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KS § 126   
Godkännande av dagordningen/ ändringar på föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lyfter bort ärende 3 Beslut om nyinvestering förskola från 
dagordningen då den hanteras i mål och resursplanen/budget 2023–2025.  
 
 
Ärendebeskrivning 

 
Följande ändring görs på dagordningen/föredragningslistan:  
 
Beslut om nyinvestering förskola tas bort från dagordningen då den hanteras 
i Mål och resursplanen 2023–2025 (Antagande av mål- och 
resursplan/Budget åren 2023–2025 inklusive finansiella mål, skattesats 
samt flerårsplan för år 2023 till 2025 med angivna kommunbidrag för 
kommunstyrelsen, nämnderna, investeringsutrymme, låneram för perioden 
med anvisning och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder)  som 
hanteras under dagens sammanträde. 
 
 
 
 
  

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-30 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 127   
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef vid 
kommunstyrelsens sammanträde 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen från kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchefen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg och kommunchef Katrin 
Siverby informerar om vad som togs upp på det senaste ägandesamrådet för 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund.  
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KS § 128  Dnr 2019/158 
Ändring av detaljplan inom Högsäters Prästgård 1:64 (Tallbacken) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna och uppdrar 

åt förvaltningen att ställa ut detaljplaneändringen för granskning för 
Högsäters Prästgård 1:64 – 5 kap. 17 och 18 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) 

2. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen.  
3. Kommunstyrelsen tillåter att sektor samhällsutveckling inför 

granskningsskedet göra ändringar i planhandlingarna, utan att 
planförslagets intentioner ändras.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Fastighetsägaren har begärt ändring av detaljplan för fastigheten Högsäters 
Prästgård 1:64. Ändringen innebär ändrad användning från allmänt ändamål 
(åldringsvård) till bostadsändamål, kontor och vård. Genom ändringen 
kommer fastigheten kunna användas mer ändamålsenligt. Ändringen 
kommer införas på underliggande plankarta 15-STY-1001 och nuvarande 
gällande ändringsplan kommer hävas i sin helhet. 
 
Planbesked gavs 2019-06-27, plankostnadsavtal undertecknades 2020-03-
04.  
 
Detaljplaneändringen har under 2020-12-31 till 2021-01-20 varit ute på 
samråd och förslaget är redo att gå ut på granskning som ska vara minst tre 
veckor. 
 
Ändring efter samråd 
Sammanställning av synpunkterna finns i samrådsredogörelsen men innebär 
kortfattat att plankarta och planbeskrivning behöver visa på bättre 
förutsättningar för människors hälsa och säkerhet, bättre grundkarta med 
kompletterande information samt framställande från ledningsägare om 
område för underjordiska ledningar samt transformatorstation.  
Efter samrådet har en omfattande geoteknisk utredning gjorts för att 
undersöka stabiliteten i slänten mot kyrkan. Plankartan har efter 
geotekniken kompletterats med schaktbestämmelse och begränsat 
bebyggbar yta genom utökning av prickmark. 
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Utredning har också gjorts för skyfall, för att se hur området påverkas av 
kraftig nederbörd.  
 
Utförligare bullerbedömning har även gjorts för både väg 172 och väg 2117. 
 
Ändringen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen, då 
ändringen bedöms gå emot översiktsplanens intentioner.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Information av planingenjör, 2022-05-24  
Tjänsteskrivelse planingenjör, 2022-05-24 
PM Skyfallsutredning Högsäter Prästgård, 2022-05-02 
Koordinatförteckning och utförda metoder.Tallbacken, 2022-05-11 
Vald skjuvhållfasthet och friktionsvinkel. Tallbacken, 2022-05-11 
Kalibreringsprotokoll.Tallbacken, 2021-09-17 
Utvärderad säkerhetsfaktor. Tallbacken, 2022-05-11  
CPT-sonderingar. Tallbacken, 2022-05-11 
Stabilitetsberäkningar. Tallbacken, 2022-05-11  
Portrycks- och grundvattenmätningar. Tallbacken, 2022-05-11 
Rutinundersökning, lab. Tallbacken, 2022-05-11 
Hållfasthetssammanställning, Tallbacken, 2022-05-11 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Tallbacken,del av Högsäters 
Prästgård 1:64, Färgelanda detaljplan, 2022-05-11 
Projekterings-PM/Geoteknik Tallbacken, del av Högsäters Prästgård 1:64, 
2022-05-11  
Färgelanda detaljplan, 2022-05-11 
Ritningar G101, G301-G302, 2022-05-11 
Ändring av detaljplan för Högsäter prästgård PLANKARTA 
Ändring av detaljplan för Högsäters Prästgård 1:64 Planbeskrivning 
Granskning, 2022-05-13 
Bullerbedömning Högsäter Prästgård 1:64,  
Samrådsredogörelse- Ändring av detaljplan för 
Högsäters Prästgård 1:64¸ 2022-05-13 
Grundkarta Högsäter prästgård 1:64, 2020-05-12 
Fastighetsförteckning Högsäters Prästgård 1:64¸ 2020-05-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef 
Planingenjör  
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KS § 129  Dnr 2022/66 
Ändring av detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:447 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna och uppdrar 

åt förvaltningen att ställa ut detaljplaneändringen för granskning för 
Färgelanda Prästgård 1:447 – 5 kap. 17 och 18 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900) 
 

2. Kommunstyrelsen tillåter att sektor samhällsutveckling inför 
granskningsskedet ändringar i planhandlingarna, utan att 
planförslagets intentioner ändras.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägaren har begärt ändring av detaljplan för fastigheten Färgelanda 
Prästgård 1:447. Ändringen innebär ändrad användning från allmänt 
ändamål (församlingshem) till bostadsändamål. Genom ändringen kommer 
fastigheten kunna användas mer ändamålsenligt.  
Planbesked gavs 2020-09-17, plankostnadsavtal undertecknades 2020-11-
25.  
Detaljplaneändringen har under 28 februari -28 mars 2022 varit ute på 
samråd och förslaget är redo att gå ut på granskning som ska vara minst två 
veckor. 
 
Ändring efter samråd 
 
Ingång i samrådet var att få ett aktivt godkännande från hela 
samrådskretsen, för att kunna gå över på ett förenklat förfarande. 
Synpunkter har inkommit från Lantmäteriet och Länsstyrelsen som lämnat 
önskemål om ändringar eller viss justering av planbeskrivningen och 
plankartan, resterande instanser har godkänt eller endast informerat om 
olika förhållanden inom och utom planområdet som bedömts att inte 
medföra någon ytterligare ändring av tidigare planförslag. 
De olika synpunkterna och önskemålen som inkommit har beaktats och 
vissa ändringar har gjorts på plankartan: 
Marklov införs för avverkning av träd med en diameter på minst 0,8 meter. 
Byggnadshöjd och byggrätt förtydligas.  
Förtydliganden har även gjorts i planbeskrivningen, utifrån inkomna 
synpunkter. 
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Ändringen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, då 
ändringen inte bedöms motverka översiktsplanens intentioner.  

 
Beslutsunderlag 
 
Information från planingenjör, 2022-05-24  
Tjänsteskrivelse planingenjör, 2022-05-24  
Ny plankarta för Färgelanda prästgård 1:447, 2022-05-19 
Trafikutredning: Avstånd till väg 2081,Hedekasvägen, ÅDT och  buller 
samt Barnperspektivet: Skolvägar, 2022-02-28 
Färgelanda Prästgård 1: 447-planbeskrivning-granskning, 2022-02-16 
Färgelanda Prästgård 1:447 Fastighetsförteckning, 2021-11-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef  
Planingenjör  
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KS § 130  Dnr 2022/7 
Antagande av taxor och avgifter för sektor utbildning 2023 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till taxor och avgifter inom 
utbildningsnämndens verksamhetsområde att gälla fr o m 2023-01-01: 

• Taxa för förskolan (maxtaxa)  
• Taxa för Lovfritidshem 
• Taxa för förkommet busskort 
• Taxa för Vuxenutbildningen 
• Musikskolan. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år ska Utbildningsnämndens taxor beslutas.  
 
Den största taxan gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.  
Maxtaxa tillämpas i Färgelanda kommun.  
 
Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022 
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på 
en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det 
betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara 
upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. 

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av 
hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra 
respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en 
respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för 
det första, andra respektive tredje barnet. 

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre 
avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i 
hushållet betalas ingen avgift. 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket 
och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola 
och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december 
inför kommande bidragsår. 
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Inkomsttaket per månad för 2022 är 52410 kronor. 

Färgelandas beviljade bidrag 2022 för att tillämpa maxtaxa inom 
barnomsorg / fritids är 1 114 217 kr. 
Utfallet 2021 för avgifter inom barnomsorg / fritids var 4 607 167 kr, 
budgeterat för 2022 är 4 397 000kr. Statsbidraget utgör alltså en signifikant 
del av intäkterna.  
 
Om vi skulle välja att inte tillämpa maxtaxa utan höja våra avgifter för 
ökade intäkter skulle vi då för att kompensera för uteblivet statsbidrag, 
baserat på 2021 års siffror, behövas en höjning av intäkten med 26%. För att 
dessutom kunna anställa en extra pedagog, beräknad kostnad 560.000 kr, 
skulle en total höjning med 39% behövas.  
 
Siffrorna för 2023 är ännu inte fastställda. 
 
Enligt SCB (2018) tillämpar samtliga Sveriges kommuner maxtaxa sedan 
den 1 januari 2003. Att välja att avvika från den normen kan bli svårt att 
visa fram som en fördel för kommunen och dess invånare. 
 
Övriga taxor, provtillfälle hos vuxenutbildningen, avgift för borttappat 
busskort samt musikskolan föreslås en indexuppräkning för 2022 på 2,9 %.  
 
Utbildningsnämnden beslutade 2022-05-24 § 64 att skicka förslaget på taxor 
och avgifter för 2023 vidare till kommunstyrelsen.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Beslut utbildningsnämnden 2022-05-22 § 64  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-23  
Taxor 2023 Sektor utbildning 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden  
Kommunfullmäktige  
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KS § 131  Dnr 2022/7 
Antagande av taxor och avgifter för sektor omsorg 2023 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
 
Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter 2023 för socialnämndens 
verksamhetsområde enligt förslag daterad 2022-05-10. Antagna taxor och 
avgifter gäller från och med 2023-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Taxor och avgifter 2023 för Socialnämnden omfattar taxering för eget 
boende, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, övriga kostnader, enhet 
för stöd och service, LSS och färdtjänst. 
 
KPI (konsumentprisindex) och Västra Götalandsregionens prisjusteringar 
för den allmänna kollektivtrafiken är ännu inte fastställda. 
 
Då ovannämnda index och prisjusteringar har fastställts kommer 2023 års 
taxor och avgifter att räknas upp. 
 
Taxan för boendestöd i LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) tas bort då målgruppen avsäger sig boendestödet som 
dem är i behov av för att slippa kostnaden om avgiftsutrymme finns, 
samtidigt som man har behov av insatsen om inte så kan detta leda till 
dyrare kostnader för sektorn såsom externa placeringar. 
 
Socialnämnden behandlade taxor och avgifter för sektor omsorg 2023 under 
sammanträdet den 25 maj § 39 och skickade där efter ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-23  
Beslut socialnämnden, 2022-05-25 § 39 
Taxor 2023 Omsorg 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden  
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KS § 132  Dnr 2022/7 
Antagande av mål- och resursplan (MRP)/Budget åren 2023-2025 
inklusive finansiella mål, skattesats samt flerårsplan för år 2023 till 
2025 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, nämnderna, 
investeringsutrymme, låneram för perioden med anvisning och 
uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. fastställa verksamhetsmålen för 2023 
2. fastställa de finansiella målen för 2023–2025  
3. fastställa skattesatsen för 2023 till 22,91 kronor  
4. fastställa budget för 2023 med angivna kommunbidrag för nämnderna 
med totalt 466 570 tkr  
5. i den långsiktiga planeringen utgå från SKR:s prognoser för intäkter 
vilket innebär 479 549 tkr för 2024 och 491 686 tkr för 2025  
6. uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till 
lönerevisionen besluta om tilläggsbudget till nämndernas kommunbidrag i 
enlighet med utfallet av revisionen  
7. fastställa internräntan för 2023 till 1,25 % enligt SKR:s rekommendation  
8. uppdra åt nämnderna att söka och använda de riktade statsbidrag som 
finns tillgängliga 
9. fastställa investeringsram på 28,9 mnkr för 2023 
10. godkänna en ram för nyupplåning upp till 28,9 mnkr under 2023  
11. uppdra åt nämnderna att genomföra de verksamhetsförändringar och 
effektiviseringar som ingår i Mål- och resursplanen  
12. uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att anta sin budget inom 
givna ramar senast december 2022.  
 
 
Propositionsordning 

 
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på Centerpartiets och 
liberalernas förslag till MRP och Socialdemokraternas förslag på MRP och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Centerpartiets och liberalernas 
förslag.  

 
 

Ärendebeskrivning 
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Under året har kommunstyrelsens budgetberedning diskuterat 
förutsättningarna för kommunens mål- och resursplan (MRP) 2023–2025.  
 
Förutsättningar har konsekvensbeskrivits av kommunstyrelsen, 
socialnämnden och utbildningsnämnden. Bygg- och trafiknämnden 
undantogs då nämndens huvudsakliga uppgift rör myndighetsutövning.  
Utifrån förutsättningar och konsekvensbeskrivningarna har förslag till MRP 
2023-2025 tagits fram. Kommunstyrelsen och nämnderna har därefter, 
utifrån antagen MRP, att besluta om detaljbudget 2023 för sin verksamhet. 
Facklig samverkan, genom central samverkansgrupp (CESAM) har ägt rum 
den 30 maj 2022.   
 
Protokollet från samverkansgrupp CESAM läggs på bordet under 
kommunstyrelsens sammanträde. Kommunchef Katrin Siverby går igenom 
protokollet för samverkansgrupp CESAM som genomfördes den 30 maj då 
mål och resursplanen lyftes. CESAM sammanträdet avslutades i oenighet. 
Kommunstyrelsen diskuterar informationen från CESAM sammanträdet.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg presenterar Centerpartiets och 
Liberalernas förslag till Mål och resursplan/budget för år 2023–2025.  
Ulla Börjesson (S) går igenom vad som skiljer Socialdemokraternas förslag 
på budget från Centerpartiet och Liberalernas.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll samverkansgrupp CESAM, 2022-05-30  
Förslag på mål- och resursplan 2023–2025, Färgelanda 
kommun Centerpartiet och liberalerna 
Förslag på Mål – och resursplan 2023–2025 Färgelanda Kommun 
Socialdemokraterna 
Kommunstyrelsens beslut, Omstrukturering av äldreomsorgen med 
anledning av platsbrist, 2022-05-18 § 113 
Socialnämndens beslut, Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning 
av platsbrist, 2022-04-27 § 31  
Kostnadsberäkning: öppna rosen till somatiskt boende 
Kostnadsberäkning: inför eventuellt öppnande av Enhet 5 
Utbildningsnämnden beslut Nyinvestering förskola, 2022-05-24 § 65  
Förstudie - förskolorna Stigen, Höjden och Håvesten 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS § 133  Dnr 2022/191 
Beslut om tillägg i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med 
anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Riksdagen beslutar i 
enlighet med regeringens proposition, att  
 

1. Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen 
om Tobaksfria nikotinprodukter. 
 

2. En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i 
avgiftssystemet med en avgift om 2000 kr vid försäljning av endast 
denna produktgrupp. Vid försäljning av två produkter till exempel 
folköl, e-cigaretter blir det 3500: - vid försäljning av tre produkter 
blir summan 4500: - och vid försäljning av fyra produkter 5000: -. 
Om det finns ett tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per 
produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för tobak som är 5000: -. 

 
3. Socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt Dalsland & Säffles 
Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på uppdaterade 
riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av 
den nya lagen om Tobaksfria nikotinprodukter. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag 
om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i 
kraft från och med 1 augusti 2022. 

 
Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. 
Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och den som 
säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe 
ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om 
förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som 
inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur 
förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med 
hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även 
förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya 
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lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande 
produkter. 

 
Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller 
alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen 
och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och 
tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet. 
 
De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet 
i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande 
produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas 
till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den 
omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även 
rätt att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagen ska 
följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddelas varning. 

 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara 
tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter. 
För att socialnämnden/motsvarande nämnd ska kunna handlägga 
anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, 
behöver tillägg till nämndens reglemente göras. 
 
Avgifter 
Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt 
alkohollagen när det gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-
cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.  
 
Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen 
lagstiftning enligt propositionen. Detta innebär att anmälan, 
egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig, men kan 
precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen. Dalsland & 
Säffles Alkohol- och tobaksenhet förslår därför att en ny avgift införs som 
avser Tobaksfria nikotinprodukter: 

• försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2000 kr,  
• två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3500 kr,  
• tre produkterna 4500 kr. 
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• alla fyra produkter 5000: - 
Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000: - 
tillkommer det en avgift på 500: - per produkt. 
 
Regeringens förslag till beslut 2022-06-21 och den nya lagens ikraftträdande 
2022-08-01 ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna i en 
situation där inte någon myndighet inom kommunen har befogenheter att 
hantera tillsyn, avgifter eller hantera anmälan föreslås att socialnämnden ska 
vara den nämnd som hanterar även dessa frågor eftersom motsvarande 
ärenden redan handhas av denna nämnd. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet under sammanträdet den 25 maj § 41 
och skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens beslutsförslag. 2022-05-25 § 41  
Tjänsteskrivelse socialchef, 2022-05-23  
Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
Mail om tobaksfria nikotinprodukter 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden  
Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet 
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KS § 134  Dnr 2019/400 
Godkännande av aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och 
samarbetsavtal för Västvatten AB samt bolagsordning och ägardirektiv 
för Färgelanda Vatten AB 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner aktieägaravtal (inklusive bilaga), 

bolagsordning, ägardirektiv och samarbetsavtal för Västvatten AB 
enligt ägarbolagens förslag daterat 2022-01-20.  

2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning och ägardirektiv för 
Färgelanda Vatten AB samt samarbetsavtal mellan Färgelanda 
kommun och Färgelanda vatten samt enligt ägarbolagens förslag 
daterat 2022-01-20. 

 
Ärendebeskrivning 

 
I samband med ägarsamråd för Västvatten så har frågan om uppdaterade och 
harmoniserande styrdokument diskuterats vid några tillfällen. Ägarsamrådet 
har givit ordförandena i de fyra ägarbolagen uppdraget att ta fram förslag 
som har remitterats till ägarkommunerna. De inkomna svaren har därefter 
genomarbetats, presenterats och diskuterats vid ägarsamrådet 27 maj 2021. 
Därefter har ytterligare inkomna synpunkter arbetats in.  
De principiellt viktiga förändringarna i dokumenten är:  

• Ägarbolagens roll i styrdokumenten för Västvatten skall tydliggöras 
i enlighet med beslut vid Ägarsamråd 2021-05-27, efter inkomna 
synpunkter från remissrunda.  

• Skrivning att investering överstigande aktiekapitalet i ägardirektiv 
tas bort, enligt beslut i Ägarsamråd 2019-06-26. 

Förändringar är markerade med gult och borttagna stycken med röd 
genomstruken text. Redaktionella förändringar är inte markerade. 

 
Beslutsunderlag 
 

Genomgång kommunchef, 2022-05-30  
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-05-18  
Förslag till aktieägaravtal för Västvatten AB (inklusive bilaga 1) daterat 2022-01-20  
Förslag till samarbetsavtal för Västvatten AB daterat 2022-01-20  
Förslag till bolagsordning för Västvatten AB daterat 2022-01-20 
Förslag till ägardirektiv för Västvatten AB daterat 2022-01-20 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-30 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till bolagsordning för Färgelanda Vatten AB daterat 2022-01-20 
Förslag till ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB daterat 2022-01-20 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Västvatten AB 
Färgelanda Vatten AB 
Munkedals kommun 
Sotenäs Kommun 
Uddevalla Kommun 
Munkedal Vatten AB 
Sotenäs Vatten AB 
Uddevalla Vatten AB 
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KS § 135  Dnr 2022/170 
Godkännande av årsredovisning 2021 för Dalslands Miljö- och 
Energiförbund (DMEF) samt ställningstagande till ansvarsfrihet för 
ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Dalslands 

Miljö- och Energiförbund och lägger den till handlingarna. 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2021.  

 
Jäv 
 
Ann Blomberg (C), Linda Jansson (M), Ulla Börjesson (S) och Urban 
Henriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Kenneth Öhman (S) går in som ersättare för Ulla Börjesson (S) under 
ärendet. Kenneth Carlsson (L) går in som ordförande under ärendet.  
 
Ersättare saknas för Ann Blomberg (C), Linda Jansson (M) och Urban 
Henriksson (S).  
 
Ärendebeskrivning 

 
Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål 
som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som 
direktionen fastställt. 
 
Förbundet redovisar ett resultat för 2021 på 356 tkr, avvikelsen är 823 tkr 
mot budgeterat resultat. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på effekter av 
Corona-pandemin samt personella resurser. Det finansiella målet som 
direktionen fastställt för 2021 uppnås i och med årets resultat. 
 
Revisionen tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 samt att förbundets årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll Dalslands Miljö- och Energinämnd 2022-03-24 § 21 
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Protokoll Dalslands Miljö & Energiförbund 2022-04-14 § 10 
Helårsbokslut 2021-12-31 Dalslands Miljö & Energiförbund (inkl. Bilaga 1) 
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-05-05 
Revisionsberättelse daterad 2022-04-26 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
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KS § 136  Dnr 2020/53 
Information om framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om framtidens 
vårdinformationsmiljö till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchef Katrin Siverby informerar om hur det ser ut med de tre 
optioner (avtal) som ingår i projektet framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM). Cerner Sverige som är det IT-företag som ska leverera optionerna 
har leveranssvårigheter. Med option 1 har arbetet kommit ganska långt och 
men det råder en viss osäkerhet om option 2 och 3 kommer att kunna 
genomföras.   
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KS § 137   
Avstämning inför enkätsvar rörande kommunens klimatlöfte 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen angående enkätsvar rörande 
kommunens klimatlöften till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchef Katrin Siverby informerar om enkäten som är en del av 
utvärderingen för klimatlöftet 2022.  
 
Enkäten består av åtta frågor som kommun ska besvara med politisk 
förankring. Med stöd av svaren på enkäten kommer satsningen 
Kommunernas klimatlöften utvärderas. Svaren på enkäten blir ett viktigt 
underlag för hur satsningen kan komma att fortsätta samt hur Klimat 2030:s 
stöd till kommunerna utformas framöver.  
 
Enkäten kommer att skickas ut till kommunstyrelsen efter dagens 
sammanträde. Kommunstyrelsen ska skicka synpunkter på enkäten till 
kommunchefen senast den 31 maj då sista svarsdag på enkäten är den 31 
maj. Kommunchefen kommer att besvara enkäten för kommunen.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Information från kommunchef, 2022-05-30  
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KS § 138  Dnr 2022/24 
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger följande rapporter till handlingarna: 
 
 • Dalslands miljö och energinämnd justerat protokoll, 2022-05-05 
 • Minnesanteckningar medlemssamråd samordningsförbundet väst, 2022-
03- 22 
 • Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2, 2022-05-17  
• Beslut Utbildningsnämnden, Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser 
2022, 2022-05-24 § 67 
 • Beslut Bygg och trafiknämnden i Färgelanda, representanter i styrgrupp 
samhällsplanering, 2022-05-19 § 29 
 • Protokoll direktionen Fyrbodals kommunalförbund, 2022-05-12 
 • Reviderat inspektionsprotokoll för överförmyndaren i samverkan 
Uddevalla, Strömstad, Tanum, Mellerud, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och 
Färgelanda. 
 
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: 
 
 • Dalslands miljö och energinämnd justerat protokoll, 2022-05-05 
 • Minnesanteckningar medlemssamråd samordningsförbundet väst, 2022-
03- 22 
 • Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2, 2022-05-17  
• Beslut Utbildningsnämnden, Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser 
2022, 2022-05-24 § 67 
 • Beslut Bygg och trafiknämnden i Färgelanda, representanter i styrgrupp 
samhällsplanering, 2022-05-19 § 29 
 • Protokoll direktionen Fyrbodals kommunalförbund, 2022-05-12 
 • Reviderat inspektionsprotokoll för överförmyndaren i samverkan 
Uddevalla, Strömstad, Tanum, Mellerud, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och 
Färgelanda. 
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Kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg (C) och Ulla Börjesson (S) 
informerar om företagsbesöket som genomfördes av kommunstyrelsens 
ordförande, oppositionsrådet, kommunchefen och näringslivsstrategen på 
IAC den 25 maj. 
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KS § 139  Dnr 2022/11 
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger meddelande daterade 24 maj för perioden, 2022-
05-10 - 2022-05-24 till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Meddelande daterade 24 maj för perioden, 2022-05-10 - 2022-05-24 
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KS § 140   
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut daterade 
25 maj 2022 
 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med 
kommunstyrelsens delegeringsordning.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att alla delegeringsbeslut ska redovisas till 
styrelsen.  
 
Beslutsunderlag  
 
Delegationsbeslut daterade 25 maj 2022. 
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