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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 73  Dnr 2021/339 
Föredragning av förslag till Skogsstrategi – Färgelanda kommun inför 
beslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om förslaget till Skogsstrategi 
2023–2123 för Färgelanda kommun till handlingarna.  
 
Beslut i ärendet fattas under sammanträdet under § 86. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Fredrik Johansson från Skogssällskapet och Sebastian Svensson, handläggare  
mark och exploatering informerar om förslaget till skogsstrategi för Färgelanda 
kommun 2023–2123 inför beslut senare under dagens sammanträde under § 86.  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor, ca 5 frågor ställs.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation Fredrik Johansson från Skogssällskapet och Sebastian 
Svensson, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 74   
Information om kommunstyrelsens ansvar vid förhöjd beredskap 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om kommunstyrelsens ansvar vid 
förhöjd beredskap till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Säkerhetssamordnaren informerar om kommunstyrelsens ansvar vid förhöjd 
beredskap. Informationen grundar sig i lag (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid 
höjd beredskap.  Följande punkter berörs: 
- Ledningsansvar 
- lokal kristidsverksamhet 
- geografiskt områdesansvar 
- rapportering 
- om skyldigheten att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra 

skyddade personer samt  
- tystnadsplikt  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor, ca 6 frågor ställs.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation säkerhetssamordnare 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 75  Dnr 2022/51 
Föredragning av förslag till svar på Begäran om yttrande om 
handlingsprogram Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund inför 
beslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen från säkerhetssamordnaren om 
förslag till svar på begäran om yttrande om handlingsprogram Norra 
Älvsborgs räddningstjänstförbund till handlingarna.  
 
Beslut i ärendet fattas under sammanträdet under § 92  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Säkerhetssamordnaren går igenom förslaget till svar på begäran om yttrande 
om handlingsprogram Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund. 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut angående ärendet senare under dagens 
sammanträde under § 92.  

 
Beslutsunderlag 
 
Genomgång av säkerhetssamordnaren, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 76  Dnr 2021/336 
Föredragning av handläggare inför beslut om Motion- Centrumhuset. 
Linda Jansson (M) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsens lägger informationen om motion-centrumhuset till 
handlingarna.  
 
Beslut i ärendet fattas under sammanträdet under § 87  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Folkhälsostrategen går igenom förvaltningens svar på motionen om 
centrumhuset som är ställd av Linda Jansson (M). Ärendet kommer att 
lyftas för beslut senare under dagens sammanträde under § 87. 
 
Kommunstyrelsens får möjlighet att ställa frågor, ca 2 ställs.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Genomgång Folkhälsostrateg 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 77  Dnr 2021/334 
Föredragning av handäggare inför beslut om Motion- Trygga och säkra 
skolvägar Linda Jansson (M) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen inför om motion- trygga och säkra 
skolvägar till handlingarna.  
 
Beslut i ärendet fattas under sammanträdet under § 88.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Trafik och bostadsanpassningens handläggare går igenom förvaltningens 
svar på motionen-trygga och säkra skolvägar ställd av Linda Jansson (M). 
Ärendet kommer att lyfts för beslut senare under dagens sammanträde under 
§ 88.  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor och Linda Jansson (M) 
visar bilder samt en video på vägarna Ödeborg.  

 
Beslutsunderlag 
 
Genomgång av trafik och bostadsanpassningens handläggare, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 78  Dnr 2022/119 
Föredragning av förslag angående Förfrågan om pilotprojekt LEADER 
integration inför beslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen angående förfrågan om pilotprojekt 
LEADER integration till handlingarna.  
 
 
Beslut i ärendet fattas under sammanträdet under § 89  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschef informerar om förslaget om att gå med i 
pilotprojekt LEADER integration. Ärendet kommer att lyftas för beslut 
senare under dagens sammanträde under § 89.  

 
Beslutsunderlag 
 
Genomgång av samhällsutvecklingschef, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 79  Dnr 2022/113 
Föredragning av förslag om Fjärrvärme investeringsbeslut inför beslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger information om förslaget för fjärrvärme 
investeringsbeslut till handlingarna.  
 
 
Beslut i ärendet fattas under sammanträdet under § 90. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschefen går igenom förslaget om fjärrvärrme 
investeringsbeslut med Valbohem. Ärendet ska lyftas till beslut senare 
under dagens sammanträde under § 90. 
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor, ca 2 frågor ställs 

 
Beslutsunderlag 
 
Genomgång av samhällsutvecklingschef, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 80  Dnr 2022/100 
Föredragning av förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Färgelanda kommun inför beslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om förslaget till allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun till handlingarna.  
 
Beslut i ärendet fattas under sammanträdet under § 91.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschefen går igenom förslaget till allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun. Ärendet kommer att lyftas till 
beslut senare under dagens sammanträde under § 91.  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor, ca 3 frågor ställs.  

 
Beslutsunderlag 
 
Genomgång samhällsutvecklingschef, 2022-04-20 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 81  Dnr 2021/331 
Information om strategiska frågor beträffande lokaler 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om strategiska frågor beträffande 
lokaler till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschefen informerar om att en förstudie av lokalerna för 
särskilda boenden har startat och genomföras tillsammans med 
konsultbolaget NOREM. En förstudie av förvaltningslokalerna ska påbörjas. 
Förstudier av sektor utbildnings lokaler för förskolorna Håvesten, Stigen 
och Höjden och grundskolor, då i huvudsak Ödeborgs skola samt en 
skolutredning planeras.  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Information från samhällsutvecklingschef, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 82  Dnr 2022/7 
Föredragning av förslag till svar på remiss planeringsförutsättningar 
för Mål- och Resursplan (MRP) 2023–2025 inför beslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om förslag till svar på remiss 
planeringsförutsättningar för Mål- och Resursplan (MRP) 2023–2025 till 
handlingarna.  
 
 
Beslut i ärendet fattas under sammanträdet under § 93.  
 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchef Katrin Siverby går igenom förslaget till svar på remiss 
planeringsförutsättningar för Mål- och Resursplan (MRP) 2023–2025. 
Ärendet kommer att lyftas för beslut senare under dagens sammanträde 
under § 93.  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor.  

 
Beslutsunderlag 
 
Genomgång kommunchef, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 83  Dnr 2021/229 
Föredragning av förslag till partistödsregler inför beslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om förslag till partistödsregler till 
handlingarna.  
 
Beslut i ärendet fattas under sammanträdet under § 94.   
 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchef Katrin Siverby informerar om förslaget till partistödsregler. 
Ärendet kommer att lyftas för i beslut under dagens sammanträde under § 
94.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Information av kommunchef, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 84  Dnr 2022/86 
Ekonomisk information till kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchef Katrin Siverby presenterar ej avstämda och analyserade 
ekonomiska utfall för februari och mars 2022   
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor, inga frågor ställs.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av kommunchef, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 85  Dnr 2022/12 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen lägger följande informationen från kommunchef Katrin 
Siverby till handlingarna:  
 
-  pandemiläget 
-  läget för regionen och kommunen med anledning av kriget i Ukraina  
-  framtidens vårdinformationsmiljö  
 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchef Katrin Siverby informerar om följande punkter:  
 
- pandemiläget 
- läget för regionen och kommunen med anledning av kriget i Ukraina  
- framtidens vårdinformationsmiljö  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av kommunchef, 2022-04-20  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 86  Dnr 2021/339 
Beslut om Skogsstrategi – Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige antar ”Skogsstrategi Färgelanda kommun 2023–2123”.   
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över styrning inklusive 
budget för skogsfrågor, med återrapportering senast 2022-12-31  
 
 
Yrkande 

 
Ann Blomberg (C) yrkar på följande tilläggsyrkande: 
 
”Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över styrning 
inklusive budget för skogsfrågor, med återrapportering senast 2022-12-31”  
 

 
Propositionsordning 

 
Ordförande ställer proposition på Ann Blombergs (C) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt tilläggsyrkandet.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Skogsstrategin är en hundraårsplan för förvaltning och skötsel av 
kommunens skog med beaktande av sociala, - ekonomiska- och 
hållbarhetsperspektiven. I skogsstrategin finns flera olika prognoser som rör 
skogen. Bland annat på hur virkesförrådet varierar över tid och hur stora 
uttag som görs under varje år framåt, hur intäkterna och kostnaderna 
beräknas bli årsvis. I skogsstrategin finns för varje femårsperiod ett förslag 
på årlig avverkningsvolym. Denna volym kan revideras årligen beroende på 
yttre omständigheter. 
 
Skogsstrategin är ett strategiskt styrdokument som beslutas politiskt medan 
skogsbruksplanen som löper på tio år och ajourhålls årligen utifrån 
genomföra åtgärder är verkställighet och beslutas av 
Samhällsutvecklingschef i samråd med kommunstyrelsens ordförande.   
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-04-11 § 38  
Tjänsteskrivelse av handläggare mark och exploatering, 2022-02-28. 
Handlingsid: KS 2022.683  
Skogsstrategi Färgelanda kommun Handlingsid: KS 2021.2061  
Kartor till Skogsstrategin år 2023–2028 Handlingsid: KS 2021.2101 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 87  Dnr 2021/336 
Beslut om svar på Motion- Centrumhuset. Linda Jansson (M) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige bifaller motionen då motionärens yrkanden ingår i de 
styrdokument som finns för det lokala brottsförebyggande rådet. 
Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet kommer att styras utifrån 
lagförslaget gällande det kommunala ansvaret för brottsförebyggande 
arbete. 
 
Yrkande 

 
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslutsförslag.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Linda Jansson (M) föreslår i motion att: 
 

- Kommunen tar fram en samlad strategi för hur arbetet med sociala 
oroligheter ska bedrivas såväl akut som förebyggande på kort och på 
lång sikt 

- I strategin för sociala oroligheter ska en kartläggning och 
redovisning av andra likvärdiga kommuners erfarenheter av 
motsvarande arbete ska också ingå 

- Redovisa förslag på hur arbetet kan utvecklas 
 
Strategi för sociala oroligheter 
Inom ramen för kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) bedrivs ett 
arbete för att kartlägga de sociala oroligheterna i och runt Centrumhuset. I 
”Handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 2020-2022” dnr 2019/315 
framgår det att under handlingsplanens period ska BRÅ arbeta för att 
implementera metoden ”Effektiv samordning för trygghet (EST) för att följa 
upp oroligheter i centrum. Det framkommer även i ”Medborgarlöfte 
Färgelanda kommun 2021 och 2022” dnr 2020/291 att kommunen och 
polisen ska arbeta för att införa en arbetsmetod för att följa upp och åtgärda 
klotter, skadegörelse och andra incidenter som stör den upplevda 
tryggheten. 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Färgelanda kommun påbörjade tillsammans med polisen arbetet med EST i 
augusti 2021 och befinner sig därmed fortfarande i en implementeringsfas. 
Medarbetare som arbetar i eller nära Centrumhuset rapporterar in via en 
digital enkät när de ser något som de upplever påverkar tryggheten i eller 
runt Centrumhuset. Företagare i centrum som har visat intresse för arbetet 
har möjlighet att rapportera in. 
Folkhälsostrategen, säkerhetssamordnaren och kommunpolisen gör 
tillsammans en sammanställning varje månad över vad som rapporterats in. 
De personer som rapporterar in får varje månad ta del av 
sammanställningen. En gång i kvartalet genomförs en analys av det 
inrapporterade materialet. Sammanställningarna och analyserna 
återrapporteras sedan till lokala BRÅ. Utifrån sammanställningarna och 
analyserna planerar man i lokala BRÅ eventuella åtgärder. 
 
Sedan januari 2022 kan medborgare i Färgelanda kommun via det digitala 
verktyget GIS rapportera in platser som de upplever som otrygga i 
kommunen. Detta kommer utgöra en del av lägesbilden som sammanställs 
kring Centrumhuset och utgöra underlag när ny handlingsplan för lokala 
BRÅ tas fram samt när nytt medborgarlöfte skapas. 
 
Kartläggning och redovisning av andra kommuners arbete 
EST är en metod som är framtagen av Örebros universitet och är en av 
metoderna för brottsförebyggande arbete som lyfts fram av Myndigheten 
BRÅ. Metoden har omarbetats något för att passa en mindre kommun, 
omarbetningen har skett efter en mindre kartläggning av hur andra 
kommuner i Västra Götaland arbetar med denna fråga. 
 
Lysekil kommun och Tranemo kommun låter verksamheterna fylla i 
händelser via en digital enkät. Lysekil kommun sammanställer sedan sin 
lägesbild varannan vecka, Tranemo kommun sammanställer den en gång i 
månaden. 
 
Götene kommun har telefonmöte varannan vecka där verksamheter får 
avrapportera sin lägesbild som sedan sammanställs till en gemensam 
lägesbild för alla verksamheter som är med i detta arbete. 
 
Samtliga kommunerna följer sedan upp lägesbilden, gör analyser och 
planerar tillsammans åtgärder utifrån det. I Götene kommun är det upp till 
varje aktör att komma överens om åtgärder sinsemellan utifrån 
sammanställningen. 
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Munkedal kommun tar två gånger om året fram kommunikativa lägesbilder 
som görs kända för allmänheten. Lysekil kommun gör ett nyhetsbrev riktat 
till allmänheten, det publiceras ungefär en gång i månaden. 
 
Både Lysekil kommun och Munkedal kommun ger allmänheten möjlighet 
att rapportera in platser som de upplever som otrygga via det digitala 
verktyget GIS. Detta utgör också en del av lägesbilden i kommunerna. 
 
Förslag på hur arbetet kan utvecklas 
Det brottsförebyggande arbetet föreslås att bli lag från och med 1 januari 
2023, ”Kommuner mot brott” SOU 2021:49. Lagförslaget innebär bland 
annat att kommunerna ska ha ett lagstadgat ansvar gällande det 
brottsförebyggande arbetet inom kommunens geografiska område. Arbetets 
utveckling kommer styras utifrån hur lagen utformas. Eventuella förslag på 
utveckling av arbetet får således vänta till lagen är utformad. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 23  
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 2022-01-24  
Motion- Centrumhuset. Linda Jansson (M)   
 
Beslutet skickas till 
 
Linda Jansson  
Folkhälsostrateg  
Samhällsutvecklingschef  
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KS § 88  Dnr 2021/334 
Beslut om svar på Motion- Trygga och säkra skolvägar Linda Jansson 
(M) 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige anser härmed motionen trygga och säkra skolvägar 
som inkommit från Linda Jansson (M) besvarad och därmed anses motionen 
färdigbehandlad.  
 
Fortsatt diskussion med Trafikverket och vägföreningarna angående 
trafiksäkerhet inom Färgelanda kommun tas upp kontinuerligt vid dialoger 
med berörda parter.  
 
Yrkande 
 
Kenneth Carlsson (L) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad och att 
ordet färdigbehandlad tas bort från beslutsförslaget.  
 
Ulla Börjesson (S) yrkar på följande ändring i beslutsatsen: 
”Kommunfullmäktige anser härmed motionen trygga och säkra skolvägar 
som inkommit från Linda Jansson (M) besvarad och därmed anses motionen 
färdigbehandlad. ” med följande tilläggsyrkandet: ”Fortsatt diskussion med 
Trafikverket och vägföreningarna angående trafiksäkerhet inom 
Färgelanda kommun tas upp kontinuerligt vid dialoger med berörda 
parter.”  

 
Propositionsordning 

 
Ordförande ställer proposition på Kenneth Carlsson (L) och Ulla Börjessons 
(S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulla Börjesson 
(S) yrkande.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Linda Jansson yrkar i sin motion från den 8 december 2021 att säkra 
skolvägen till Ödeborgsskolan och att en handlingsplan ska tas fram för att 
säkra skolvägar och skapa en trafiksäker miljö runt skolorna i Färgelanda 
kommun.  
 
Trafikverket är väghållare för Bruksvägen/Munkedals vägen som löper 
genom Ödeborg. Ödeborgs vägförening och Färgelanda kommun upplyser 
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Trafikverket när förbättringsmöjlighet påträffas eller vid oro över 
trafiksäkerhet och trafikfara.  
 
Ett nära samarbete mellan kommunen och kommunens vägföreningar har 
etablerats under de två senaste åren, där många förbättringar kring just 
trafiksäkerhet har genomförts, inte minst i Ödeborg. Att sänka hastigheten 
på Bruksvägen/Munkedals vägen har varit av högsta prioritet och åtgärder i 
form av sänkta hastighetsbegränsningar har genomförts med 40 km/h från 
samhällets början till slut och 30 km/h förbi Bruksskolan och förskolan. 
Under sommaren 2021 anlades även permanenta farthinder för att förstärka 
efterhållsamheten av hastighetsbegränsningen som gav förstärkt effekt.  
 
Längst hela Bruksvägen/Munkedals vägens, finns idag en anlagd trottoar 
enligt standardmått på 2,5 meter. Övergångsställen korsar Bruksvägen vid 
Folkets hus samt förskolan och även vid Vrinevägens början.  
Trottoaren har tillfälliga avslut där Bruksvägen/Munkedals vägen korsas av 
anslutande vägar, men löper annars genom hela Ödeborgs centrum. 
Trottoaren längst Bruksvägen/Munkedals vägen anses därav upprätthålla 
den standard som den bör.    
 
Enligt Transportstyrelsens trafikregler för cyklister, ska man normalt sett 
använda cykelbana om det finns en. Vid färd med cykel får barn till och 
med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. 
Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida 
och gör omkörning till vänster. 
 
Trafiksäkerhet runt kommunens skolor arbetas med och bearbetas löpande i 
dialog med Trafikverket och berörd vägförening. Trafiköverträdelser som 
sker ska rapporteras direkt till polisen.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-04-11 § 39  
Tjänsteskrivelse av samhällsutvecklingschef, 2022-03-21  
Motion- Trygga och säkra skolvägar Linda Jansson (M), 2021-12-08  
 
Beslutet skickas till 
 
Linda Jansson 
Samhällsutvecklingschef 
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KS § 89  Dnr 2022/119 
Beslut om förfrågan om pilotprojekt LEADER integration 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå i ”LEADER Pilotprojekt integration”.  
 
Finansiering om 50 000 kronor för åren 2022–2023 beviljas ur 
kommunstyrelsens ofördelade medel.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Projektets huvudsyfte är att genom samverkan, erfarenhetsutbyte och ett 
gemensamt utvecklingsarbete, och det pågående integrationsarbete i 
kommunerna ta fram en konkret samarbetsmodell för en gemensam 
integrationsresurs inklusive upplägg, organisation och finansiering. Ett 
viktigt syfte för projektet är också att integrationsarbetet i vårt område ska 
ändra fokus från problem till möjlighet. Samtliga berörda kommuner står 
inför stora utmaningar när det gäller brist på arbetskraft i såväl offentlig som 
privat sektor och den stora andel utlandsfödda är genom ett effektivt 
integrationsarbete en mycket viktig resurs för fortsatt positiv lokal 
utveckling. 
 
De stora flyktingströmmarna som startade 2015 har inneburit stora 
utmaningar för samhället, inte minst för kommunerna, för att hantera 
integrationen. För att bidra till integration och sysselsättning har LEADER 
Framtidsbygder initierat integrationsprojektet Steget Före med finansiering 
från LEADER/Socialfonden. Projektet har löpt under fem år, 2017–2021. 
AMI har ingått i detta projekt tidigare vilket gett goda resultat. 
Förvaltningen anser att fördelarna att ingå i fortsatt projekt skulle gynna 
både kommun och våra nyanlända. 
 
Finansiering: 
 
LEADER Framtidsbygder erbjuder samarbete inom ramen för Pilotprojekt – 
Integration för lokal utveckling 2022–2023. Samarbetet består i partnerskap 
och aktivt deltagande i projektet samt medfinansiering med 50 000 kr. 
 
Finansieringen finns inte i dagsläget inom AMI:s budget. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-04-11 § 41  
Tjänsteskrivelse tillförordnad arbetsmarknad- och integrationschef, 2022-
03-29  
Förfrågan pilotprojekt integration- LEADER, lokalt ledd utveckling, 2022-
02-25  
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef  
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KS § 90  Dnr 2022/113 
Beslut om fjärrvärme investeringsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsens godkänner investering av fjärrvärmeanslutning av 
Valbohem AB:s nya flerfamiljshus på cirka 1,4 miljoner kronor.   
 
Kapitalkostnaderna för investeringen finansieras via fjärrvärmetaxan.   

 
Ärendebeskrivning 

 
Valbohem AB har angett att de önskar ha fjärrvärmeanslutning till den nya 
flerfamiljshus som byggs under 2022.  
 
I Färgelanda kommun ägs fjärrvärmenätet av kommunen. Själva 
produktionsanläggningen ägs av Rör & Fjärrvärme i Uddevalla AB som i 
sin tur säljer fjärrvärme till kommunen som sedan säljer vidare fjärrvärmen 
till slutkund och har leveransavtalen med kunder.  
Kundens pris för fjärrvärmenätet ska innebära i enlighet med 
kommunallagens (2017:725, KL) självfinansiering (2 kap. 5 § KL) och 
likställighetsprincipen (2 kap. 3 KL) ska beaktas.  
 
Färgelanda kommuns fullmäktige beslutade den 17 februari 2021, § 9, 
följande: 
Innan arbetet med att ansluta ett nytt objekt påbörjas ska ett avtal med 
kunden om leverans tecknas. Avtalet ska tecknas på en tid som beaktar 
avbetalningstid av anslutningsavgiften. Uppsägningstiden är alltid 9 
månader.  
Anslutningsavgiften är beräknad på den planerade fjärrvärmeledningen 
som ska anläggas för att aktuell byggnad ska kunna anslutas. Beräkningen 
är utifrån en individuell kalkyl för varje dragning.  
En projektkostnad under en miljon betalas 50 % direkt och resterande 
belopp på fem år med avbetalningsbelopp per månad. När projektkostnaden 
överskrider en miljon betalas 50 % direkt och resterande belopp på åtta år 
med avbetalningsbelopp per månad. Förbrukningskostnader i form av rörlig 
avgift tillkommer.  
 
Fjärrvärmetaxan finansierar nya anslutningars investeringskostnader.  
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Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-04-11 § 42  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-03-21  
 
Beslutet skickas till 
 
Valbohem AB 
Samhällsutvecklingschef 
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KS § 91  Dnr 2022/100 
Beslut om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda 
kommun 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige antar nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Färgelanda kommun enligt dokumentet ”Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun”.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Behov av att uppdatera styrdokumentet ”Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun” aktualiserades i första hand 
beträffande Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (framgent NÄRF) 
påtalande om att bestämmelsen om fyrverkerier och pyrotekniska varor 
behöver uppdateras men även på grund av att föreskrifterna har ett antal år 
på nacken.  
 
Idag har vi ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun” 
som beslutades år 2006. Där Länsstyrelsen upphävde bestämmelsen om 
”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor”.  
 
Kommunen kommer alltjämt att ha en egen ”Allmän lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Färgelanda kommun”. Denna del 
uppdateras inte i nuläget.  
 
Ändringarna som är gjorda är i huvudsak av redaktionella – och 
förtydligande karaktär. 
 
I sakfråga är nedanstående ändringar gjorda. 
 
§3  
Nedanstående läggs till: ”Lekplatser och annan anläggning för lek även och 
aktivitet som hör till en förskola eller skolas verksamhet jämställs med 
offentlig plats endast utanför verksamhetstid.”. Samt förtydligas att 
allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål och 
anläggningar för idrott och motion också räknas som offentlig plats. 
 
§ 8 
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Stycket om ”över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,70 meter” 
läggs till och beträffande över en körbana läggs in ett lägrehöjd än 4,60 
meter. I sista stycket tas vid sidan om gångbanan även cykelbanan med i 
bestämmelsen.  
 
§ 9 om ”Träd, buskar, häckar och andra hinder” är nytt.  
”Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet inte hindrar 
framkomligheten eller sikten för trafikanter eller annars hindrar maskinell 
renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför 
tomtområde. Fastighetsägare ansvarar även för att deras träd eller buskar 
inte skymmer gatubelysningen. Med fastighetsägare avses även den som till 
följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.  
 
Träd och buskar ska kvistas och beskäras, i den mån grenarna sträcker sig 
över gångbana på lägre höjd än 2,3 meter, över gång- eller cykelbana på 
lägre höjd än 2,7 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.  
 
Föreskrifter om hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens lokala 
renhållningsföreskrifter samt i lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön.” 
 
§ 10 förtydligas och därav läggs till ett nytt stycke om flyttbara skyltar: 
”Polismyndighetens tillstånd krävs också för att placera flyttbara skyltar, 
s.k. gatupratare, brinnande marschaller och liknande anordningar på 
gångbanor och körbanor”.  
 
§ 18 Ändringen innebär från krav att enbart tikar under löptid ska hållas 
kopplade inom hela kommunen förutom inom inhägnad till att ”Hundar ska 
hållas kopplade på offentliga platser inklusive försäljningsplats medan 
torghandel pågår, på lekplats och badplats, i motionsspår samt i park eller 
plantering.”. 
 
§ 21 om fyrverkerier och pyrotekniska varor är nytt.  
”Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor 
inom ett avstånd av 150 meter från sjukhem, ålderdomshem (särskilda 
boenden för äldre), begravningsplatser och kyrkogårdar dels i syfte att 
upprätthålla den allmänna ordningen och dels i syfte att förhindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av 
pyrotekniska varor. Vidare krävs tillstånd av polismyndigheten för att få 
använda pyrotekniska varor inom tätort med sammanhängande bebyggelse 
eller område med detaljplan när avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats 
är närmare bostadsbyggnad än 25 meter. Tillstånd krävs inte påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag.” 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 24  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-02-28   
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Färgelanda kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschefen 
Länsstyrelsen 
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KS § 93  Dnr 2022/7 
Svar på remiss planeringsförutsättningar för Mål- och Resursplan 
(MRP) 2023–2025 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att föreslagen budgetram för kommunstyrelse-
stab är oförändrad och att budgetramen för kommunstyrelse-
samhällsutveckling minskas med 3 511 tkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att verksamhetsmålet ”Öka antalet antagna de-
taljplaner” revideras så det belyser att det är gamla planer som behöver änd-
ras. 
 
 
Deltar inte vid beslut  
 
Bengt Melin (M) meddelar att han inte deltar vid beslut.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 23 mars 2022 (§ 57) antagit planeringsförutsätt-
ningar för budgetarbetet 2023-2025och sänt dessa på remiss till kommunens 
nämnder. Remissvaren ska antas senast den 27 april 2022, för att därefter 
kunna behandlas av budgetberedningen inför beslutet om mål- och re-
sursplan 2023-2025. 
 
Analys 
Aktuella verksamhetsmål och möjlighet till uppfyllnad 
Vad gäller den prioriterade inriktningen ”Genomföra förändringsresan och 
bli en bättre arbetsgivare”, finns inget att erinra mot valda verksamhetsmål. 
 
I fråga om den prioriterade inriktningen ”Byggande & boende i hela kom-
munen” behöver verksamhetsmålen ” Öka antalet antagna detaljplaner” 
revideras så det belyser att det är gamla planer som behöver ändras, men att 
kommunen har redan 275 outnyttjade byggrätter som kommunen behöver 
göra mer attraktiva och marknadsföra.  
  
Avseende den prioriterade inriktningen ” Underlätta för företagen att växa” 
finns inget att erinra om. Beträffande verksamhetsmålen kan konstateras att 
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för att målet ska kunna uppfyllas behövs politiska beslut om beslut för iord-
ningställande av småindustrimark.  
  
Vad gäller den prioriterade inriktningen ”Agenda 2030”, finns inget att er-
inra mot valda verksamhetsmål. 
 
 
Budget enligt ram – åtgärder och konsekvenser 
Enligt förslaget har kommunstyrelse-stab erhållit följande budgetram: 

 
Åtgärderna avseende visselblåsarfunktion kan inte undvaras, då det enligt 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhål-
landen (den så kallade visselblåsarlagen) krävs att arbetsgivare med mer än 
50 arbetstagare har interna rapporteringskanaler och förfaranden för rappor-
tering och uppföljning. För att hantera inkomna ärenden krävs adekvat 
kompetens och en oberoende position. Arbetsgivaren måste även säkerställa 
att det inte föreligger någon jävsituation vid hantering och utredning av vis-
selblåsarärenden, vilket innebär att en mindre kommun som Färgelanda be-
höver köpa en tjänst som garanterar efterlevnad av lagen.  
 
Åtgärderna avseende NÄRF och e-arkiv är absolut behövliga då de följer av 
avtal kommunen är bundna av.  
 
Företagshälsovård är en lagstadgad åtgärd som kommunen som arbetsgivare 
måste tillhandahålla. De senaste åren har kostnaderna för utredningar av 
arbetsmiljön ökat. För att vända på trenden skulle det behövas mer satsning-
ar på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som på sikt skulle leda till 
mindre behov av efterhjälpande och akuta åtgärder. 
  

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-20 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Åtgärden personalförmåner är visserligen inte lag- eller regelstyrd, men 
konsekvenserna av en fortsatt frånvaro av dessa medel innebär avsevärda 
svårigheter att arbeta mot följande uppsatta verksamhetsmål: 1. Stärka med-
arbetarengagemanget (Förbättrat HME-totalindex) 2. Förbättra arbetsgivar-
varumärket 3. Minskad total sjukfrånvaro. Att erbjuda personalförmåner är 
en av många viktiga faktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan 
behålla, utveckla och nyrekrytera arbetskraft med den kompetens som är 
nödvändig för att ge invånarna i kommunen en god service. 
 
Åtgärden särskilda uppdrag är inte nödgad av lag eller annat, samtidigt som 
kommunstyrelsen kontinuerligt ställs inför oförutsedda utgifter och behov, 
som på ett eller annat sätt måste tillgodoses. En budget utan detta särskilda 
utrymme, är ingen sund budget. 
 
Enligt förslaget har kommunstyrelse-samhällsutveckling erhållit följande 
budgetram: 

 
 
 
Åtgärden snöröjning kan undvaras. Juridiskt, enligt gällande lantmäteriför-
rättningar är det vägföreningar som ansvarar för snöröjningen. Vägförening-
ar har möjlighet att finanserna snöröjning genom att söka bidrag från Tra-
fikverket och genom att ta ut kostnaderna från medlemmarna via avgift en-
ligt andelstalen. Kommunen har avtal för snöröjare snösäsongen 2022/2023, 
men därefter kan kommunen sluta snöröja. Kommunens egna fastigheter 
kan då påföras högre avgift av vägföreningarna, vilket innebär en höjd kost-
nad för fastigheternas drift, men uppskattningsvis skulle summan hamna på 
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300 tkr maximalt och ändå skulle kommunen spara 5 mkr från år 2024 varav 
4 mkr redan 2023.  
  
Åtgärden fastighetsunderhåll är nödvändig för att kunna hantera lagkraven 
som relaterar till fastighetsförvaltning samt kapitalkostnaden för de under-
hållsinvesteringar som finns med i investeringsplanen för 2023. Då har ändå 
effekterna av kriget i Europa inte beaktats och de fördyringar som detta kan 
medföra för fastighetsdriften och investeringar.  
  
Kostnaden för badbryggor om 290 tkr bör gå till att underhålla samt byta ut 
befintliga bryggor, inte nödvändigtvis till införskaffande av två nya bad-
bryggor (som behandlades i en motion tidigare år). Kommunen ska, utifrån 
sin storlek, fokusera på att tillhandahålla fullgod service med badbryggor på 
tre kommunala badplatser där simskola bedrivs. En del av tillskottet bör gå 
till handikappanpassande av badplatserna och att renovera de byggnader 
som finns på våra badplatser så dessa blir attraktiva. Viktigt att notera är att 
samtliga fem kommunala badplatser sköts likvärdigt enligt en skötselplan. 
  
Beloppet om 100 tkr för gatubelysning är ett välkommet tillskott då kom-
munen kan tillgodose adekvat underhåll och behov i samhället och för med-
borgarna. Kommunen kan på så sätt öka takten med att uppgradera gatube-
lysningen till ledarmaturer samt att byta ut de sista trästolparna till metall.   
  
AMI Steg 1 (unga vuxna) är ett framgångsrikt projekt som har finansierats 
till 50 % av externa medel som tar slut under 2022. Projektet har visat på ett 
fantastiskt bra resultat där 60 % av ungdomarna har återgått till meningsfull 
sysselsättning i samhället. Dessa ungdomar är viktiga att arbeta med och 
fånga upp tidigt då ett utanförskap i tidig ålder många gånger leder till 
sämre hälsa, socioekonomisk utsatthet och betydande kostnader för sam-
hället. Därav är en ramökning med 300 tkr för detta bra.  
  
Åtgärder avseende en minskning av samhällsutvecklings budgetram med 
489 tkr är svåra att göra utan att servicen påtagligt försämras, särskilt med 
beaktande av att det har sparats i flera års tid inom sektor samhällsutveckl-
ing.  
 
Beredning 
Kommunchefens ledningsgrupp (KLG) har tillsammans stämt av respektive 
nämnds planeringsförutsättningar i syfte att åstadkomma mer av ett kom-
munövergripande helhetsperspektiv på förutsättningarna. 
 
Sammanfattning 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att planeringsförutsättningarna avse-
ende budgetramen för kommunstyrelse-stab ger utrymme för de lag- och 
avtalsstyrda åtagande kommunstyrelsen har. Skulle kommunstyrelse-stab 
inte få den tilldelning som planeringsförutsättningarna visar på, kommer 
styrelsen inte att kunna hålla budget utan att personalneddragningar blir för 
handen. 
Vidare ger planeringsförutsättningarna kommunstyrelsen möjlighet att fort-
sätta arbetet mot att bli en attraktiv arbetsgivare och att ha möjligheter att 
hantera oförutsedda utgifter och behov. 
Avseende budgetramen för kommunstyrelsen-samhällsutveckling konstate-
ras att denna kan minskas med 3 511 tkr, då snöröjning inte är en kommunal 
angelägenhet som bör prioriteras i kommunens nuvarande ekonomiska situ-
ation.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskottsbesluts förslag, 2022-04-11 § 46 
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-04-13  
Planeringsförutsättningar, KS 2022-03-23 (§ 57) 
 
Beslutet skickas till 
 
Budgetberedningen 
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KS § 94  Dnr 2021/229 
Beslut om antagande av partistödsregler 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige antar regler för partistöd enligt förvaltningens förslag 
daterat 2021-09-30 att gälla från 2023-01-01. Samtidigt upphör reglemente 
för kommunalt partistöd i Färgelanda kommun (KF 2015-11-18) att gälla. 

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk 
för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i 
Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 
12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för 
partistöd. 
Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommu-
ner och Regionen (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, arbetat 
fram ett nytt förslag till regler för partistöd.  
De huvsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att parti-
stödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i 
övrigt. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2021 (§ 176) beslöt 
kommunstyrelsen att återremittera ärendet till Val och arvodesberedningen 
med en begäran om att en omvärldsbevakning skulle göras innan förslag 
läggs fram till kommunstyrelsen.  
 
Omvärldsbevakning 
Val- och arvodesberedningen har i sitt uppdrag jämfört nuvarande politiska 
organisation med andra kommuners organisation och då utgått från 
kommuner i samma kommungrupp som Färgelanda med ungefär samma 
invånarantal. I fråga om partistödets storlek i denna grupp av kommuner 
gäller följande: 
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Kommu
n 

Invånar- 
antal 

Antal 
par-
tier 

KF 
man-
dat 

Grundstöd Mandatstöd Summa Summa 
Ersättning/ 
mandat 

Summa 
Ersättning/ 
invånare 

Färgelan
da 

6 600 6 31 Parti som erhåller 1-3 
mandat i KF: 4 100 kr 
Parti som erhåller 4-6 
mandat i KF: 6 850 kr 
Parti som erhåller 7-9 
mandat i KF: 9 600 kr  
Parti som erhåller 10 
och fler mandat i KF: 
12 300 kr 

Efter det att 
grundstödet 
fördelats, 
fördelas 
resterande del 
av det totala 
anslaget 

250 000 kr 8 064 kr 37,88 kr 

Grästorp 5 600 7 27 2 500 kr 9 % av  
Inkomst-
basbelopp  
(6 138 kr) 

183 226 kr 6 786 kr 32,72 kr 

Aneby 6 400 8 35 6 705 kr 4 789 kr 221 255 kr 6 322 kr 34,57 kr 
Mullsjö 7 100 9 35 17 050 kr 7 502 kr 416 020 kr 11 886 kr 58,59 kr 
Perstorp 7 200 7 35 14 229 kr 6 640 kr 332 000 kr 9 486 kr 46,11 kr 
Lessebo 8 300 7 35 6 338 kr 12 675 kr 488 000 kr 13 943 kr 58,79 kr 

 
 
Sammanfattning 
Av de kommuner som val- och arvodesberedningen använt sig av i sina 
jämförelser, framgår att Färgelanda ligger runt mitten, både avseende 
sammanlagd ersättning per mandat och fördelad ersättning per invånare. 
 
Noteras bör att genom förslaget till partistödsregler kan kommunfullmäktige 
årligen, i samband med behandlingen av budgeten, besluta att räkna upp 
partistödet enligt samma indexnivå som tillämpas i budgetarbetet. 
 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 30  
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-11-11  
Regler för partistöd, 2021-09- 30 
Val och arvodesberedningen protokollsutdrag, antagande av regler för 
partistöd §1 220214 ojusterat 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Gruppledarna 
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KS § 95  Dnr 2020/50 
Revidering av beslut rörande firmatecknare för Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg till 
firmatecknare (motsvarande) för Färgelanda kommun i första hand och vid 
förhinder för henne, kommunstyrelsens förste vice ordförande Linda 
Jansson med kontrasignation av endera 
 
• Chefen för sektor Utbildning Anna Gunnervik gällande ärenden som 

handläggs inom sektor Utbildning. 
• Chefen för sektor Omsorg Johan Lundh gällande ärenden som handläggs 

inom sektor Omsorg.  
• Avdelningschef Tünde Petersson gällande ärenden som handläggs inom 

avdelning Samhällsutveckling. 
• Kommunchef Katrin Siverby i alla ärenden. 
• Ekonomichef Kristina Olsson gällande underskrift av avtal, 

överenskommelser och övriga handlingar som avser kommunal 
medelsförvaltning och som inte regleras genom beslut i särskild ordning. 

 
Detta beslut gäller i de fall där det inte finns särskilda bestämmelser om 
beslut och ”firmateckning” och i de fall kommunstyrelsen, kommun-
fullmäktige eller annan nämnd i särskilt beslut inte utsett ”firmatecknare”, 
gett fullmakt eller särskilt bemyndigande att teckna Färgelanda kommun. 
 
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2020 § 128. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Vid tillfällen behövs en ”firmatecknares” godkännande och att denna ska 
kunna styrka sin behörighet.  
 
I arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar finns bestämmelser 
om undertecknande av handlingar. Att använda dessa mångsidiga dokument 
för att styrka behörigheter är emellertid tungrott och ineffektivt. Med detta 
beslut förenklas administrationen. 
 
Revideringen är föranledd av att det valts en ny ordförande för 
kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 32  
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-03-07  
Kommunstyrelsen 2020-08-26, § 128 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Upphandlingsfunktionen 
Ann Blomberg 
Anna Gunnervik 
Johan Lundh 
Tünde Petersson 
Katrin Siverby 
Kristina Olsson 
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KS § 96  Dnr 2022/143 
Val av ombud Luft i Väst, Luftvårdsförbundet för västra Sverige 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen väljer Ann Blomberg (C) som ombud för luft i väst för 
kvarvarande del av mandatperioden.  

 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Luft i väst, luftvårdsförbundet för västra Sverige har kallat till årsmöte den 5 
maj 2022. Då Färgelanda kommun inte har utsett ett ombud för luft i väst 
behöver kommunstyrelsen utse ett ombud innan årsmötet.  

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-04-11 § 44 
 
Beslutet skickas till 
 
Luft i väst, info@luftivast.se 
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KS § 97  Dnr 2022/147 
Val av företrädare vid årsmötet för Kommunforskning i Västsverige 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen väljer Ann Blomberg (C) som företrädare vid årsmötet 
för Kommunforskning i Västsverige för kvarvarande del av mandatperioden 
och Ulla Börjesson (S) som ersättare.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunforskning i Västsverige har kallat till årsmöte den 10 maj 2022. Då 
Färgelanda kommun inte har utsett någon företrädare Val av företrädare vid 
årsmötet för Kommunforskning i Västsverige behöver kommunstyrelsen 
utse en företrädare innan årsmötet.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-04-11 § 45  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunforskning i Västsverige  
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KS § 98  Dnr 2022/24 
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger följande rapporter till handlingarna: 
 
• Protokoll Bolagsstämma per capsulam Västvatten AB, 2022-03-18  
• Västtrafiks hållbarhets redovisning 2021  
 • Snabbprotokoll direktionsmöte Fyrbodal kommunalförbund, 2022- 02-03 
• Styrelseprotokoll Samordnings förbundet, nr 1 2022-03-22  
• Protokoll Dalslands miljö och energinämnd, 2022-03-24 
• E-arkiv Väst årsrapport 2021  
• Protokoll direktionen Fyrbodals kommunförbund, 2022-03-31 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 
beslut/händelser från dessa sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun.  
 
Skriftliga rapporter lämnas genom: 
 
• Protokoll Bolagsstämma per capsulam Västvatten AB, 2022-03-18  
• Västtrafiks hållbarhets redovisning 2021  
 • Snabbprotokoll direktionsmöte Fyrbodal kommunalförbund, 2022- 02-03 
• Styrelseprotokoll Samordnings förbundet, nr 1 2022-03-22  
• Protokoll Dalslands miljö och energinämnd, 2022-03-24 
• E-arkiv Väst årsrapport 2021  
• Protokoll direktionen Fyrbodals kommunförbund, 2022-03-31 
 
 
 
 
 
  

43



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-20 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 99  Dnr 2022/24  
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger meddelande daterade 12 april för perioden, 2022-
03-04 -- 2022-04-12 till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Meddelande daterade 12 april för perioden, 2022-03-04 -- 2022-04-12 till 
handlingarna. 
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KS § 100  Dnr 2022/24  
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut daterade 12 april till 
handlingarna.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Delegationsbeslut daterade 12 april. 
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KS § 101   
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-04-11 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger kommunstyrelsens arbetsutskottets protokoll från 
2022-04-11 till handlingarna 
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