detta gör de genom att erbjuda 
kompetensutveckling, processtöd samt driva nätverk för professioner som i 
sin yrkesroll möter barn och unga eller vårdnadshavare. Exempel på 
professioner som Hälsokällan erbjuder kompetensutveckling, processtöd 
och nätverk för är: mödra- och barnhälsovården, familjecentraler, förskolan, 
skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten, ungdomsmottagningar och civila 
samhället. 
 
Det grundläggande uppdraget för Hälsokällan regleras i avtalet mellan 
Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och merparten av 
Fyrbodals kommuner, där Färgelanda är en av dessa kommuner. Inriktnings-
dokumentet för Hälsokällan 2022–2025 beskriver arbetssätt och fokus för 
Hälsokällan. Följande områden föreslås vara fokus för Hälsokällans arbete 
åren 2022–2025: 
 

• Psykisk hälsa  
• Våldsprevention  
• Fullföljda studier  
• Integration  
• Samspel, sexualitet och relationer 

 
Hälsokällan ska arbeta med omvärldsbevakning, kompetensutveckling, 
processtöd, metodutveckling, nätverk och möten med barn och unga inom 
ovanstående områden. Dessa områden kan komma att kompletteras med 
områden kopplade till effekter av covid-19 pandemin. 
 
Syftet med Hälsokällans arbete är att skapa förutsättningar för god, jämlik 
och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal. Målet med 
Hälsokällans verksamhet är att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i 
åldern 0–20 år samt verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. 
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Hälsokällan är en offentlig verksamhet som finansieras av Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden samt de kommuner i Fyrbodal som har tecknat avtal med 
Fyrbodals kommunalförbund. Finansieringen för kommunerna utgår från 
antalet barn mellan 0-17 år i kommunen. I Färgelanda kommun uppgick 
kostnaden till 14 752 kronor år 2020. I Färgelanda kommun har sektor barn 
och utbildning bidragit med finansieringen av Hälsokällans verksamhet. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 §2  
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 2021-11-29  
Inriktningsdokument Hälsokällan 2022-2025, 2021-05-31  
Inriktningsdokument Hällsokällan 2022-2025, tjänsteskrivelse 
beslutsförslag från Fyrbodal 2021-09-21   
Beslut Fyrbodal Förbundsdirektionen, 2021-10- 28 § 89  
 
Beslutet skickas till 
 
Fyrbodals kommunalförbund 
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KS § 9  Dnr 2021/278 
Svar till revisorerna rörande revisionsrapport avseende Färgelandas 
budgetprocess 

 
Kommunstyrelsen beslut  

 
Kommunstyrelsen överlämnar svar till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag daterat 2022-12-21. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Färgelanda 
kommun genomfört en granskning av kommunens budgetprocess. 
Granskningen har mynnat ut i en revisionsrapport, vilken ankom till 
kommunen den 3 november 2021. Rapporten har därefter presenterats i 
kommunstyrelsen och vid fullmäktiges sammanträde den 17 november 2021 
(§ 178). 
 
Granskningens syfte var att granska om kommunstyrelsens beredning av 
budgetprocessen var ändamålsenlig. Revisionens samlade bedömning är att 
kommunstyrelsen ej säkerställer en ändamålsenlig beredning av 
budgetprocessen. Revisionen säger i rapporten att kommunstyrelsen 
behöver utveckla styrande dokument, ansvar och roller, beslutsunderlag, 
samt hur budgeten förankras i organisationen. Samtidigt konstaterar 
revisionen att initiativ tagits för utveckling inom ekonomistyrningsområdet, 
bland annat med konsultativt stöd. 
 
Kommunstyrelsen delar revisionens synpunkter i sin helhet och har i 
yttrandet beskrivit de åtgärder som planeras för att kvalitetssäkra 
budgetprocessen. Bland annat har kommunstyrelsen för avsikt att stadfästa 
en ny effektiv, kvalitetssäkrad och rimligt tidsatt budgetprocess. Vidare ska 
berörda styrdokument ses över med utgångspunkt från revisionens 
synpunkter.  

 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 §3  
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-12-07 
Yttrande kommunchef, 2021-12-22 
Granskning av budgetprocessen, Färgelanda kommun, 2021-11-02  
Granskning av budgetprocessen, Färgelanda kommun, november 2021  
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Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Alla nämnder 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
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KS § 10  Dnr 2021/321 
Avtal pensionsåtaganden Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(NÄRF) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner det nya reviderade avtalet enligt bilaga 
avseende pensionsreglering mellan NÄRF och medlemskommunerna. Detta 
avtal ersätter tidigare överenskommelse avseende pensionshantering mellan 
parterna daterad 1999-10-19 samt tillägg till detsamma daterat 2006-06-19.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Avtalet avseende pensionsreglering mellan NÄRF och 
medlemskommunerna; Färgelanda kommun, Melleruds kommun, 
Trollhättans Stad samt Vänersborgs kommun, behöver uppdateras utifrån 
förändringar i pensionsbestämmelser. Nuvarande avtal har omarbetats och 
uppdaterats. Det nya avtalet ersätter tidigare överenskommelse avseende 
pensionshantering mellan parterna daterad 1999-10-19 samt tillägg till 
detsamma daterat 2006-06-19. Tidigare beräknade fördelningsnycklar 
förändras inte. 
 
Ägarsamrådet godkände 2021-10-19 det nya reviderade avtalet enligt bilaga 
avseende pensionsreglering mellan NÄRF och medlemskommunerna. 
NÄRF har därefter skickat ut avtalet till respektive medlemskommun för 
beslut i kommunstyrelsen.  
 

 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 §4  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2021-12-20  
Mötesanteckningar från ägarsamråd 2021-10-19 
Avtal pensionsåtaganden NÄRF  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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KS § 11  Dnr 2021/256 
Godkännande av taxor 2022 avseende tillsyn m.m. inom 
strålskyddslagens område, Dalslands Miljö- och Energiförbund 
(DMEF) 

 
Kommunstyrelsen 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner direktionens förslag till taxa för 

tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område för Dalslands Miljö- 
och energiförbund för 2022, att gälla från och med 1 januari 2022. 

 
2. Kommunfullmäktige bestämmer att timavgiften för tillsyn enligt 

ovanstående taxa ska kvarstå på samma nivå som år 2021, 1 002 
kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2022. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Taxan avseende tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område har 
uppdaterats och getts en ny utformning för att samtliga taxor ska ha ett 
likvärdigt utseende och innehålla samma formalia. Ändringarna i taxan 
utgör i sak ingen ändring i tillämpningen, undantaget ett fastställande av 
maximal restid som får debiteras vid timavgift. 
 
Ärendet behandlades på direktionens sammanträde den 7 oktober då det 
beslutades om bordläggning. Med anledning av detta beslutade 
kommunfullmäktige 2021-12-15 (§ 183) att godkänna en förlängning av 
nuvarande taxor avseende prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorier Dalslands Miljö- och energiförbund att gälla intill 
dess direktionen fattar beslut om taxor för år 2022. 
 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har den 2021-11-25 (§ 
42) beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
att: 
 

• fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens 
område att gälla från och med 1 januari 2022. 

• besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 
1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 
januari 2022. 
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Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 § 5  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2021-12-22 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 25 november 
2021 § 42. 
Förslag Taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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KS § 12  Dnr 2021/257 
Godkännande av taxa 2022 avseende Tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner direktionens förslag till taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande 
bilagor för Dalslands Miljö- och energiförbund för 2022, att gälla 
från och med 1 januari 2022. 

 
2. Kommunfullmäktige bestämmer att timavgiften för tillsyn enligt 

ovanstående taxa ska kvarstå på samma nivå som år 2021, 1 002 
kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2022. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken baseras från och med 
2021 på en taxemodell från SKR. I samband med tillämpningen av den nya 
taxan har ett behov av förtydligande kompletteringar noterats gällande vissa 
verksamheter, framför allt i bilaga 2. Bilaga 3 har förenklats, men innebär 
ingen egentlig förändring avseende tillämpningen. Två förslag på tillägg har 
tillkommit i taxebestämmelserna; dels avseende begränsning av den restid 
som får debiteras i samband med timavgift, dels gällande mindre justeringar 
som miljö- och energinämnden själv kan besluta om i bilaga 1–3 utan att 
taxan behöver fastställas på nytt av fullmäktige. 
 
Ärendet behandlades på direktionens sammanträde den 7 oktober då det 
beslutades om bordläggning. Med anledning av detta beslutade 
kommunfullmäktige 2021-12-15 (§ 182) att godkänna en förlängning av 
nuvarande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för 
Dalslands Miljö- och energiförbund att gälla intill dess direktionen fattar 
beslut om taxor för år 2022. 
 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har den 2021-11-25 (§ 
40) beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
att: 
 

• fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område med tillhörande bilagor att gälla från och med 1 januari 
2022. 
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• besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 
1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 
januari 2022. 

 
 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 § 6  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2021-12-22 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 25 november 
2021 § 40. 
Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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KS § 13  Dnr 2021/337 
Godkännande av taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen 2022. Dalslands miljö och energiförbund 
(DMEF) 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
Kommunfullmäktige godkänner direktionens förslag till taxa för offentlig 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen med tillhörande bilaga, innebärande 
oförändrad timtaxa 1 044 kr/timme, för Dalslands Miljö- och energiförbund 
för 2022, att gälla från och med 1 januari 2022. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen har uppdaterats 
med anledning av ändringar i lagstiftningen. Eftersom kommunerna inte har 
uppgifter inom foderkontroll har detta begrepp utmönstrats i det 
föreliggande förslaget. Taxeförslaget omfattar inte heller kontroll av 
animaliska biprodukter (ABP). 
 
Det nya begreppet ”annan offentlig verksamhet” har införts i taxan och 
avser enligt kontrollförordningen annan verksamhet än offentlig kontroll 
som utförs av en myndighet med kontrolluppdrag. Exempel på ”annan 
offentlig verksamhet” är utfärdande av förelägganden vid bristande 
efterlevnad, handläggning och utredning av livsmedelsanktionsavgifter och 
handläggning kopplad till faroanalyser i dricksvattenkontrollen. 
 
Den föreslagna taxan medger också möjlighet att ta ut avgift för kontroll vid 
inköp under dold identitet. 
 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har den 2021-11-25 (§ 
39) beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen med tillhörande bilaga, innebärande oförändrad 
timtaxa, att gälla från och med 1 januari 2022. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 § 7  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2021-12-22  
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Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 25 november 
2021 § 39. 
Förslag Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Kommunchef  
Ekonomichef 
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KS § 14  Dnr 2022/46 
Godkännande av taxa 2022 avseende tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer, Dalslands Miljö- och Energiförbund 
(DMEF) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner direktionens förslag till taxa för 

tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer för Dalslands Miljö- 
och energiförbund för 2022, att gälla från och med 1 januari 2022. 

 
2. Kommunfullmäktige bestämmer att timavgiften för tillsyn enligt 

ovanstående taxa ska kvarstå på samma nivå som år 2021, 1 002 
kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2022. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Taxan avseende tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer har 
uppdaterats och getts en ny utformning för att samtliga taxor ska ha ett 
likvärdigt utseende och innehålla samma formalia. Ändringarna i taxan 
utgör i sak ingen ändring i tillämpningen, undantaget ett fastställande av 
maximal restid som får debiteras vid timavgift. 
 
Ärendet behandlades på direktionens sammanträde den 7 oktober då det 
beslutades om bordläggning. Med anledning av detta beslutade 
kommunfullmäktige 2021-12-15 (§ 183) att godkänna en förlängning av 
nuvarande taxor avseende prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorier Dalslands Miljö- och energiförbund att gälla intill 
dess direktionen fattar beslut om taxor för år 2022. 
 
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har den 2021-11-25 (§ 
41) beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
att: 
 

• fastställa förslag till taxa för tillsyn inom lagen för tillsyn av 
sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2022. 

 
• besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 

1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 
januari 2022. 
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Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-01-11  
Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 25 november 
2021 § 41. 
Förslag Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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KS § 15  Dnr 2021/316 
Avsägelse av uppdraget som ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsens personalutskott Tobias Bernhardsson (C) samt 
fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen godkänner Tobias Bernhardssons (C) avsägelse av 
uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens personalutskott. 
 
Kommunstyrelsen ger Ann Blomberg (C) uppdraget som ledamot och 
ordförande i kommunstyrelsens personalutskott för innevarande del av 
mandatperioden.  
 
Yrkande  
 
Bengt Melin (M) yrkar i enighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag att Ann Blomberg (C) får uppdraget som ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsens personalutskott.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Tobias Bernhardsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot och 
ordförande i personalutskottet 2021-11-05.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår att Ann Blomberg (C) får 
uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 
för innevarande del av mandatperioden. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 § 8  
Avsägelse Tobias Bernhardsson (C)  
 
Beslutet skickas till 
 
Tobias Bernhardsson  
Ann Blomberg  
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KS § 16  Dnr 2021/317 
Avsägelse av uppdraget som ledamot och ordförande i pensionärsrådet 
i Färgelanda kommun Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till 
uppdraget efter avsägelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen godkänner Tobias Bernhardssons (C) avsägelse av 
uppdraget som ledamot och ordförande i pensionärsrådet.  
 
Kommunstyrelsen ger Ann Blomberg (C) uppdraget som ledamot och 
ordförande i pensionärsrådet för innevarande del av mandatperioden.  
 
Yrkande 

 
Bengt Melin (M) yrkar i enighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslutsförslag att Ann Blomberg (C) får uppdraget som ledamot och 
ordförande i pensionärsrådet.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Tobias Bernhardsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot och 
ordförande i pensionärsrådet, 2021-11-05.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår att Ann Blomberg (C) får 
uppdraget som ledamot och ordförande i pensionärsrådet för innevarande 
del av mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 § 9  
Avsägelse Tobias Bernhardsson (C), 2021-11-05  
 
Beslutet skickas till 
 
Ann Blomberg  
Tobias Bernhardsson  
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KS § 17  Dnr 2021/318 
Avsägelse av uppdraget som kommunal representant för 
näringslivsrådet Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till 
uppdraget efter avsägelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
 

Kommunstyrelsen godkänner Tobias Bernhardssons (C) avsägelse av 
uppdraget som kommunal representant för näringslivsrådet.  
 
Kommunstyrelsen ger Ann Blomberg (C) uppdraget som kommunal 
representant för näringslivsrådet för innevarande del av mandatperioden.  
 
Yrkande 

 
Sandra Hallberg (C) yrkar i enighet med kommunstyrelsen arbetsutskotts 
beslutsförslag att Ann Blomberg (C) får uppdraget som kommunal 
representant för näringslivsrådet.  

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tobias Bernhardsson (C) har avsagt sig uppdraget som kommunal 
representant för näringslivsrådet 2021-11-05.  
 
Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 § 10  
Avsägelse Tobias Bernhardsson (C), 2021-11-05 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Ann Blomberg (C) får 
uppdraget som kommunal representant för näringslivsrådet för innevarande 
del av mandatperioden.  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Tobias Bernhardsson  
Ann Blomberg  
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KS § 18  Dnr 2021/319 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i brottsförbygganderådet Tobias 
Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen godkänner Tobias Bernhardssons (C) avsägelse av 
uppdraget som ledamot i brottsförebyggande rådet.  
 
Kommunstyrelsen ger Ann Blomberg (C) uppdraget som ledamot i 
brottsförebyggande rådet för innevarande del av mandatperioden.  
 
Yrkande 
 
Sandra Hallberg (C) yrkar i enighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslutsförslag att Ann Blomberg (C) får uppdraget som ledamot i 
brottsförebyggande rådet för innevarande del av mandatperioden  

 
Ärendebeskrivning 

 
Tobias Bernhardsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
brottsförebyggande rådet, 2021-11-05.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Ann Blomberg (C) får 
uppdraget som ledamot i brottsförebyggande rådet för innevarande del av 
mandatperioden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-01-10 §11  
Avsägelse Tobias Bernhardsson (C), 2021-11-05 
 
Beslutet skickas till 
Tobias Bernhardsson  
Ann Blomberg  
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KS § 19  Dnr 2022/24 
Rapporter 

 
Kommunstyrelsen beslut  

 
Kommunstyrelsen lägger följande rapporter till handlingarna: 
 

• Intern kontrollplan 2022 Västvatten  
• Avrapportering Intern kontroll 2021  
• Protokoll nr 6 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2021-12-07  
• Bilaga 1 Protokoll nr 6 Styrelsemöte Färgelanda vatten, 2021-12-07 
• Protokoll nr 5 Styrelsemöte Västvatten AB 2021-12-07  
• Protokoll nr 5 Styrelsemöte Västvatten AB, 2021-12-07 Bilaga 1 

Affärsplan  
• Justerat protokoll Dalslands miljö och energiförbund, 2021-11-25  
• Styrelseprotokoll 5 Samordningsförbundet Väst, 2021-12- 10 
• Verksamhetsplan 2022-2024 Samordningsförbundet Väst  
• Snabbprotokoll Fyrbodals kommunalförbund direktionen, 2021- 12-

09  
• Justerat protokoll Dalslandsmiljö och energinämnd, 2021-12-09  
• Position Väst Rapport 2021 Årsrapport till näringslivsenheterna, 

2022-01-07  
• Protokoll styrelsemöte Valbohem, 2021-12-14 

 
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: 
 

• Intern kontrollplan 2022 Västvatten  
• Avrapportering Intern kontroll 2021  
• Protokoll nr 6 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2021-12-07  
• Bilaga 1 Protokoll nr 6 Styrelsemöte Färgelanda vatten, 2021-12-07 
• Protokoll nr 5 Styrelsemöte Västvatten AB 2021-12-07  
• Protokoll nr 5 Styrelsemöte Västvatten AB, 2021-12-07 Bilaga 1 

Affärsplan  
• Justerat protokoll Dalslands miljö och energiförbund, 2021-11-25  
• Styrelseprotokoll 5 Samordningsförbundet Väst, 2021-12- 10 
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• Verksamhetsplan 2022-2024 Samordningsförbundet Väst  
• Snabbprotokoll Fyrbodals kommunalförbund direktionen, 2021- 12-

09  
• Justerat protokoll Dalslandsmiljö och energinämnd, 2021-12-09  
• Position Väst Rapport 2021 Årsrapport till näringslivsenheterna, 

2022-01-07  
• Protokoll styrelsemöte Valbohem, 2021-12-14 
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KS § 20   
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen lägger meddelande daterade 11 januari för perioden, 2021-
11-20 -- 2022-01-11 till handlingarna.  

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Meddelanden daterade 11 januari för perioden, 2021-11-20 -- 2022-01-11 
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KS § 21   
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut daterade 11 januari till 
handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
 Delegationsbeslut daterade 11 januari.  
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KS § 22   
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10 

 
Kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsen lägger kommunstyrelsens arbetsutskottets protokoll från 
2022-01-10 till handlingarna.  
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KS § 23  Dnr 2022/56 
Initiativärende- Styrgrupp samhällsutveckling 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet ska tas upp för beredning på 
nästkommande sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott och tas 
upp till beslut på kommunstyrelsens sammanträde i februari.  

 
 
Yrkande 

 
Linda Jansson (M) och Ulla Börjesson (S) yrkar på att initiativärendet tas 
upp för beredning på nästkommande sammanträde för kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

 
Propositionsordning 

 
Ordförande ställer proposition på Linda Janssons (M) och Ulla Börjessons 
yrkande och finner att initiativärendet angående styrgrupp 
samhällsplanering ska tas upp för beredning på nästkommande 
sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott och beslut ska tas på 
kommunstyrelsens sammanträde i februari.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Ett Initiativärende angående styrgrupp samhällsplanering har inkommit 
2022-01-22 via mail från Linda Jansson (M) för Moderaterna i Färgelanda.  
 
I initiativärendet står följande:  
 
Kommunstyrelsen har utsett ksau till ledamöter i en dialoggrupp kallad 
styrgrupp-samhällsplanering. En dialoggrupp mellan ksau, presidiet från 
Bygg och trafiknämnden tillsammans med tjänstemän från 
samhällsbyggnadskontoret. Dialogen rör bla annat ÖP. En fråga där alla 
partier ska och bör vara delaktiga i arbetet.  
 
Det har blivit en dialog som inte har förmedlats till alla partier vilket är 
odemokratiskt.  
 
Moderaterna föreslår Kommunstyrelsen  
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Att kommunstyrelsen välja in gruppledarna i FM för de partier som inte 
finns representerade i styrgrupp-samhällsplanering.  
 
 
Att kommunstyrelsen utvärdera styrgrupp-samhällsplanerings arbete ur en 
ekonomisk aspekt för kommunen.  
 
Linda Jansson (M) kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 

 
Initiativärende-Styrgrupp samhällsplanering, daterad 2022-01-19   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 
 
 
  

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 24   
Övriga frågor 

 
Linda Jansson (M) efterfrågar en ekonomisk månadsrapport/redovisning för 
perioden sedan senaste sammanträdet med kommunstyrelsen. Linda Jansson 
(M) efterfrågar även ett protokoll från styrgrupp samhällsutveckling. Ann 
Blomberg (C) tar med frågorna till ärendeforum som är ett 
diskussionsforum där ärenden kan diskuteras inför beredning till 
kommunstyrelsen.  
 
Ann Blomberg (C) informerar kommunstyrelsen om återkoppling från 
Trafikverket på Tobias Bernhardssons (C) skrivelse till Trafikverket 
avseende trafiksäkerhet i kommunens tätorter.  
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KS § 25  Dnr 2021/261 
Information och diskussion om ansökan till delegationen för kommunal 
ekonomi i balans 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen lägger informationen om det tillfälliga statsbidraget till 
kommuner och regioner för en ekonomi i balans till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
  
Kommunchef Katrin Siverby informerar om det tillfälliga statsbidraget till 
kommuner och regioner för en ekonomi i balans.  
 
Informationen som presenteras kommer att skickas ut till kommunstyrelsen.  
 
Då diskussion inte hinns med under sammanträdet kommer diskussionen att 
planeras in på kommunstyrelsens sammanträde i februari.  
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KS § 26  Dnr 2022/9 
Workshop intern kontroll 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen lägger informationen om arbetet med att ta fram en intern 
kontrollplan för 2022 till handlingarna.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Katrin Siverby informerar om arbetet med att ta fram en 
intern kontrollplan för 2022.  
 
Den presenterade informationen kommer att skickas ut till 
kommunstyrelsen.  
 
En workshop för intern kontrollplan 2022 är inte möjligt under dagens 
sammanträde då underlaget inte är riktigt klart. En diskussion/workshop 
planeras till nästkommande kommunstyrelsesammanträde. Ett förslag på 
Intern kontrollplan för 2022 kommer att skapas efter att workshopen har 
genomförts.  
.  

 
 

39


	Protokoll förstasida
	Ändringar i föredragningslistan
	Beslut KS 2022-01-19
Ändringar i föredragningslistan
	Sida 1
	Sida 2


	Information om energi- och klimatstrategi, Dalslands miljö och energiförbund ( DMEF)
	Beslut KS 2022-01-19
Information om energi- och klimatstrategi, Dalslands miljö och energiförbund ( DMEF)

	En kort påminnelse om riktlinjer för sammanträden på distans
	Beslut KS 2022-01-19
En kort påminnelse om riktlinjer för sammanträden på distans

	Information angående försäljning av Allégården
	Beslut KS 2022-01-19
Information angående försäljning av Allégården

	Information om Dyrtorp Industriområde 
	Beslut KS 2022-01-19
Information om Dyrtorp Industriområde 

	Information angående gatubelysning
	Beslut KS 2022-01-19
Information angående gatubelysning

	Kommunchefens information 
	Beslut KS 2022-01-19
Kommunchefens information 

	Godkännande av inriktningsdokument Hälsokällan 2022-2025
	Beslut KS 2022-01-19
Godkännande av inriktningsdokument Hälsokällan 2022-2025
	Sida 1
	Sida 2


	Svar till revisorerna rörande revisionsrapport avseende Färgelandas budgetprocess
	Beslut KS 2022-01-19
Svar till revisorerna rörande revisionsrapport avseende Färgelandas budgetprocess
	Sida 1
	Sida 2


	Avtal pensionsåtaganden Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
	Beslut KS 2022-01-19
Avtal pensionsåtaganden Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

	Godkännande av taxor 2022 avseende tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)
	Beslut KS 2022-01-19
Godkännande av taxor 2022 avseende tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)
	Sida 1
	Sida 2


	Godkännande av taxa 2022 avseende Tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)
	Beslut KS 2022-01-19
Godkännande av taxa 2022 avseende Tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)
	Sida 1
	Sida 2


	Godkännande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2022. Dalslands miljö och energiförbund (DMEF)
	Beslut KS 2022-01-19
Godkännande av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2022. Dalslands miljö och energiförbund (DMEF)
	Sida 1
	Sida 2


	Godkännande av taxa 2022 avseende tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)
	Beslut KS 2022-01-19
Godkännande av taxa 2022 avseende tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, Dalslands Miljö- och Energiförbund (DMEF)
	Sida 1
	Sida 2


	Avsägelse av uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens personalutskott Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen 
	Beslut KS 2022-01-19
Avsägelse av uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens personalutskott Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen 

	Avsägelse av uppdraget som ledamot och ordförande i pensionärsrådet i Färgelanda kommun Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen 
	Beslut KS 2022-01-19
Avsägelse av uppdraget som ledamot och ordförande i pensionärsrådet i Färgelanda kommun Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen 

	Avsägelse av uppdraget som kommunal representant för näringslivsrådet Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen
	Beslut KS 2022-01-19
Avsägelse av uppdraget som kommunal representant för näringslivsrådet Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen

	Avsägelse av uppdraget som ledamot i brottsförbygganderådet Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen
	Beslut KS 2022-01-19
Avsägelse av uppdraget som ledamot i brottsförbygganderådet Tobias Bernhardsson (C) samt fyllnadsval till uppdraget efter avsägelsen

	Rapporter
	Beslut KS 2022-01-19
Rapporter
	Sida 1
	Sida 2


	Meddelanden 
	Beslut KS 2022-01-19
Meddelanden 

	Delegationsbeslut
	Beslut KS 2022-01-19
Delegationsbeslut

	Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10
	Beslut KS 2022-01-19
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-10

	Initiativärende- Styrgrupp samhällsutveckling
	Beslut KS 2022-01-19
Initiativärende- Styrgrupp samhällsutveckling
	Sida 1
	Sida 2


	Övriga frågor 
	Beslut KS 2022-01-19
Övriga frågor 

	Diskussion om ansökan till delegationen för kommunal ekonomi i balans
	Beslut KS 2022-01-19
Diskussion om ansökan till delegationen för kommunal ekonomi i balans

	Workshop intern kontroll 2022 
	Beslut KS 2022-01-19
Workshop intern kontroll 2022 


