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Jörgen Andersson (SD)               
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  Digital signering 31 augusti  Paragrafer 144-
164  
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Ordförande:  
 
 

Ann Blomberg (C)  

Justerare:  
 
 

Jörgen Andersson (SD)          

Sekreterare:  
 
 

Linda Andersson 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ann Blomberg (C) Ordförande 
Louise Blom (C) 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Hallberg (C) 
Bo Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Leif Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Linda Jansson (M) §§ 145–150  
Bengt Melin (M) tjänstgörande ersättare för Linda Jansson (M) § 144 och 
§§ 151–164  
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) §§ 144–159  
Nathalie Wallin (SD) tjänstgörande ersättare för Karl-Erik Segersax (SD) § 
160 
Ulla Börjesson (S) 
Urban Henriksson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Natalie Wallin (SD) §§ 144–159  
Bengt Melin (M) §§ 145–150 
Kenneth Öhman (S)  
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Kristina Olsson, ekonomichef  
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef § 150  
Henrik Abrahamsson, enhetschef för enheten för arbetsmarknad och 
integration (AMI) § 150  
Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg §§ 144–145  
Ann-Charlotte Svensson, samordnare AMI §§ 147–150  
Malin Nicklasson, trafik och bostadsanpassnings handläggare § 150 
Josefine Blid, nämndsekreterare § 150  
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare §§ 144–160  
Tony Bengtsson, kommunpolis § 144–145  
Benny Gustafsson, enhetschef för sotningsenheten Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund §§ 145–146  
Fredrik Alexandersson och skorstensfejartekniker Norra Älvsborgs 
Räddningstjänst förbund §§ 145–146  
Angelika Samuelsson, energi och klimatstrateg på Dalslands miljö och 
energiförbund §§ 147  
Kristina Haglund, miljöstrateg på Dalslands miljö och energiförbund § 148  
Linda Andersson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Innehållsförteckning 

 
§ 144 Uppföljning av medborgarlöfte 

2021-2022 Färgelanda kommun 
2020/291  

§ 145 Uppföljning av handlingsplan 
lokala brottsförebyggande rådet 
2020-2022 

2019/315  

§ 146 Information om sotningstaxa 
2023, Färgelanda 

2022/301  

§ 147 Redovisning av Färgelanda 
kommuns energiuppföljning 2021 

2022/285  

§ 148 Workshop angående det regionala 
åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025 

2022/64  

§ 149 Återkoppling VI-projektet 2020/217  
§ 150 Information vid 

kommunstyrelsens sammanträde 
  

 Besök från AMI för att redovisa 
arbete och resultat 

  

 Information om revidering av 
kommunens bidragsregler för 
föreningar 2022 

2022/227  

 Information angående svar på 
motion- Trygga och säkra 
skolvägar 

2021/334  

 Information angående 
avsiktsförklaring biogas 

2022/297  

 Information och förberedelser 
inför införandet av Netpublicator 

  

§ 151 Revidering av kommunens 
bidragsregler för föreningar 2022 

2022/227  

§ 152 Svar på motion- Trygga och säkra 
skolvägar 

2021/334  

§ 153 Svar på remiss vägledning för 
definition av ekologisk potential 

2022/205  

§ 154 Beslut om de kommunägda 
bolagens verksamhet varit 
förenlig med det fastställda 
ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala 

2022/196  
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befogenheterna- bolagsuppsikt 
avseende förhållandena 2021 

§ 155 Beslut om tillfällig mandatperiod 
för Dalslands miljö- och 
energinämnd 

2022/311  

§ 156 Antagande av myndighetstaxor 
2023 för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

2022/300  

§ 157 Antagande av sotningstaxa 2023, 
Färgelanda 

2022/301  

§ 158 Beslut angående avsiktsförklaring 
biogas 

2022/297  

§ 159 Ekonomisk information till 
kommunstyrelsen 

2022/86  

§ 160 Information från kommunchef 2022/12  
 Information angående revidering 

av ansökan till delegationen för 
kommunal ekonomi i balans 

2021/261  

§ 161 Rapporter 2022/24  
§ 162 Meddelanden 2022/11  
§ 163 Delegationsbeslut 2022/13  
§ 164 Kommunstyrelsens 

arbetsutskottsprotokoll 2022-08-
15 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 144  Dnr 2020/291 
Uppföljning av medborgarlöfte 2021-2022 Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen angående uppföljning av 
medborgarlöftet under år 2021 till handlingarna. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Under kommunstyrelsens sammanträde informerar folkhälsostrateg och 
kommunpolis om arbetet med medborgarlöftet under 2021. 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor.  
 
Enligt medborgarlöftet ska en sammanställning av aktiviteterna göras i 
slutet av året och informeras till kommunstyrelsen. 
 
Medborgarlöftet för 2021 fokuserade till stor del på att skapa en god 
trafikmiljö och på ökad polisiär närvaro och synlighet. Aktiviteter för 
drogprevention, minska skadegörelse och klotter, blåljusdagen för elever i 
årskurs 8 samt arbeta med att öka utbudet av aktiviteter för ungdomar var 
även delar av medborgarlöftet.  
 
I medborgarlöftet för 2021 genomfördes alla aktiviteter förutom två. Med 
anledning av covid-19 pandemin har följande aktiviteter ej genomförts: 
”Blåsljusdagen för elever i årskurs 8” samt ”Utveckling av det 
drogförebyggande arbetet”. Blåljusdagen för elever i årskurs 8 har 
genomförts under vårterminen 2022. 

 
Beslutsunderlag 
 
Uppföljning av medborgarlöfte 2021, tjänsteskrivelse 2022-02-14 
Uppföljning av medborgarlöfte 2021, 2022-02-14 
 
Information från folkhälsostrateg och kommunpolis, 2022-08-24   
 
Beslutet skickas till 
 
Brottsförebyggande rådet 
Kommunpolis 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 145  Dnr 2019/315 
Uppföljning av handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet 2020-
2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljning av 
handlingsplan lokala brottsförebyggande rådet för år 2021 till handlingarna. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Under kommunstyrelsens sammanträde informerar folkhälsostrateg och 
kommunpolis om uppföljningen av handlingsplanen för det lokala 
brottsförebyggande rådet 2021. Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa 
frågor.  
 
Handlingsplanen för BRÅ 2020-2022 ska följas upp årligen. Uppföljningen 
har genomförts av BRÅ arbetsgrupp och delgivits BRÅ styrgrupp. 
 
Handlingsplanen fokuserar på tre insatsområden, ANDT-prevention, 
Trygghet i centrum och i samhället och Våld i nära relationer. Kopplat till 
varje område finns det aktiviteter och det är dessa aktiviteter uppföljningen 
fokuserar på. 
 
Totalt sex aktiviteter av totalt elva aktiviteter i handlingsplanen har under 
2021 inte genomförts på grund av covid-19; ”Föreläsning om 
våldsbejakande extremism”, ”Öka kunskap om konsekvenser av ANDT för 
berörd personal exempelvis inom skola och socialtjänst”, ” Information till 
vårdnadshavare om ANDT och trafik i samarbete med skola, polis och NÄRF”,  
Information till ungdomar om risker med ANDT i samarbete med polisen”  
samt ” Utöka samarbetet med kyrkan, bjuda in dem att delta i 
arbetsgruppen för våld i nära relation”. Aktiviteten ”Arbeta för en trygg 
trafiksituation i centrum via dialog med ungdomar” har inte genomförts då 
ungdomsrådet ej är aktivt. Majoriteten av dessa insatser har eller planeras att 
genomföras under 2022. 
 
Övriga aktiviteter har genomförts som planerat under 2021. 

 
Beslutsunderlag 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Uppföljning 2021 – Handlingsplan brottsförebyggande rådet 2020-2022, 
tjänsteskrivelse. 2022-02-14 
Uppföljning 2021 – Handlingsplan brottsförebyggande rådet 2020-2022, 
2022-02-14 
 
Information från folkhälsostrateg och kommunpolis, 2022-08-24  
 
Beslutet skickas till 
 
Brottsförebyggande rådet 
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KS § 146  Dnr 2022/301 
Information om sotningstaxa 2023, Färgelanda 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen från Norra 
älvsborgsräddningstjänstförbund angående sotningstaxa för år 2023 till 
handlingarna.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott önskade på sammanträdet 2022-08-15 att 
en representant för NÄRF bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde för 
att informera om sotningstaxan för år 2023. Arbetsutskottet önskade att 
NÄRF informerar om vad taxan innebär i praktiken för kunderna och tar 
med exempel på hur stor kostnaden blir för till exempel en normalstor villa.  
 
Enhetschef för sotningsenheten för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
och skorstensfejartekniker deltar under kommunstyrelsens sammanträde och 
informerar om förslaget till sotningstaxan för år 2023. Information ges om 
vad taxan innebär i praktiken för kunderna och en exempelkostnaden för en 
normalstor villa tas upp.  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslut angående sotningstaxa 2023 tas under sammanträdet under § 157  

 
Beslutsunderlag 
 
Information från Norra älvsborgsräddningstjänstförbund, 2022-08-24  
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KS § 147  Dnr 2022/285 
Redovisning av Färgelanda kommuns energiuppföljning 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om Färgelanda kommuns 
energiuppföljning 2021 till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Energi och klimatstrateg från Dalslands miljö och energiförbund presenterar 
energiuppföljning för Färgelanda kommun för år 2021 samt informerar om 
energi och klimatrådgivningen för år 2021.  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor och presentationen skickas 
ut till kommunstyrelsen.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av energi och klimatstrateg från Dalslands miljö och 
energiförbund.  
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KS § 148  Dnr 2022/64 
Workshop angående det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022-2025 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen får information angående det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ann Blomberg (C) informerar om att ärendet har behandlats som ett 
beslutsärende på kommunstyrelsens arbetsutskott men efter att ärendet setts 
över på nytt har man insett att det inte är ett beslutsärende utan 
verkställighet.  
 
Miljöstrategen går igenom förslaget till åtgärdsprogrammet och 
kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor och inkomma med 
synpunkter och inspel.  
 
Partierna har möjlighet att inkomma med synpunkter och inspel till 
miljöstrateg även efter kommunstyrelsens sammanträde, informationen ska 
skickas ut till alla partier. Färgelandas svar på remissen efter att alla partier 
har fått möjlighet att inkomma med synpunkter kommer att lyftas till 
kommunstyrelsen i september  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation genomförd av miljöstrateg från Dalslands miljö och 
energiförbund.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 149  Dnr 2020/217 
Återkoppling VI-projektet 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen angående VI-projektet till 
handlingarna  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
VI-projektet ägs av Västra Götalandsregionen och medfinansieras av ESF. 
Projektets mål är att unga som varken studerar eller arbetar ska äga sin egen 
framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier. I Färgelanda 
kallas det projekt som VI-projektet finansierar för Steg 1. VI-projektet 
avslutades under juni 2022.  
 
Samordnare på enheten för arbetsmarknad och integration (AMI) som är 
ansvarig för projekt steg 1 och är aktivitetsansvarig informerar tillsammans 
med enhetschefen för AMI om hur projektet fortlöpt fram till att regionens 
finansieringen avslutades och hur det ser ut nu när det ska fortsätta helt i 
kommunens regi. Steg 1 är med i kommunens budgeten för ett år framåt.  
 
Under 2022 hittills har 19 ungdomar varit med i projektet och 8 av dessa är 
nu i studier. Samarbetet med vuxenskolan och IFO funkar bra och nu har 
Steg 1 även fått en ingång genom yrkesvägledaren på högstadiet för att nå 
ungdomar i tid innan de hoppar av skolan.  

 
Beslutsunderlag 
 
Information från samordnare på AMI och enhetschefen för AMI, 2022-08-
24 
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KS § 150   
Information vid kommunstyrelsens sammanträde 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen angående nedanstående punkter till 
handlingarna.  
 

- Information av enheten för arbetsmarknad och integration (AMI) 
angående redovisa arbete och resultat.  

 
- Information om revidering av kommunens bidragsregler för 

föreningar 2022 
 

- Information angående svar på motion-Trygg och säkra skolvägar   
 

- Information angående avsiktsförklaring biogas  
 

- Information och förberedelser inför införandet av Netpublicator  
 
Ärendebeskrivning 

 
Besök av enheten för arbetsmarknad och integration (AMI) för att redovisa 
arbete och resultat 
 
Enhetschef för AMI informerar om hur AMI:s arbete har sett ut sedan 
enheten blev en del av sektor samhällsutveckling och hur arbetet framåt ser 
ut. Information ges bland annat om servicelaget och dagsysselsättningar.  
 
Information om revidering av kommunens bidragsregler för föreningar 2022 
 
Samhällsutvecklingschef informerar om revidering av kommunens 
bidragsregler för föreningar 2022 inför beslut under paragraf § 151  
Innan sammanträdet har samhällsutvecklingschefen försett 
kommunstyrelsen med den efterfrågade statistiken angående 
föreningsbidrag.  
 
Information angående svar på motion-Trygg och säkra skolvägar   
 
Trafik och bostadsanpassningshandläggare informerar angående svar på 
motion-trygg och säkra skolvägar inför beslut under paragraf § 152  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
Information angående avsiktsförklaring biogas  
 
Samhällsutvecklingschef informerar angående avsiktsförklaring biogas inför 
beslut under paragraf § 158  
 
Information och förberedelser inför införandet av Netpublicator  
 
Nämndsekreterare informerar om förberedelser inför införandet av 
Netpublicator som är det nya systemet som ska användas för att skicka ut 
handlingar till politiska möten. Kommunstyrelsen får hjälp med att komma i 
gång med appen Netpublicator.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 151  Dnr 2022/227 
Revidering av kommunens bidragsregler för föreningar 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag och beslut  

 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen gällande bidragsregler för 
föreningar enligt förslag daterad 2022-08-04. Beslutet ska träda i kraft den 1 
januari 2023.  
 
Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om 
beloppen beträffande anläggningsbidrag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att bidragsbeloppet för anläggningsbidrag för 
motionsspår ska vara 25 000 kr per förening och år.  
 
Yrkande 

 
Ann Blomberg (C) yrkar på att förvaltningens förslag antas då inga andra 
beslutsförslag finns.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschefen informerar om ärendet på arbetsutskottets möte 
2022-08-15.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 april 2022, § 40, att 
ärendet beträffande bidragsregler ska tas upp till politiskt beslut under 
hösten 2022.  
 
Förslaget innebär följande ändringar.  
 
Anläggningsbidrag 
En separat rubrik har lagts till under anläggningsbidrag för 
motionsanläggningar som föreslås vara bidragsberättigade om en förening 
äger eller hyr en anläggning inom kommunen.  
Bidraget ska utgöra ett fast belopp, om 25 000 kr per förening och år. Detta 
belopp är beräknad utifrån samma grunder som andra redan befintliga 
anläggningsbidrag där driftkostnader är beaktade.  
 
Ansökningstiden för anläggningsbidrag ändras till den 30 april från den 
nuvarande15 april. 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Investeringsbidrag 
Bidrag kan sökas av godkänd förening enligt reglerna som anges ovan och 
som äger en anläggning eller lokal inom kommunen. Egna medel eller 
medfinansiering från annan aktör krävs med minst 60 % för att föreningen 
ska vara bidragsberättigad. Kommunstyrelsen är beslutande organ och 
ansökan hanteras, och eventuellt beviljas, utifrån vid ansökningstillfället 
rådande budgetförutsättningar. 
 
Ansökningstiden för investeringsbidrag ändras till 30 april det 
verksamhetsår som investeringen påbörjas från den nuvarande 31 december.  
 
Övergångsbestämmelserna för investeringsbidrag är att ansökningstiden för 
2022 utgår och ansökningstiden som är aktuellt blir den 30 april 2023.  
 
Arrangemangsstöd  
Ansökningstiden för arrangemangsstöd ändras till den 30 april det 
verksamhetsår som stödet avser från den nuvarande 31 oktober. 
  
Övergångsbestämmelserna för arrangemangsstöd är att ansökningstiden för 
2022 utgår och ansökningstiden som är aktuellt blir den 30 april 2023.  
  
Den årliga redovisningen från föreningar ska vara kommunen till handa den 
30 april, i stället för den nu gällande den 15 april. Genom att ändra datumen 
så passar det föreningars årsmöte m.m. bättre och det blir en enhetlighet.   
 
Evenemangsskyltar 
Stycket om evenemangskyltar tas bort enligt förslaget. Detta då hanteringen 
är att ses som verkställighet och information beträffande hanteringen 
kommer att tydliggöras och skrivas ut på kommunens hemsida.  
 
Under sammanträdet får kommunstyrelsens till sig den efterfrågade statistik 
angående de olika bidragen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun  
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef 
Kultur och föreningsutvecklare  
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KS § 152  Dnr 2021/334 
Svar på motion- Trygga och säkra skolvägar 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige anser motionen om trygga och säkra skolvägar som 
besvarad och färdigbehandlad. 
 
Protokollsanteckning  
 
Ulla Börjesson (S) inkommer med följande protokollsanteckning:  
 
” Att jag yrkar bifall till förslaget att anse motionen besvarad innebär inte 
att jag inte tycker frågan om säkra skolvägar är viktig. Problematiken 
ligger i Att kommunen inte är väghållare utan här är de Trafikverket och 
vägföreningarna som Är väghållare.”  
 
Yrkande 

 
Bengt Melin (M) yrkar på återremiss.  
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Bengt Melins (M) yrkande om återremiss och 
finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation enligt förvaltningens förslag.  
 
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.  
 
Kommunfullmäktige, KF § 44. Har den 8 juni 2022 återremitterat ärendet 
med motivering att ett mer genomgripande beslutsunderlag behöver tas fram 
för att säkerställa underlag till beslut.  
 
Återremissen tydliggör att oron gällande rådande trafiksituation rör sig 
specifikt om passagen över Bruksvägen från Tegelbacksvägen, som en del 
av vägen till och från skolan. Enligt motionen anses en fullgod trottoar 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

saknas från Tegelbacksvägen för att kunna ta sig till det befintliga 
övergångsställe som är beläget vid Folkets hus för att sedan kunna korsa 
Bruksvägen och använda den befintliga trottoar längst Bruksvägen till 
skolan. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år 
använda gångbana om cykelbana saknas. 
 
Trafikverket är, som känt från tidigare, väghållare för Bruksvägen. 
Trafikverket har informerats om nämnd trafiksituation sedan tidigare, men 
har också besvarat önskan om åtgärd med att det inte finns något lämpligt 
alternativ att bemöta och anpassa denna situation med, då ett nytt anlagt 
övergångsställe ger en falsk trygghet och utbyggnad av trottoar på andra 
sidan av Bruksvägen där det saknas, hade inneburit att körbanans bredd 
förminskas.   
 
Trotts tidigare respons från väghållaren, har ett mejl från förvaltningen 
skickats till Trafikverket, mer exakt avdelningen för åtgärdsplanering 
Fyrbodal, för att återväcka frågan och där önskan om utredning framställts, 
som åtgärd för motionens räkning. Återkoppling från väghållaren bevakas 
vidare av förvaltningen. Då väghållaren har betts ta omtag om frågan, anses 
motionen behandlad. 

 
Beslutsunderlag 
 
Motion- Trygga och säkra skolvägar  
Tjänsteskrivelse 2022- 04-13 
Skrivelse till Trafikverket 2022-08-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Linda Jansson 
Samhällsutvecklingschef 
Malin Nicklasson - handläggare 
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KS § 153  Dnr 2022/205 
Svar på remiss vägledning för definition av ekologisk potential 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Färgelanda kommun lämnar föreslaget 
yttrande från Lantbrukarnas riksförbund som kommunens yttrande på 
remissen angående vägledning för definition av ekologisk potential.  
 
Yrkande 

 
Ann Blombergs (C) yrkar på att Färgelanda kommun avger LRF:s remissvar 
som sitt eget.  
 
Ulla Börjesson (S) och Jörgen Andersson (SD) yrkar bifall till Ann 
Blomberg (C).  
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Ann Blombergs (C) yrkande och 
förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ann 
Blombergs (C) yrkande.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Havs- och vattenmyndigheten (i fortsättningen benämnd HAV) har 
överlämnat rubricerad remiss till Färgelanda kommun för eventuella 
synpunkter. 
 
Vägledningen syfte är att bidra till att: 

• vattenmyndighetens definition av ekologisk potential i det enskilda 
fallet uppfyller kraven i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 
och HVMFS 65 2019:25, vilket innebär att kraven i vattendirektivet 
uppfylls, 

• vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker i linje 
med den metod som anges i CIS Guidance Document No. 37, 

• vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker på ett 
likvärdigt sätt i hela landet, samt att 

• vattenmyndigheten tydliggör på vilka grunder ekologisk potential 
har definierats. 
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Denna vägledning ingår i ett paket av vägledningar rörande kraftigt 
modifierade vattenförekomster (i fortsättningen benämnt KMV) från HAV.  
 
Vägledningen riktar sig i första hand till vattenmyndigheterna och 
länsstyrelserna. 
 
Definitionen av ekologisk potential ska tillämpas på KMV. Exempel på 
typiska KMV är reglerade vatten för energiproduktion och vattendrag 
påverkade av dräneringsföretag.  
 
Opåverkade vattenförekomster ska enligt EU:s vattendirektiv, om inte skäl 
finns för undantag, uppnå så kallad god ekologisk status. KMV utgörs också 
av vattenförekomster och omfattas även de av vattendirektivet.  KMV är 
dock vanligtvis modifierade för att tillgodose samhällsviktig och/eller 
samhällsnyttig verksamhet och kan ofta inte uppnå kriterierna för god 
ekologisk status på grund av dessa modifieringar. För KMV används därför 
definitionen god ekologisk potential (i fortsättningen benämnt GEP) i stället 
för god ekologisk status. Detta innebär att vattendirektivet strävar efter att 
åtgärder som är rimliga för att uppnå GEP, utan att den 
samhällsviktiga/samhällsnyttiga verksamheten påverkas i någon betydande 
omfattning, ska eftersträvas för KMV. Även för KMV finns möjligheten till 
undantag från GEP om skäl finns för detta. Det är vattenmyndigheten som 
utreder om skäl finns för undantag.  
 
Vägledningen redovisar de moment/steg (åtta moment/steg) som behöver 
genomföras för att definiera GEP för respektive KMV.  
 
Remissen innehåller också tre bilagor; åtgärdsbibliotek samt två fallstudier. 
Åtgärdsbiblioteket ska vara ett stöd för vattenmyndigheten att välja ut 
lämpliga förbättringsåtgärder för KMV. Fallstudierna utgör exempel på hur 
metodiken i vägledningen kan komma att användas i de specifika exemplen 
på KMV. 
 
Både Centerpartiet och Moderaterna har hört av sig till Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF) och bett om ett yttrande på remissen. Bägge partierna har 
skickat in LRF:s förslag på yttrande till kommunkansliet då yttrandet ska tas 
upp på kommunstyrelsens sammanträde.  
Yttrandet lyder:  
 
” Demokrati och delaktighet 
En inledande bedömning av remissmaterialet ger vid handen att det är 
mycket svårt att förstå hur klassificeringen går till. För att få acceptans och 
ett effektivt åtgärdsarbete är det av yttersta vikt att det är tydligt hur 
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processen går till i alla steg. Det handlar om avvägningar mot andra 
samhällsintressen, kostnadsavvägningar och genomförbarhet.  
EU-kommissionen har uppmanat medlemsländerna att säkerställa 
medborgarnas delaktighet i sin översyn av medlemsländernas genomförande 
av direktivet (2019);    
A key mechanism for sectoral and territorial integration is stakeholder 
involvement in the development of RBMPs. Member States have to ensure 
consultation and access to background information used for the 
development of RBMPs and to encourage active involvement of all 
interested parties. 
The purpose of stakeholder involvement is to ensure that the best and most 
cost-effective measures are identified and selected, and that acceptance of 
the measures are built in to the process 
Member States should continue to focus on improving stakeholder 
involvement in order to provide them with the opportunity to contribute 
actively to the process. 
Processen för utpekande av KMV och god ekologisk potential måste bli 
mycket mer inkluderande med de människor som bor och verkar vid 
vattenförekomsten. HaV behöver säkerställa en beslutsprocess som 
uppfyller kommissionens önskemål enligt ovan.    
 
Betydandande negativ påverkan  
Betydande negativ påverkan på samhällsviktig verksamhet är ett centralt 
begrepp när myndigheten ska göra avvägning mot andra samhällsintressen. 
Några myndigheter har definierat gränsen för betydande negativ påverkan 
för vattenkraften till 1,5 TWh, och motsvarande för åkermark 5000-12 
000ha. Det är upp till varje EU land att definiera vad betydande negativ 
påverkan är. Det är anmärkningsvärt att detta inte har varit föremål för 
politisk diskussion i Sverige. Vår bedömning är att den definition 
myndigheterna har valt för att definiera betydande negativ påverkan är 
mycket problematisk och ej heller förankrad i remiss eller politisk 
diskussion.   
För det första finns det ingen som har helhetsansvar för att för att Sverige 
håller sig inom angivna mått. Med en nationell utgångspunkt så blir det 
svårt att beakta lokala och regionala nyttor som kan vara skäl till KMV och 
avvägning av rimliga åtgärder för att nå GEP blir också mycket märklig.  
De 5000-12 000 hektaren åkermark har inte myndigheterna förfoganderätt 
över, hur ska staten tillskansa sig denna areal?  
Utgångspunkten borde istället vara att betydande negativ påverkan bedöms i 
varje vattenförekomst. Med denna utgångspunkt beaktas lokala och 
regionala perspektiv.  Syftet med KMV klassningen och bestämmande av 
åtgärder för att nå GEP är att ta hänsyn till/skydda en samhällsviktig 
verksamhet. Ska tillvägagångssättet bli så korrekt som möjligt behöver 
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bedömningen av betydande negativ påverkan göras i den enskilda 
vattenförekomsten och åtgärderna anpassas efter förhållandena i 
vattenförekomsten. Detta kräver en lokal process där de lokala 
förutsättningarna kan beaktas, och kostnadseffektiva åtgärder processas 
fram. 
Vår bedömning är att den process som har remitterats har små möjligheter 
att fungera i en praktisk tillämpning. Risken är överhängande att hela 
vattenarbetet havererar med ett juridifierat arbetssätt som exkluderar 
medborgarnas deltagande i processen. ”  
 

 
Beslutsunderlag 
 

• Remiss – vägledning definition av ekologisk potential 
• Remissbilaga – Åtgärdsbibliotek vattendrag, sjö och kust 
• Remissbilaga – Fallstudie 1, uppdämning av ett vattendrag 

(referensmetod och åtgärdsmetod) 
• Remissbilaga – Fallstudie 2, vattendrag som påverkas av dränering 

(referensmetoden) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
havochvatten@havochvatten.se 
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KS § 154  Dnr 2022/196 
Beslut om de kommunägda bolagens verksamhet varit förenlig med det 
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna- bolagsuppsikt avseende förhållandena 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som, Valbohem AB,   
Färgelanda Vatten AB, Västvatten AB, Gatersbyn 120 Fastighet AB, 
Dalslandsturist AB, Dalslandskanal AB och Inera AB som kommunen helt, delvis 
och indirekt äger, har bedrivit under 2021 får anses vara förenlig med de fastställda 
kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 
Kommunallagen, 6 kap. 9 §, pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet i bolagsordningen och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att dessa villkor inte är uppfyllda, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  
 
Uppsiktsplitens genomförandes av de kommunägda bolagen 2021, helägda, 
delägda och indirekt ägda  
 
Uppsiktsplikten har bedrivits löpande under året men i olika omfattning. Styrelsen 
har haft flest kontakter med företrädare för de helägda bolagen. 
 
Sammanfattning av kommunens bolagsengagemang 
 

• Valbohem AB – helägt bostadsbolag Förutom den formella styrningen av 
bolaget via ägardirektiv och bolagsordning har kommunstyrelsen genom 
sitt presidium och förvaltningsledningen haft överläggningar med 
Valbohems ledning vid ett flertal tillfällen. 
 

• Färgelanda vatten AB – helägt bolag som äger och förvaltar den 
allmänna VA-anläggningen i Färgelanda kommun. Bolagets ändamål är att 
genom ett gemensamt bolag tillsammans med de kommunala bolag som är 
huvudmän för VA-anläggningarna i Munkedal, Uddevalla och Sotenäs 
kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunerna. 

 
• Västvatten AB – indirekt ägt genom att det delägs av Färgelanda vatten 

AB. Bolaget hanterar driften av VA.anläggningarna. Styrelsen har haft 
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överläggningar med företrädare för bolaget och övriga delägande 
kommuner. 
  

• Gatersbyn 120 Fastighets AB – Bolaget är helägt. Bolaget har 
införskaffats som en förberedelse för försäljning av fastigheten 
Gatersbyn1:120 med Livsmedelscenter i Väst (Björnhuset) Försäljningen 
är genomförd som en ren fastighetsaffär och bolaget saknar verksamhet. 
Beslut om frivillig likvidation har fattats. 

 
• Dalslands turist AB – Delägt bolag.  

Bolagets uppgift är att verka för en positiv utveckling för besöksnäringen 
Bengtsfors. Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Färgelanda kommuner och 
dalslandsdelen av Vänersborgs kommun. Bolaget ska i huvudsak vara 
verksamt inom fyra områden: mottagarorganisation, försäljning/bokning, 
affärs- och produktutveckling samt samordning av marknadsföring.  
 

• Dalslands kanal AB – indirekt ägande. 
Bolaget ägs av Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd vars 
ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av 
kanaltrafikens driftsunderskott och till att bevara kanalen för framtiden. 
Färgelanda kommun lämnar bidrag till stiftelsen som i sin tur medverkar 
till finansiering av kanalbolaget. 
 
Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB har idag gemensam 
Verkställande direktör. 
 

• Inera AB – delägt bolag.  
Bolaget ägs av regioner, kommuner och SKR Företag AB. Bolagets 
ändamål är att samordna och tillhandahålla gemensamma tjänster och 
lösningar av digitala välfärdstjänster. Färgelandas aktieinnehav är mycket 
litet. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Valbohem AB 
Färgelanda vatten AB 
Västvatten AB 
Gatersbyn 120 Fastighets AB  
Dalslands turist AB 
Dalslands kanal AB 
Inera AB   
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KS § 155  Dnr 2022/311 
Beslut om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
Kommunfullmäktige godkänner Dalslands miljö- och energidirektions 
begäran om en tillfällig mandatperiod perioden 2023-01-01 - 2023-02-28 för 
Dalslands miljö-och energinämnd.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Både direktionen och nämnden för Dalslands miljö- och energiförbund 
(DMEF) har en fyraårig mandatperiod räknat från 1 januari året efter det 
allmänna valet. Den nuvarande mandatperioden löper ut 31 december i år. 
Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och ersättare till den nya 
nämnden, denna hantering är inte korrekt. Kommunallagens bestämmelser 
bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för den kommande 
mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och 
regioner, detta följer av 9 kap 2 § KL. Den bestämmelsen säger att "om 
inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner och regioner 
i denna lag, tillämpas dessa även för kommunalförbund".  
 
För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att välja 
nämnd för den kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden, 
mellan den gamla nämndens avgång och tillsättningen av den nya nämnden 
bör nämndens mandatperiod börja 1 mars och löpa i fyra år. Direktionens 
mandat-period bör ligga kvar oförändrad.  
 
Direktionen för DMEF beslutade 2022-06-09 § 23 att begäran om en 
tillfällig mandatperiod för miljö- och energinämnden perioden 2023-01-01 - 
2023-02-28 av förbundets medlemskommuner. Begäran skickas till 
medlemskommunerna då det är kommunerna som ska ta beslut om den 
tillfälliga mandatperioden på 2 månader.  
 
Direktionen avser att senare under hösten 2022 (under oktober månad) att 
föreslå en ny mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr.o.m. 
nästa mandatperiod (2023-03-01 – 2027-02-28). En sådan förändrad 
mandatperiod kräver ändring av förbundsordningen och kommer 
underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige för fastställande. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Dalslands miljö och energinämnd angående tillfällig 
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd, 2022-06-22 
Protokollsutdrag från Dalslands miljö och energiförbund direktionen, 2022-
06-09 § 23 Valprocedur för miljö- och energinämnden nästa mandatperiod  
 
Beslutet skickas till 
 
Dalslands miljö och energiförbund  
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KS § 156  Dnr 2022/300 
Antagande av myndighetstaxor 2023 för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till taxor för 2023 för NÄRF 
avseende myndighetsutövning. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Direktionen beslutade 2022-06-23, § 31 att fastställa taxor 2023 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2023-01-01. 
 
Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt 
uppskattad lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas 
upp enligt avtalets bestämmelser. År 2023 är medlemsbidraget uppräknat 
med 2,3 %, KPI är 3,69 % (jan 2021/jan 2022) och beräknad lönerevision 
2,5 %. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Förslag Taxor 2023 Tillsyn och tillstånd daterat 2022-06-21 
Protokoll NÄRF 2022-06-23 § 31 
Begäran om antagande av taxor 2023, NÄRF daterad 2022-07-01 
 
 
Beslutet skickas till 
 
NÄRF 
Ekonomichef 
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KS § 157  Dnr 2022/301 
Antagande av sotningstaxa 2023, Färgelanda 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar förslaget till taxor 2023 för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds (NÄRF) sotning och brandskyddskontroll. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med 
förslag till taxor för 2023 avseende sotning och brandskyddskontroll i 
Färgelanda kommun. Sotningen har två huvuduppdrag, dels att utföra 
lagstadgade brandskyddskontroller, dels att utföra rengöring i form av 
sotning gentemot hushåll i Färgelanda kommun. 
 
Direktionen i NÄRF beslutade 2022-06-23 § 32 att fastställa sotningstaxa 
2023 för Färgelanda kommun. Taxan för sotning och brandskyddskontroll 
är beräknad med en taxehöjning på 2,5 %. Ett helt nytt förslag för arbetssätt 
och taxor avseende sotning har tagits fram, så kallad stavsotning. Det 
innebär en betydligt säkrare arbetsmiljö för sotarna där risker för inandning 
av farliga ämnen samt fall från tak minimeras. Taxorna blir högre men 
intervallen för sotning blir färre, så kostnadsmässigt för en längre period 
innebär det en minskning av kostnaderna för fastighetsägarna. 
 
Förslaget presenteras med förklaring till förändring, räkneexempel och 
jämförelser med nuvarande taxa i bilaga 1, 2 och 3. Taxan föreslås gälla från 
och med 2023-01-01.  

 
Beslutsunderlag 
 
Begäran om antagande av sotningstaxa 2023, Färgelanda daterad 2022-07-
01 
Protokoll NÄRF 2022-06-23 § 32 
Förklaring taxeberäkning daterad 2022-06-10 
Förslag ny Taxa 2023 – Sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda 
Kommun  
Jämförelse nuvarande taxa ny taxa Färgelanda uppdaterad 2022-06-09  
 
Beslutet skickas till 
NÄRF 
Ekonomichef 

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-08-24 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 158  Dnr 2022/297 
Beslut angående avsiktsförklaring biogas 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen avger ”Avsiktsförklaringen biogas”.   
 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen.  
 
 
Ärendebeskrivning: 
 

Avsiktsförklaringens syfte är att främja kommunens utveckling och 
omställningen till fossilfritt.  

 
Beslutsunderlag 
 
Avsiktsförklaring Biogas  
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef  
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KS § 159  Dnr 2022/86 
Ekonomisk information till kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska månadsrapporten för juli 2022 till 
handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichef presenterar den ekonomiska månadsrapporten för 
kommunstyrelsen och nämnderna för juli 2022.  
Siffrorna är inte fullt avstämda och analyserade.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation ekonomichef, 2022-08-24 
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KS § 160  Dnr 2022/12 
Information från kommunchef 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger information angående följande från 
kommunchefen till handlingarna:  
 

- Covid-19 
- Komplettering av ansökan till kommundelegationen  
- Uppföljning av verksamheten under sommaren  
- Rekrytering av samhällsutvecklingschef  
- FVM- framtidens vårdinformations miljö   
- Förläggande arbetsmiljöverket  

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunchef Katrin Siverby informerar om följande punkter:  
 

- Covid-19, ökat antal smittade i regionen den senaste tiden. 
- Komplettering av ansökan till kommundelegationen som handhas av 

Kammarkollegiet 
- Uppföljning av verksamheten under sommaren  
- Rekrytering av samhällsutvecklingschef pågår och beräknas vara 

klar i september.   
- FVM- framtidens vårdinformations miljö, överläggningar pågår 

mellan Cerner Sverige AB och Västkom.  
- Förläggande från arbetsmiljöverket avseende brister avseende det 

systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA inom sektor utbildning.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av kommunchef, 2022-08-24  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 161  Dnr 2022/24 
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger följande inkomna rapporter till handlingarna.  
 
• Anteckningar från extra ägarsamrådsmöte med NÄRF 2022- 05-24  
• Minnesanteckningar BRÅ 2022-05- 23  
• Protokoll Dalslands miljö och energinämnd, 2022-05-25  
• Protokoll nr 3 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2022-06-02  
• Delårsrapport januari - april 2022 Färgelanda Vatten AB  
• Protokoll nr 3 Styrelsemöte Västvatten AB, 2022-06-02  
• Delårsrapport januari - april 2022 Färgelanda Vatten AB 2022/24  
• Arbetsordning Färgelanda Vatten AB 2022-06-02 
• Justerat protokoll Dalslands miljö och energinämnd, 2022-06-09  
• Justerat protokoll Dalslands miljö och energiförbund direktion, 2022- 06-
09  
• Rapportering av genomförda åtgärder 2021 - Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram  
• Protokoll KFi årsmöte 2022  
• Protokoll extra Bolagsstämma per capsulam Färgelanda Vatten AB, 2022-
07-11   
• Luftrapport 2021, mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 
2021. Svenska miljöinstitutet.  
• Kontrollstrategi för utomhusluft 2022-2026, Luft i Väst 
Luftvårdsförbundet för Väst Sverige  
• Protokoll extra Bolagsstämma per capsulam Västvatten AB, 2022-07- 11 
• Protokoll direktionen Fyrbodals kommunalförbund, 2022-05-12  
• Tertialrapport Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund januari – april 
2022  
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Internkontroll, rapport för 
perioden januari till maj 2022  
• Direktionsprotokoll Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 2022-06-23 
• Handlingsprogram För förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, NÄRF 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 
beslut/händelser från dessa sammanträden och som kan komma att påverka  
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Färgelanda kommun. Skriftliga rapporter lämnas genom: 
 
 • Anteckningar från extra ägarsamrådsmöte med NÄRF 2022- 05-24  
• Minnesanteckningar BRÅ 2022-05- 23  
• Protokoll Dalslands miljö och energinämnd, 2022-05-25  
• Protokoll nr 3 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2022-06-02  
• Delårsrapport januari - april 2022 Färgelanda Vatten AB  
• Protokoll nr 3 Styrelsemöte Västvatten AB, 2022-06-02  
• Delårsrapport januari - april 2022 Färgelanda Vatten AB 2022/24  
• Arbetsordning Färgelanda Vatten AB 2022-06-02 
• Justerat protokoll Dalslands miljö och energinämnd, 2022-06-09  
• Justerat protokoll Dalslands miljö och energiförbund direktion, 2022- 06-
09  
• Rapportering av genomförda åtgärder 2021 - Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram  
• Protokoll KFi årsmöte 2022  
• Protokoll extra Bolagsstämma per capsulam Färgelanda Vatten AB, 2022-
07-11   
• Luftrapport 2021, mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 
2021. Svenska miljöinstitutet.  
• Kontrollstrategi för utomhusluft 2022-2026, Luft i Väst 
Luftvårdsförbundet för Väst Sverige  
• Protokoll extra Bolagsstämma per capsulam Västvatten AB, 2022-07- 11 
• Protokoll direktionen Fyrbodals kommunalförbund, 2022-05-12  
• Tertialrapport Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund januari – april 
2022  
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Internkontroll, rapport för 
perioden januari till maj 2022  
• Direktionsprotokoll Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, 2022-06-23 
• Handlingsprogram För förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, NÄRF 
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KS § 162  Dnr 2022/11 
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger meddelande daterade 17 augusti för perioden, 
2022-05-25 - 2022-08-16 till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Meddelande daterade 17 augusti för perioden, 2022-05-25 - 2022-08-16 
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KS § 163  Dnr 2022/13 
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut daterade 
17 augusti 2022 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i visa ärenden till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet 
med kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att alla delegeringsbeslut ska redovisas till 
styrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Delegationsbeslut daterade 17 augusti 2022. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 164   
Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll 2022-08-15 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-
08-15 till handlingarna. 
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