
 
 
 

 

 
 

 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen  
 
Datum och tid:  Onsdag 26 augusti 2020 kl. 08:15- cirka 13.00 
Plats:        Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda 
 
Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna för allmänheten när 
kommunstyrelsen planerar att fatta beslut. Av hänsyn till enskilda personer 
och företag kan kommunstyrelsen komma att stänga sammanträdet även 
under delar av den planerade offentliga delen. Efter en sådan stängning är 
allmänheten välkommen tillbaka. 
   
Upprop 
 
Val av justerare 
Justeringen sker på kommunkontoret 31 augusti 2020 kl 09.00 
 
             Informationsärenden 
1 Kommunchefens information 2020/13  
2 Covid-19 information   
3 Ekonomisk uppföljning 

 
Beslutsärenden 

2020/5  

4 Ställningstagande till ansvarsfrihet för 
ledamöter och ersättare i direktionen för 
Dalslands Miljö- och Energiförbund och 
godkännande av förbundets års-
redovisning 2019 

2020/173  

5 Ansökan avseende bidrag till motionsspår 
Allégården Högsäter 

2020/124  

6 Utbetalning av Aktivitetsbidrag till 
föreningar 2020 med anledning av Covid-
19 

2020/180  

7 Antagande av Handlingsplan med 
anledning av förändringsarbete avseende 
styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 

2020/184  

8 Svar på Motion gällande fritidsgård/ 
fritidsgårdar; Ywonne Jansson (V) och 
Inger Bäcker (V) 

2019/178  

9 Svar på Motion avseende Trafikverket 
(tidigare Vägverket) upprätta lämpliga 
rastplatser i Färgelanda kommun; Kerstin 
Fredriksson (S) 

2019/272  

10 Beslut om Valbohem AB:s, Gatersbyn 120 
Fastighets AB:s och Färgelanda Vatten 
AB:s verksamhet varit förenlig med det 
fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna 
- bolagsuppsikt avseende förhållandena 
2019 

2020/81  

Kallelse                               
2020-08-20  
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11 Kommunalt medbestämmande vid 
nyetablering av gruvverksamhet, ändring 
i miljöbalken 

2020/175  

12 Firmatecknare för Färgelanda kommun, 
revidering avseende kommunchef och 
avdelningschef Samhällsutveckling 
 
Informationsärenden 

2020/50  

13 Rapporter 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ 
har att skriftligen rapportera om beslut/ 
händelser från dessas sammanträden och som 
kan komma att påverka Färgelanda kommun. 
 
Inkomna rapporter 
 KFi:s årsmötesprotokoll 2020-05-11 
 Samordningsförbund Västs 

styrelseprotokoll 2020-05-15 
 Västvatten AB:s styrelseprotokoll  

2020-05-27 
 Färgelanda Vattens AB:s 

styrelseprotokoll 2020-05-27 
 Brottsförebyggande rådets Arbetsgrupps 

mötesanteckningar 2020-06-08 
 Valbohem AB:s styrelseprotokoll  

2020-06-09 respektive 2020-06-16 
 Dalslands Miljö- och Energinämnds 

protokoll 2020-06-11 
 Färgelanda Vägförening samfällighets 

föreningsstämmoprotokoll 2020-06 25  
 SKR:s presentation Öppna Jämförelser 

inom detaljplaneområdet 

  

14 Meddelanden 2020/12  
15 Delegationsanmälan 2020/11  
16 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

protokoll 2020-08-19 
2020/32  

17 Övriga ärenden 
Övriga ärenden ska anmälas vid 
sammanträdets början.  
Det måste finnas särskilda skäl för att 
kommunstyrelsen ska fatta beslut under 
denna punkt. 

  

 
 
 
Tobias Bernhardsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
   Barbro Isaksson 
   Sekreterare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 113  Dnr KS 2020/5 
Ekonomisk uppföljning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 
Arbetsutskottet beslutar att ekonomisk uppföljning sker på arbetsutskottets 
respektive kommunstyrelsens sammanträden tills annat beslut fattas. Dagens 
information läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation ges en ekonomisk 
redovisning för aktuellt läge av ekonomichefen. 
 
Diskussion kring hur uppföljning ska ske där arbetsutskottet är överens om 
att med anledning av kommunens ekonomiska situation bör redovisningen 
ske på både arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 117  Dnr KS 2020/173 
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och godkännande 
av förbundets årsredovisning 2019 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna förbundets årsredovisning 
för 2019 och lägga den till handlingarna. 

 
Jäv 
 
Tobias Bernhardsson (C), Ulla Börjesson (S) och Urban Henriksson (S) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Louise Blom (C) ersätter 
Tobias Bernhardsson (C). 
 
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 2019 på 418 000 kr, avvikelsen är  
+643 000 kr mot budgeterat resultat.  
 
Miljö- och energikontoret uppvisar en budgetavvikelse på +725 000 kr för 
2019. Den positiva budgetavvikelsen beror på följande faktorer: 
 • Svårigheter att fullt ut kompensera personalbortfall under året. 
 • Intäkterna blev något högre än budgeterat, framförallt avseende tillsyns- 
   /prövningsavgifter samt övriga intäkter (bl.a. vattenprovtagning,  
  sekreterarfunktion i vattenråd/vattenvårdsförbund)  
 • Ej fullt utnyttjande av extra budgeterade medel för utveckling av det  
   miljö- och energistrategiska arbetet 
 
Det slutgiltiga ekonomiska resultatet avseende Hållbar Utveckling Västs 
övergång till nya huvudmannen Innovatum AB 2019-01-01, kunde på  
grund av ej avslutade/ej slutredovisade projekt inte färdigställas i 
helårsbokslutet 2018. Nu föreligger slutgiltigt resultat med undantag av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

projektet Sol i Väst. Detta innebär en budgetavvikelse för Hållbar 
Utveckling Väst på –82 000 kr för 2019.  
 
Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med 
årets resultat. 
 
När det gäller förbundets årsredovisning kan revisorerna inte uttala sig om 
den i allt väsentligt är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag 
med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet under året 
och vilket medför att den ekonomiska redovisningen inte är fullständig. 
 
Revisorerna kan av samma anledning inte tillstyrka att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot direktionen för brister i intern kontroll 
vilket medfört att säkerheten i driften av ekonomisystemet inte har kunnat 
garanteras. 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 augusti 2020. 
Anhållande av ansvarsfrihet 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund 
daterat 3 juli 2020. 
Bokslut/Årsredovisning 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund, DMEF. 
Revisionsrapport 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund. 
Revisionsberättelse för Dalslands Miljö- och Energiförbund daterad 11 juni 
2020. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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Tjänsteskrivelse 
2020-08-04 

Diarienr 
KS 2020/173 

1 

Ekonomienheten 
Ekonomichef 
Kristina Olsson 
0528-567107 
kristina.olsson@fargelanda.se 

 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och godkännande 
av förbundets årsredovisning 2019 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna förbundets årsredovisning 
för 2019 och lägga den till handlingarna. 
 
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 2019 på 418 tkr, avvikelsen är +643 tkr 
mot budgeterat resultat.  
 
Miljö- och energikontoret uppvisar en budgetavvikelse på +725 tkr för 
2019. Den positiva budgetavvikelsen beror på följande faktorer: 
 • Svårigheter att fullt ut kompensera personalbortfall under året. 
 • Intäkterna blev något högre än budgeterat, framförallt avseende tillsyns- 
/prövningsavgifter samt övriga intäkter (bl.a. vattenprovtagning, 
sekreterarfunktion i vattenråd/vattenvårdsförbund)  
• Ej fullt utnyttjande av extra budgeterade medel för utveckling av det miljö- 
och energistrategiska arbetet 
 
Det slutgiltiga ekonomiska resultatet avseende Hållbar Utveckling Västs 
övergång till nya huvudmannen Innovatum AB 2019-01-01, kunde på grund 
av ej avslutade/ej slutredovisade projekt inte färdigställas i helårsbokslutet 
2018. Nu föreligger slutgiltigt resultat med undantag av projektet Sol i Väst. 
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Tjänsteskrivelse 
2020-08-04 

Diarienr 
2020/173 

2 

 

Detta innebär en budgetavvikelse för Hållbar Utveckling Väst på –82 tkr för 
2019.  
 
Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med 
årets resultat. 
 
När det gäller förbundets årsredovisning kan revisorerna inte uttala sig om 
den i allt väsentligt är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag 
med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet under året 
och vilket medför att den ekonomiska redovisningen inte är fullständig. 
 
Revisorerna kan av samma anledning inte tillstyrka att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot direktionen för brister i intern kontroll 
vilket medfört att säkerheten i driften av ekonomisystemet inte har kunnat 
garanteras. 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Anhållande av ansvarsfrihet 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund 
daterat 3 juli 2020. 
Bokslut/Årsredovisning 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund, DMEF. 
Revisionsrapport 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund. 
Revisionsberättelse för Dalslands Miljö- och Energiförbund daterad 11 juni 
2020. 
 
 
 
 
 
 
Katrin Siverby 
Kommunchef 

Kristina Olsson 
Ekonomichef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

 2020-07-03  
   Sida 1 (1) 

Postadress Telefon E-post Org. nr. 
Dalslands miljö  
& energikontor 
Kyrkogatan 5 
464 30 Mellerud 

0534-939430 kansli@dalsland.se 222.000.0877 

 
 
 
  

Till kommunfullmäktige i: 
  
Bengtsfors kommun 
Dals-Eds kommun 
Färgelanda kommun 
Melleruds kommun 
 
 

 

 
 
 
 
Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2019 
 
 
 
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund överlämnar härmed årsredovisning och 
revisionsberättelse för förbundets verksamhet 2019. Direktionen anhåller om ansvarsfrihet för 2019 
års verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
För Dalslands miljö- och energiförbund 
 
 
 
Dan Gunnardo 
Förbundschef 
 
 
Bilagor: Årsredovisning 2019 med tillhörande revisionsberättelse 
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Helårsbokslut 2019-12-31  
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Förutsättningar för bokslutet 

I början av december 2019 slutade servern, där ekonomisystemet Agresso är installerat, 
att fungera. Som en konsekvens av detta försvann bokföringsdata från november 2018 
och framåt för Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Eds och Melleruds kommuner och dess bolag 
samt Dalslands miljö- och energiförbund. Bokföringen har heller inte kunnat återläsas via 
back-up. Som följd härav har bokföringen rörande helårsbokslutet hanterats enligt 
bifogad tjänsteskrivelse från Melleruds ekonomichef Björn Lindqvist (bilaga 1) 

 
Organisationsplan 
 
 
 

 
 
 

 

FÖRBUNDSDIREKTION 

 
Miljö- och energikontor (inkl. 

kansli) 
 

Miljö- och energichef: Dan Gunnardo  

 

Miljö- och 
energinämnd 

Förbundschef 
Dan Gunnardo  
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Översikt och måluppfyllelse – det nya förbundet 
 
Översikt 
Föreliggande dokument utgör helårsbokslut för miljö- och energiförbundet. Förbundet har 
följande inriktning: 
 

• Förbundets operativa samverkansområde är inriktat mot miljö- och energifrågor.  
• Förbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal m m.  

 
 
Förbundet har två politiska nivåer enligt följande: 
 

• Förbundsdirektionen: Direktionens roll regleras i förbundsordningen. Direktionen 
fastställer budgetram utifrån den ram som medlemmarna enats om. Direktionen 
fastställer också inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet. 

• Miljö- och energinämnden: Nämndens roll regleras i nämndens reglemente. 
Nämnden ansvarar för det lagreglerade arbetet inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Nämnden är anställningsmyndighet 
för personalen inom miljö- och energikontoret och har med vissa undantag (faller 
då på direktionen) även personal- och arbetsmiljöansvar för verksamheten. 
 

 
Förbundets tjänstemannaorganisation leds av förbundschefen och är utformad enligt 
följande (se även organisationsschema ovan): 
 

• Miljö- och energikontor: Här finns miljö-/energi- och klimatstrateger, samordnare, 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer samt kansli. Personalen 
arbetar med såväl myndighetsfrågor, strategiska frågor och administration. 
Förbundschefen är tillika miljö- och energichef. 

 
Löne- och ekonomiadministration (stöd vid bokslut, budget, ekonomiuppföljning, 
löneadministration), HR-stöd och IT-stöd köps externt av Melleruds kommun. 
 

Måluppfyllelse 
Uttalade mål finns för förbundets operativa verksamheter, dessa kommenteras under 
respektive verksamhetsbeskrivning.   
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Måluppfyllelse – God ekonomisk hushållning 

 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För ekonomin och 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. 

 

Avstämning av god ekonomisk hushållning 
Förbundets verksamheter skall bedrivas med god ekonomisk hushållning. För oss betyder 
det att vi ska ha en hög ekonomisk medvetenhet bland våra chefer och medarbetare 
samt att uppsatta mål för verksamheterna följs och ger de effekter som önskas från våra 
uppdragsgivare. 
 
Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har att hålla oss till 
de ramar som våra medlemskommuner samt externa finansiärer beslutat om och 
samtidigt ha kontroll över kassalikviditeten.  
 
Vi kan konstatera att förbundet för delåret 2019 har budgetavvikelser inom 
verksamheterna; 
 

• Miljö- och energikontoret (inkl. kansli) visar på en budgetavvikelse på 
727tkr   
 

 
Personalredovisning 

Antal anställda (tabell 1) 

 

  2019-12-31   2018-12-31 

 Antal varav män  Antal varav män 

Miljö- och energikontor inkl 
kansli (fast anställda) 22    5     23    6    
HållbarUtvecklingVäst* -    -     16    12    
Summa 22    5      40    18    

* Hållbar Utveckling Väst har från och med 2019 övergått till ny huvudman (Innovatum) 
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Verksamhetsbeskrivning miljö- och energikontoret 

 
  
Miljö och energikontoret  
(tabell 2)     
     
Ansvarig: Dan Gunnardo     
Ansvar: 2010      
          

 Utfall Utfall Budget Avvikelse 

Belopp i tkr 2019 2018 2019 2019 

        

Verksamhetens intäkter 17 108    17 301    16 883 225    

Intäkter kalkning 2 199    3 899    0 2 199    

Finansiella intäkter 5    2    0 5    

Summa intäkter 19 312    21 202    16 883 2 429    

        

Kostnader        

Personalkostnader 13 730    13 907    14 252 -522    

Övriga kostnader 2 883    3 149    2 856 27    

Kostnader kalkning 2 185    4 008    0 2 185    

Finansiella kostnader 12    17    0 12    

Summa kostnader 18 810    21 081    17 108 1 702    

        

Årets resultat 502    121    -225 727    
 
 
 
Extra budgeterade medel för miljö- och energistrategiskt arbete (tabell 3) 
     

Aktiv Aktiv (T) 
Utfall 

2019 

Budget 

2019 

Avvikelse 

2019* 

2006 Hållbar markanvändning i Dalsland 6 658 50 000 43 342 
2007 Åtgärdssamordning i Teåkersälven 25 000 25 000 0 
2008 Hållbarhetsprogram Dalsland 59 769 40 000 -19 769 
2009 Ekosystemtjänster 0 30 000 30 000 
2010 Natur i Dalsland - bokförsäljning -54 065 39 150 93 215 
2011 Utveckling av miljö- och energistrategiskt arbete 0 41 650 41 650 

  37 362 225 800 188 438 

 
* Avvikelse visar på vad som är kvar av budgeten 2019 
     

Kommentar tabell 3 ovan: Samtliga budgeterade medel har inte förbrukats. Aktiviteterna 

sträcker sig med undantag av aktiviteterna 2008 (endast 2019) resp. 2009 (2019-2020) 

över åren 2019-2021. Aktivitet 2007 har förbrukats. Aktivitet 2008 har medfört 

kostnader större än budget (processledning hållbarhetsprogram Dalsland). Aktivitet 
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2006, 2009 och 2011 har inte förbrukats 2019 då det bedöms finnas bättre 

förutsättningar att arbeta med dessa frågor 2020 och 2021. Aktivitet 2010 har inte 

förbrukats utan istället tillförts intäkter genom projektöverskott tidigare år samt 

bokförsäljningar. Översättning av boken Natur i Dalsland till ny utgåva samt översättning 

av digitalt material pågår och kommer innebära kostnader 2020 och 2021. 

 
 

Ekonomi/finans (tabell 4)     
     
Ansvarig: Dan Gunnardo     
Ansvar: 1010     
          

 Utfall Utfall Budget Avvikelse 

Belopp i tkr 2019 2018 2019 2019 

        

Verksamhetens intäkter 8 903    4 418    1 226 7 677    

Finansiella intäkter 0    0    0 0    

Summa intäkter 8 903    4 418    1 226 7 677    

        

Kostnader        

Personalkostnader -145    -131    0 -145    

Övriga kostnader 7 814    4 543    1 226 6 588    

Finansiella kostnader 1 234    6    0 1 234    

Summa kostnader 8 903    4 418    1 226 7 677    

        

Årets resultat 0    0    0 0    
 
 
 
Driftredovisning 
Miljö- och energikontorets verksamhet bedrivs i samverkan med samtliga kommuner i 
Dalsland, förutom Åmål och omfattar ca 22 heltidstjänster. Dalslands miljö- och 
energiförbund är huvudman för verksamheten. Verksamheten ska genom en effektiv och 
riskbaserad tillsyn, samt miljö- och energistrategiskt arbete bidra till ett hållbart 
samhälle. Nationella och regionala miljömål ska implementeras i miljökontorets arbete 
och genomsyra både den operativa tillsynen, övrig tillsyn samt det miljö- och 
energistrategiska arbetet. Det energi- och klimatstrategiska arbetet samt energi- och 
klimatrådgivningen innefattar även Åmåls kommun. 
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Händelser av betydelse 
Nedan följer i punktform händelser som på ett eller annat sätt påverkat verksamheten 
under helåret. 

 
• Förbundet har under 2019 tillsammans med Innovatum slutfört projektet Sol i 

Väst. 
• Under 2019 havererade ekonomisystemet Agresso…… 
• En ny miljö- och energinämnd samt en ny förbundsdirektion tillträdde under 2019. 

Detta innebar ett flertal nya ledamöter vilket har krävt utbildnings- och 
informationsinsatser. 

• Rekryteringsarbetet har varit omfattande då tre personer (två energi- och 
klimatstrateger samt en miljö- och hälsoskyddsinspektör) slutat samt på grund av 
tre föräldraledigheter. Samtliga tjänster har återbesatts. 

• Förbundschefen har genomfört löneöversyn inkluderande löneförberedande samtal 
med samtliga medarbetare. 

• Miljökontoret medverkar i arbetet med VA-planer i samtliga fyra kommuner 
(Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud).  

• Miljö- och energikontoret medverkar i Melleruds kommuns och Dals-Eds kommuns 
arbete med nya översiktsplaner. 

• Miljö- och energikontoret har fortsatt tagit initiativ till att utveckla samverkan med 
kommunerna. Detta har resulterat i att flera samverkansforum upprättats. Miljö- 
och energikontoret arbetar för att utveckla detta vidare. 

• Miljö- och energikontoret har tillsammans med andra aktörer sökt och erhållit 
medel till ett flertal projekt rörande vattenkvalitet, areella frågor, energi- och 
klimatfrågor samt kretsloppsfrågor.  

• Miljö- och energikontoret har fått lägga betydande resurser för hantering av 
ärenden rörande bland annat farligt avfall, förorenad mark och nedskräpning.  

• Miljö- och energikontoret arbetar med att utveckla systematiken kring 
arbetsmiljöfrågor. 

• Miljö- och energikontoret har omarbetat sin hemsida så att den på ett bättre sätt 
anpassas till besökare.  

 
 

Ekonomisk analys 
Miljö- och energikontoret uppvisar en budgetavvikelse på +727 000 kr för 2019. Den 
positiva budgetavvikelsen beror på följande faktorer: 

• Svårigheter att fullt ut kompensera personalbortfall under året. 
• Intäkterna blev något högre än budgeterat, framförallt avseende tillsyns-

/prövningsavgifter samt övriga intäkter (bl.a. vattenprovtagning, 
sekreterarfunktion i vattenråd/vattenvårdsförbund) 

• Ej fullt utnyttjande av extra budgeterade medel för utveckling av det miljö- och 
energistrategiska arbetet 

 

Mål och måluppfyllelse – övergripande mål 

 
Följande övergripande mål har varit vägledande för miljö- och energinämndens och 
miljö- och energikontorets beslut och verksamhet: 
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1. Arbeta för ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. En hållbar 
utveckling innebär en utveckling som möter människors behov idag utan att 
begränsa möjligheterna att möta framtida generationers behov. 
Måluppfyllelse: DMEK har tillsammans med kommuncheferna och kommunernas 

KS under året arbetat med processen för det förbunds-/kommungemensamma 

arbetet med att ta fram en hållbarhetskompass - en gemensam färdriktning för 

hållbarhet hos de fyra förbundskommunerna. Processen utgår från FN:s 

hållbarhetsmål. 

2. Verka för att de nationella och regionala miljömålen får genomslag i miljö- och 
energikontorets, förbundets och kommunernas verksamheter. 
Måluppfyllelse: De nationella och regionala miljömålen används som en mycket 

viktig faktor i miljö- och energinämndens arbete med verksamhetsplanering och 

resursbehovsutredning. De utgör också en utgångspunkt i det miljö- och 

energistrategiska arbetet. FN:s hållbarhetsmål ingår också i detta arbete. 

3. Tillsynen ska vara effektiv, kvalitetssäkrad, riskbaserad och i ökande grad 
avgiftsfinansierad. 
Måluppfyllelse: Miljö- och energikontoret arbetar ständigt för att förstärka dessa 

faktorer. Samtliga objekt där regelbunden tillsyn/kontroll bedrivs är riskklassade. 

Uppföljning av utförd tillsyn i relation till avgift. Under hösten har miljö- och 

energikontoret arbetat med att utveckla tidsuppföljningen för det 

myndighetsreglerade arbetet. Miljö- och energikontoret medverkar i SKL:s 

Insiktsundersökning tillsammans med Dals-Eds och Bengtsfors kommuner. 

4. God service ska ges till allmänheten och administrationen ska vara smidig inom  

      Dalslands miljö- och energikontor. 
Måluppfyllelse: Väl utvecklad information om resp. handläggares arbetsuppgifter 

har lämnats till kommunens växelfunktioner och har omarbetats för bättre 

anpassning till de som vill nå miljö- och energikontoret. Miljö- och 

energikontorets facebooksida uppdateras regelbundet.  Hemsidan har omarbetats 

med beaktande av kundperspektivet. Personalen är utbildad och utbildas i frågor 

rörande bl.a. service och bemötande. Ny personal har gått utbildning i service 

och bemötande i myndighetsrollen. Dialoger pågår med kommunerna kring hur 

samverkan mellan miljö- och energikontoret och kommunerna kan utvecklas 

5. Miljö- och energinämndens verksamhet ska ha hög trovärdighet och ses som en 
kunskapsresurs i samhället samt vara den naturliga parten när allmänheten eller 
verksamhetsutövaren söker information angående lokala miljö- och      
hälsoskyddsfrågor. 

     Måluppfyllelse: Miljö- och energikontorets medverkan i projektet Tillsyns  

     Utveckling Väst har stärkt kontorets kompetens ytterligare. Hemsidan har  

     omarbetats för bättre anpassning till besökare. Facebooksida uppdateras  

     regelbundet. Kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig då  

     arbetsområdet är komplext. Behovet av kompetensutveckling klargörs bl.a. vid  

     de regelbundna medarbetarsamtalen. Miljö- och energikontoret medverkar       

     aktivt i Miljösamverkan Västra Götalands projekt.   
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Mål- och måluppfyllelse samt status för den myndighetsrelaterade 

tillsynen  

Verksamhetsplanen 2019 för det myndighetsreglerade arbetet har utformats efter SKL:s 
behovsanpassade tillsynsmodell. Tillsynen har därigenom delats in i följande delar: 
 

• Styrd tillsyn: Tillsyn av tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter, anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter samt planerad 
livsmedelskontroll. Verksamheter inom den styrda tillsynen har en fast årlig 
tillsyns-/kontrollavgift. 

• Behovsprioriterad tillsyn: Här ingår tillsyn av miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskyddsverksamheter utan fast årlig avgift. Andra tillsynsområden är 
exempelvis; tillsyn av enskilda avlopp, förorenade områden, radon, PCB och 
strandskydd. Tillsynen anpassas utifrån behov. 

• Händelsestyrd tillsyn: Innefattar inkommande ärenden som exempelvis; 
ansökningar om tillstånd, anmälningsärenden, klagomål, dispenser. Uppföljande 
tillsyn/kontroll utifrån brister i den planerade tillsynen/kontrollen innefattas också. 

• Skattefinansierad tillsyn: Obligatoriskt arbete som inte kan finansieras genom 
avgifter och innefattar t.ex.; remisser, sanktionsavgifter, åtalsanmälningar, 
ogrundade klagomål, inventeringar, utredningar inom t.ex. förorenade områden, 
information och rådgivning. Den skattefinansierade tillsynen innefattar också 
DMEK:s medverkan i kommunernas planarbete (ÖP, DP, VA-plan, avfallsplan etc.) 

 
Styrd tillsyn 
På grund av vakanser under året inom livsmedelskontrollen har vissa omprioriteringar 
gjorts under året. Resurser från övriga verksamheter fick tas för ökad prioritering av 
livsmedelskontrollen. Trots detta har livsmedelskontrollen inte kunnat utföras fullt ut 
enligt verksamhetsplanen. Detta har medfört en tillsynsskuld avseende livsmedelskontroll 
2020. Denna tillsynsskuld behöver regleras under 2020. I övrigt har den styrda tillsynen i 
huvudsak följt verksamhetsplanen. Den styrda tillsynen avseende miljöfarlig verksamhet 
ägnade under året särskild uppmärksamhet mot särskilt farliga kemiska produkter. 
 
Behovsprioriterad tillsyn 
Den behovsprioriterade tillsynen har inte kunnat utföras i enlighet med 
verksamhetsplanen. Detta gäller framförallt tillsyn avseende mindre så kallade 
miljöfarliga verksamheter, hälsoskyddstillsyn och tillsyn av förorenade områden. Orsaken 
är framförallt vakanser under året vilket bl.a. medförde behov av omprioriteringar 
(livsmedelskontrollen prioriterades) samt större resurskrävande inkommande ärenden. 
Under året slutade en erfaren handläggare inom förorenade områden, vilket medförde 
behov av introduktion av ny handläggare. Tillsyn avseende enskilda avlopp, radon och 
PCB bedöms följa planen. Tillsyn av enskilda avlopp har samordnats med 
lantbrukstillsynen. Vissa fastighetsägare som hyr ut lägenheter till privatpersoner och där 
det finns återkommande klagomål har haft riktad tillsyn under året. Kartläggningen av 
hyresfastigheter avseende radon gjordes klar under året. 
 
 
Händelsestyrd tillsyn 
Inkommande ärenden har handlagts. Resursbehovet avseende den händelsestyrda 
tillsynen har dock varit större än förväntat. Detta beror bland annat på ett flertal 
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resurskrävande ärenden rörande nedskräpning, farligt avfall och förorenad mark. Under 
året 2019 har kontoret mottagit 94 st. anmälningar gällande klagomål. 41 st. av dessa 
bedömdes som befogade klagomål och krävde utökad handläggning. Dessa 41 st. 
fördelades inom följande områden; 14 st. inomhusmiljö, 10 st. livsmedel och 5 st. 
ärenden gällde nedskräpning. Övriga 12 ärenden fördelades mellan avlopp, lantbruk, 
buller och eldning.  
 
Kontoret har under året uppdaterat rutiner mm i syfte att effektivisera handläggningen 
av inkommande ärenden (exempelvis klagomål). 
 
Skattefinansierad tillsyn 
Obligatoriska uppgifter inom den skattefinansierade tillsynen som t.ex. remissyttranden, 
sanktioner, åtalsanmälningar har utförts enligt plan. Resursbehovet avseende den 
skattefinansierade tillsynen har dock varit större än vad som beräknades i 
verksamhetsplanen. Orsakerna till detta är bland annat tunga remissärenden, 
omfattande utredningar/uppföljningar avseende förorenade områden, omfattande 
medverkan i kommunala planeringsfrågor (exempelvis ÖP, vattenskyddsområden, ny 
vattenverksamhet, VA-planering, klimatanpassning). För att möta det ökade behovet av 
resurser på detta området har en omfördelning av arbetsuppgifter skett under hösten 
mellan den myndighetsrelaterade tillsynen och strategfunktionerna. 
 
Betydande resurser har också krävts avseende informations- och rådgivningsinsatser.  
 
Övrigt 
Kontorets medverkan i kommunala utvecklings- och samordningsfrågor, exempelvis 
avseende myndigheters service och bemötande, samordningsrutiner för 
ärendehandläggning etc. har krävt resurser under 2019. Länsstyrelsen har under 2019 
genomfört en revision av kontorets livsmedelskontroll. Förberedelser inför denna har 
krävt resurser under perioden. 
 
Miljö- och energikontoret har medverkat i den länsövergripande konferensen (inkl. 
Halland); ”Mötesplatsen Goda exempel 2019”. Konferensen syftar till att utveckla 

verksamheterna genom samverkan, goda exempel etc. DMEK deltog genom medverkan i 
så väl projektgrupp som deltagare och föreläsare. 
 
 

 

 

 

Konkretiserade mål 
 

Aktiviteter som skall bidra till 
mål-uppfyllelsen 

Måluppfyllelse 

Mål 1: Anläggningar som är klassade med 
4 kontrolltimmar eller fler ska inspekteras 
minst en gång/år 

Kontinuerlig uppföljning av 
detaljplaneringen för 
livsmedelskontroll.  

Målet är uppfyllt 

Mål 2: Senast 2019-12-31 kontrolleras 
samtliga större kommunala anläggningar 
för produktion av dricksvatten 
(>1000m3/dygn) för att bedöma om 
säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna 
är anpassade till mikrobiologiska faror 
(bakterier, virus och parasiter) i råvattnet. 
 

Läggs in i tillsynsplaneringen. Målet är uppfyllt. 
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Mål 3: Senast 2019-12-31 kontrolleras att 
samtliga restauranger som serverar rätter 
av malet/hackat kött hanterar faran Ehec 
så att faran elimineras eller risken att 
orsaka sjukdom reduceras till en 
acceptabel nivå. 

Läggs in i tillsynsplaneringen Målet är uppfyllt 

Mål 4: Senast 2019-12-31 kontrolleras att 
samtliga anläggningar med tillverkning av 
tårtor, bakelser, smörgåstårtor, 
smörgåsar och sallader, hanterar faran 
norovirus så att faran elimineras eller 
reduceras till en acceptabel nivå. I målet 
avses norovirus som riskerar att överföras 
från personal vid hantering av livsmedel. 

Läggs in i tillsynsplaneringen. Målet är uppfyllt. 

Mål 5: Senast 2019-12-31 kontrolleras 
samtliga detaljhandelsanläggningar 
(butiker) som utformar märkning samt 
märker/förpackar. Detta för att verifiera 
att de uppgifter som anges i 
ingrediensförteckningarna stämmer med 
tillsatta ingredienser (minst fyra 
produkter per anläggning granskas). 

Läggs in i tillsynsplaneringen. Målet är uppfyllt. 

Mål 6: Vid behov av extra offentlig 
kontroll är målsättningen att sådan 
kontroll ska ske senast 4 veckor efter 
föregående planerade kontroll 

Genom uppföljande tillsyn. 13 extra offentliga 
kontroller gjordes 2019, 
samtliga inom 4 veckor 

Mål 7: Kontroll av ny anläggning ska 
utföras senast inom 4 veckor efter att 
verksamheten startat. 

Genom tillsyn efter 
registrering. 

Målet är uppfyllt till 98 % 

Mål 8: För verksamheter med årlig 
tillsynsavgift ska den genomsnittliga 
tillsynstiden för varje verksamhet under 
en treårsperiod motsvara den  
beslutade tillsynstiden för samma period. 

Kontinuerlig uppföljning av 
detaljplaneringen.  

Målet är uppfyllt. 

Mål 9: Handläggningen av ärenden 
rörande enskilda avlopp 
(tillstånd/anmälan) ska vara 
färdigbehandlade inom sex veckor 
(tillstånd/beslut ska ha upprättats). (tiden 
räknas från då ansökningshandlingar 
bedöms vara kompletta).   

Uppföljning av 
handläggningen genom 
slumpmässigt urval ur 
ärendesystemet Vision.  

Av 15 st. slumpmässigt 
utvalda ärenden fick 13 st. 
fått sitt beslut inom 6 veckor 
(handläggningstiden var 1-2 
veckor). För två ärenden tog 
beslutet längre tid. Detta 
berodde dock på att 
ansökningshandlingarna inte 
var kompletta.  
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Mål 10: Bristfälliga enskilda avlopp ska 
åtgärdas. Tillsynen ska prioriteras inom 
följande områden: 

− Vattenförekomster som riskerar 

att inte uppnå god status 

avseende näringsämnen 

− Inom samlad bebyggelse 

− I anslutning till kommunala 

verksamhetsområden 

− Där tillsyn aldrig bedrivits av 

enskilda avlopp och där det 

bedöms finnas risk för påverkan 

på vattendrag/sjöar, grundvatten 

eller dricksvatten. 

Planering av tillsynen. 
Uppföljning via 
ärendesystemet Vision  
 

Tillsyn har bland annat skett 
kring Stenebyälven, 
Bengtsfors. Tillsynen 
bedöms ha prioriterats i 
enlighet med målsättningen. 
 
Tillsyn gjordes av 133 st. 
enskilda avlopp 2019. 
 

Mål 11: Anläggningar med 
minireningsverk eller fosforfällor ska ha 
en fungerande egenkontroll. Tillsyn i 
intervall om 3–4 år. 

Genom tillsyn. Tillsyn gjordes 2016. 
Återkommer 2020. 

Mål 12: Samtliga flytgödsel- och 
urinbrunnar ska ha täckning för att 
minska avgången av kväve. 

Genom tillsyn. 15 brunnar kontrollerades 
avseende täckning. Av dessa 
hade 14 godtagbar täckning. 
Den brunn som saknade 
täckning kunde godkännas 
efter återbesök vilket 
utfördes 14 dagar senare. 

Mål 13: Antal dispenser ska minska. 
Miljökontoret ska i samband med tillsyn 
verka för att lantbrukarna planera sin 
spridning av gödsel så att det ej 
förekommer spridning vid olämpliga 
tillfällen. Detta för att minska belastning 
av näringsämnen i våra vattendrag. 

Uppföljning av behandlade 
dispensansökningar 

Två dispenser inkom under 

hösten 2019, dessa 

beviljades.  Orsak till 

ansökningarna var att man 

inte kunnat köra ut sin 

gödsel i tid p.g.a. av 

nederbörd, samt att man 

befarade att nederbörden 

fyllde upp brunnarna så att 

problem kunde uppstå inför 

våren 2020. 

Mål 14: Sjöar och vattendrag ska ha goda 
och stabila förutsättningar i enlighet med 
målen för kalkningsverksamheten 

Genom kalkningsuppföljning Utifrån länsstyrelsens 
nyckeltal så bedömdes ca 
85% av sjöar och vattendrag 
uppfylla målen. Detta är en 
lägre andel än både 2018 
och 2017 (92 resp. 96 %). 
Den lägre andelen beror på 
att antalet provtagningar i 
många fall var för lågt för att 
kunna bedöma att 
förutsättningarna var goda 
och stabila. Det lägre antalet 
provtagningar beror på 
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sämre förutsättningar för 
provtagning, till följd av låga 
vattenflöden.   

Mål 15: Radonhalten i samtliga 
flerbostadshus ska understiga 200 Bq 
senast 2020 

Kartläggning av beståndet av 
flerbostadshus samt tillsyn 
med krav på mätningar och 
ev. åtgärder. 

Kartläggning slutförd. 
Sammanställningen är dock 
inte klar ännu. Det finns 
fortfarande ett begränsat 
antal hyresfastigheter med 
värden över 200 Bq samt ett 
större antal som ännu inte 
inkommit med mätresultat. 
En sammanställning 
kommer att göras under 
första halvåret 2020.  

Mål 16: Samtliga potentiellt förorenade 
områden inom riskklass 1–2 ska vara 
åtgärdsbedömda och vid behov åtgärdade 
senast 2050.  
 

Miljökontorets tillsyn samt 
samverkan med länsstyrelse 
och kommuner. 

Av 23 objekt är 4 åtgärdade, 
vilket medför 17 %. Arbete 
med prioriterade objekt har 
fortsatt och initierats under 
året. 

Mål 17: samtliga 71 objekt som ska 
inventeras i branschklass 1–3 ska vara 
inventerade och riskklassade senast 2025. 

Miljökontorets tillsyn samt 
samverkan med länsstyrelse 
och kommuner. 

0 av 71. Av 71 objekt har 
arbete påbörjats med 
inventering av några 
stycken, arbetet fortsätter 
under 2020. Områden inom 
riskklass 1-2 har prioriterats 
(se ovan). En översyn av 
målet bör övervägas. 

 

Projekt och särskilda insatser enligt tillsynsplanen 
2019 

Status 

Tillsyn industriområden U-verksamheter Ej utfört förutom tillsyn inom Stigens 
industriområde, se nedan.  

Tillsyn förorenade områden i Stigen även tillsyn på 
U-verksamhet 

En U-verksamhet kvar att besöka, annars är 
inventering av U-verksamheter i Stigen klart. 
Ansvarsutredning avseende förorenad mark är gjord  

Tillsyn/inventering av föroreningar 
brandövningsplatser 

Utfört, viss uppföljning kvarstår 

Tillsyn kosmetisk tatuering Delvis utfört, fortsätter 2020  

Tillsyn frisörsalonger CLP-märkning Delvis utfört, fortsätter 2020 

Tillsyn gymnastiksalar, idrottsanläggning (eget 
vatten) 

Flyttas till våren 2020 

Avloppstillsyn i vattenskyddsområden (grundvatten 
med flest användare), 

Inspektioner genomförda för Lästviks VSO 

Tillsyn avseende egenkontroll/kompetens avseende 
kommunala avloppsreningsverk 

Utfört 

Strandskyddstillsyn i området Sunnanå – Vita 
Sannar, samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Mellerud, 

Uppstartsmöte och förberedelser gjorda under 
våren. Tillsyn gjord under sommaren.  

Projekt ”Tillsyn små lantbruk” ca 40 objekt. Jan-Maj Utfört, 41 objekt var med i projektet. 

Tillsyn lantbruk avseende bl.a. Skyddszoner genom 
fältbesök och kartstudier samt täckning av 
gödselbrunnar. 

Delvis utfört, fortsätter 2020. 
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Ledning, kansli och administration 

Arbetsgruppen hanterar följande arbetsområden; ledning/styrning, budgetfrågor, 
personalfrågor/personaladministration, förbunds- och nämndadministration, 
diarieföring/registrering, arkivering, fakturering, systemadministration, administration av 
hemsida, inköp, ekonomiuppföljning, delgivning och överklagandehantering. 
 
Kansliet har fr.o.m. 2017 ansvar för att administrera hela det nya förbundet inklusive 
direktionens sammanträden. Detta innebär ett merarbete för kansliet gentemot tidigare.  
Arbetssätt och rutiner utvecklas för att möta detta behov. Samordnartjänster har 
inrättats för att avlasta förbundschefen. Rutiner och riktlinjer har upprättats och 
uppdaterats, bl.a. med anledning av GDPR. Under året har arbete har genomförts för en 
övergång till digital arkivering av handlingar samt digital underskrift av beslut fr.o.m. 
2020. Betydande insatser avseende kvalitetssäkring av uppgifter/handlingar (bl.a. i 
ärendesystemet Vision) har gjorts. Det finns dock fortfarande stora behov avseende 
kvalitetssäkring i Vision och äldre handlingar. Effektivisering av Vision har gjorts genom 
uppdatering/genomgång av dokumentmallar och ärendemeningar/rubriker. Arbete pågår 
med att utveckla användningen av de funktioner som finns i systemet för att underlätta 
handläggning av ärenden. Den utökade samverkan mellan nämnd och direktion har 
också krävt extra insatser. Implementering av nytt ekonomisystem, med start 1 januari 
2020, har under året tagit betydande tid i anspråk med utbildning, uppsättning, 
avstämningsmöten m.m. Haveriet av ekonomisystemet Agresso under hösten har 
medfört ett betydande merarbete. 
 
Ett omfattande rekryteringsarbete har genomförts under året till följd av att tre personer 
slutat samt tre föräldraledigheter. Samtliga tjänster har återbesatts. Rekryteringsarbetet 
var dock krävande och det uppstod betydande perioder med vakanser under året. HUV:s 
verksamhetövergång till Innovatum vid årsskiftet 2018/2019 har krävt betydande 
resurser för att färdigställa vissa ekonomifrågor. En utveckling av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har skett under året och fortsätter. Löneöversyn har hanterats enligt 
plan. Arbetet har i huvudsak följt upprättad plan. På grund av rekryteringsarbete, 
implementering av nytt ekonomisystem samt haveriet avseende agresso har det 
exempelvis inte funnits resurser för att uppdatera dokumenthanteringsplanen, 
färdigställa arbetsmiljöhandboken och erforderlig kvalitetssäkring av äldre handlingar. 
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Konkretiserade mål 
 

Aktiviteter som skall bidra till 
mål-uppfyllelsen 

Måluppfyllelse 

Mål 18. Miljönämndens beslut ska vara 
rättssäkra (gäller hela förvaltningen) 
Nyckeltal: Andel överklagade beslut där 
miljönämndens beslut står fast 

Uppföljning av nämndbeslut 
som överklagats. 
  

10 ärenden har avgjorts 

under 2019. I 7 av dessa har 

nämndens beslut stått fast.  

Mål 19. Miljönämndens ärendebalans ska 
vara god (gäller hela förvaltningen) 
Nyckeltal: Antal nya ärenden i relation till 
avslutade ärenden 

Uppföljning av nya resp. 
avslutade ärenden i Vision 

Nya ärenden: 1762 st. 

Avslutade ärenden: 2351 st. 

Ärendebalansen bedöms 

som god. 

Mål 20. Finansieringen av miljönämndens 
myndighetsutövning ska till minst 50 % 
vara avgiftsfinansierad. 
Nyckeltal: Procent avgiftsintäkter i 
relation till miljönämndens kostnader för 
myndighets- utövning. 

Uppföljning via 
ekonomisystem.  

Kan ej redovisas på ett 
tillförlitligt sätt på grund av 
det havererade 
ekonomisystemet. 

Mål 21. Miljönämnden ska alltid tillse att 
de anställda har rätt       kompetens 
genom att dessa ges möjlighet att delta i 
relevanta utbildningar och/eller ta del av 
handböcker, vägledningar och annat 
stödjande material inom    
identifierade och prioriterade områden. 

Uppföljning genom översyn av 
kompetens och 
utbildningsbehov.  

Kompetensutveckling sker 

regelbundet.  

 

Projekt och särskilda insatser enligt TP 2018 Status 

Översyn av styrdokument, rutiner och riktlinjer i 
förbundet 
 

Styrdokument är fastställda. Flertalet rutiner/riktlinjer har 
uppdaterats och nya har tagits fram (bl.a. på grund av 
GDPR). Finns behov av fortsatt arbete med att 
uppdatera/utveckla rutiner och riktlinjer.  

Ärendesystemet Vision; Kvalitetssäkring av äldre 
uppgifter i systemet. Utveckling av 
handläggarstöd, stöd för uppföljning m.m. 
 

Handläggarstödet har utvecklats, men det finns 

fortfarande behov av fortsatt utveckling. Kvalitetssäkring 

av äldre uppgifter i systemet pågår, det finns dock 

fortfarande ett stort behov av att kvalitetssäkra vissa 

uppgifter i Vision, framförallt avseende enskilda avlopp.  

Kvalitetssäkring av vissa äldre handlingar  
 

Pågår. Har ej kunnat utföras enligt plan.  

Färdigställande av dokumenthanteringsplan 
 

Ej utfört 

Översyn av förbundets hemsida 
 

Omarbetning av hemsidan har skett. Fortsatt översyn sker 

regelbundet. 

Utveckling av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Pågår. Arbetsmiljöpolicy samt utkast till 

arbetsmiljöhandbok framtagen. Arbetsgrupp finns för 

arbetet. 

Överföring av uppgifter från kommunernas arkiv 
till miljö- och energikontoret 

Vissa uppgifter har förts över. Omfattande arbete återstår. 
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Miljö- och energistrategiskt arbete 
Dalslands miljö- och energikontor har i uppdrag av kommunerna att initiera och 
samordna det miljö och energistrategiska arbetet i medlemskommunerna och i 
förbundet. I dialog tillsammans med andra aktörer i samhället bidrar vi till en hållbar 
utveckling. Prioriterade insatsområden är vatten, miljöledning och energi/klimatfrågor 
(tonvikt på transporter). Följande miljömål ligger enligt verksamhetsplanen till grund för 
arbetet 2019. 
 
Miljömål 1: Begränsad klimatpåverkan 
Miljömål 2: Giftfri miljö 
Miljömål 3: Levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet 
Miljömål 4: Ett rikt skogs- och odlingslandskap med myllrande våtmarker 
Miljömål 5: Hållbar planering, konsumtion och närproducerad mat 
Miljömål 6: Slutna rena kretslopp och minskade avfallsmängder  
 
Kommun- och förbundsgemensam inriktning av det miljö- och energistrategiska arbetet 
DMEK har tillsammans med kommuncheferna och kommunernas KS arbetat med 
processen för det förbundsgemensamma arbetet med att ta fram en hållbarhetskompass 
- en gemensam färdriktning för hållbarhet hos de fyra förbundskommunerna. Anlitad 
processledare är Magnus Ljung, statskonsulent vid SLU. DMEK har hållit informations-
/utbildningsmöten kring FN:s hållbarhetsmål hos KS i samtliga kommuner. En gemensam 
workshop för KS, kommunchefer och utvalda tjänstemän i respektive kommun 
anordnades 13 september vid Dalslands folkhögskola, där vi fastställde resurser för vårt 
gemensamma hållbarhetsarbete samt utstakade insatsområden vi kommer att fokusera 
på framgent. Därefter har kommunspecifika workshops hållits hos respektive KS. Här har 
vi filat på insatsområden samt lyft det som är specifika resurser och utmaningar för 
vardera kommun. Vi har också försökt fokusera på hur kompassen ska komma att bli så 
konkret och användbar som möjligt. 
  
I slutet av året ansökte samtliga kommuner om medlemskap i Glokala Sverige – en 
satsning från FN-förbundet med medel av SIDA – för att få igång arbetet med de globala 
målen i kommuner och regioner. Besked nåddes strax före årsskiftet att samtliga våra 
fyra kommuner blivit antagna att delta under 2020. 
  
Kommunerna och förbundet har även gjort åtaganden inom det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra Götaland. Åtagandena innebär att 
tillsammans med andra kommuner, länsstyrelsen och andra aktörer, göra insatser som 
bidrar till att nå miljömålen. 
 

Miljöledning och miljöutbildning i kommunerna och i förbundet 
Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 
2018; 1–6 
 
Miljöledning 

Miljöledningssystemet ska säkerställa att ett systematiskt miljöarbete integreras i 
kommunernas och förbundets verksamhet så att miljöfrågorna beaktas vid 
genomförandet av uppdrag. Syftet är att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan 
och öka dess positiva miljöpåverkan. Målet med kommunernas och förbundets 
miljöledningssystem är att skapa ett systematiskt miljöarbete för att fortlöpande 
förbättra sin miljöprestanda. 
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Dialog angående hur miljöledningsarbetet kan implementeras i Stratsys har genomförts 
med kommunledningen och ansvariga för ledningssystemet i respektive kommun.  
  
I Dals-Eds kommun användes den nya styrmodellen skarpt under 2019 av alla 
verksamheter. DMEK har tagit fram indikatorer och mätmetoder för antagna miljömål i 
Dals-Eds kommun. Arbetet med att integrera miljöledningen i den nya styrmodellen 
kommer att fortsätta under 2020.  
  
Även i Bengtsfors kommun arbetade verksamheterna i Stratsys för första gången under 
år 2019 för att följa upp nyckeltal. DMEK har haft dialog med ansvariga för 
ledningssystemet Stratsys för att diskutera hur de framtagna miljömålen kan arbetas in i 
det befintliga ledningssystemet för Bengtsfors kommun. Dialog och uppföljning kommer 
att fortsätta under 2020.  
  
I kommunerna Mellerud och Färgelanda har arbetet med att ta fram mål och indikatorer 
legat vilande under året. Dessa kommuner vill avvakta tills Hållbarhetsvisionen är klar. 
 
Revision 

Som ett led i miljöledningsarbetet har en internrevision utförts på sektorn för vård och 
omsorg i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda, för att följa upp att 
verksamhetens arbetssätt följer miljörutiner för området avfall och resor. Revisionen har 
avslutats och ska redovisas för sektorn i början av 2020. Ingen revision utfördes i 
Mellerud kommun då kommunen inte kunde avsätta resurser för detta.     
 
Miljörutiner, kommunikation samt utbildning för nyanställda 

DMEK har reviderat och uppgraderat miljörutinerna för respektive kommun. Även en 
kortfattad information om miljöledningsarbetet har skrivits. Dessa har lagts ut på 
kommunernas intranät där de nyanställda uppmanas att läsa igenom texterna.  
  
IT-enheten i Mellerud ska skapa en digital guidning angående miljöarbetet och DMEK 
kommer att samarbeta med IT-enheten för att hitta rätt informationsnivå. 
  
Kommunledningen i Bengtsfors kommun, önskar digital information till befintlig personal 
och till nyanställda, men även andra kommuner har uttryckt en önskan att skapa digitala 
utbildningar. Samtliga medlemskommunen har licens för en digital utbildningsplattform, 
nanolearning, via företaget Junglemap som bland annat använts för att utbilda de 
anställda i GDPR.  
  
IT-chef på Bengtsfors kommun, tillsammans med miljöstrateg, har under hösten påbörjat 
ett arbete om hur denna plattform kan användas för att utbilda samt kommunicera ut 
miljömålsarbetet till både befintlig personal samt till nyanställda i kommunen. Arbetet är 
inriktat på att utforma kortfattade utbildningar (nano utbildningar) om kommunernas 
miljöarbete. 
 
Giftfri förskola 

Under våren har DMEK inventerat och skrivit åtgärdsförslag för två förskolor i Bengtsfors 
kommun (Långevi och Björkåsens förskola).  
  

26



  

   18 

Miljöstrateger från DMEK har närvarat på Dals-Eds öppna förskola i april 2019 för att 
informera föräldrar om kemikalier i vardagsmiljön för barn. Under hösten har det även 
hållits utbildningar på två olika förskole distrikt (Billingsfors och Bäckefors). 
 
Övrigt 

DMEK har i samarbete med Sensus hållit i en föreläsning för allmänheten i Bengtsfors 
kommun, samt bidragit med material till en föreläsning för allmänheten i Dals-Ed. 
Föreläsningen handlade om hur våra samhällen påverkar klimatet och hur man som 
privatperson kan minska sin påverkan på klimatet.   

Energi- och klimatstrategiskt arbete 
Arbetet har framförallt en inriktning till miljömål nr. 1 i verksamhetsplanen, “Begränsad 

klimatpåverkan” 
 
Energi- och klimatstrategiskt arbete har genomförts utifrån två inriktningar.     
Kommunalt energistrategiskt arbete samordnar medlemskommunernas (inkl. Åmål) 
energi- och klimatarbete. Energi- och klimatrådgivningen (EKR) finansieras av 
Energimyndigheten och tillhandahåller opartisk energirådgivning till allmänhet, små och 
medelstora företag samt organisationer. Nedan redovisas en kort sammanställning för 
aktiviteter som är genomförda och pågående för de båda inriktningarna. 
 

• Löpande åtgärdsplanering i medlemskommunernas energigrupper. Grupperna är 
fokuserade på åtgärder i den kommunala verksamheten. Under 2019 
genomfördes 13 möten i medlemskommunerna. Exempel på ämnen och åtgärder 
som behandlats under mötena är: biogastankning och/eller laddinfrastruktur för 
elbilar, nyttja solceller för elproduktion i kommunala byggnader, möjligheter till 
stöd för energiåtgärder, lokalisering av kommunala byggnader med hög 
energianvändning, uppdatering/uppföljning av energi- och klimatstrategi, 
mjuka/beteendeåtgärder. 

  
• Uppföljning och kommunicering av kommunernas energi- och klimatpåverkan. 

Uppföljningar för Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda och Åmål är 
genomförda och presenterade i kommunernas KSAU/KS. 

  
• Ansöka om externa medel för energi- och klimatrelaterade åtgärder och 

utredningar. Under våren har ansökan om bidrag från ”klimatklivet” genomförts 

för laddstolpar vid Sunnanå och Rådahallen i Mellerud, samt för laddstolpe vid 
Stenebyskolan i Bengtsfors och installation av luft/vattenvärmepump på 
Kulturskolan i Dals-Ed. Utredning och prioritering av lämpliga kommunala 
byggnader för solceller har genomförts och redovisats i Bengtsfors, Dals-Ed, 
Mellerud och Åmål. I Färgelanda har inte någon utredning av lämpliga byggnader 
för solceller genomförts på grund av personalomsättning. Utredningsarbetet 
förväntas dock kunna återupptas under 2020. Ansökningar för solcellsstöd har 
lämnats in för fem anläggningar i Åmål samt Ängenäs äldreboende i Mellerud. En 
anläggning, Fågelvägens förskola i Dals Ed, har slutredovisats avseende 
solcellstödet. 
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• Projektet; Tur och Retur – Hållbara resor mellan land och stad. DMEK medverkar i 
arbetsgrupp och styrgrupp för detta pilotprojekt som undersöker nya möjligheter 
till en hållbar mobilitet på landsbygder. Fyrbodals kommunalförbund driver 
projektet med finansiering från energimyndigheten. Projektet kommer att 
kartlägga verktyg för mobilitetslösningar, utveckla och testa olika lösningar i Dals 
Långed och på Orust. En workshop med ”mobilitetsexperter” från Götaland hölls 
den 13 juni i Göteborg. 

 
• Projektet; Fossilfri gränsregion 2030. Projektet innehåller flera arbetsområden 

(workpackages). DMEK är delaktiga i flera arbetsområden så som 
Laddifrastruktur, Biogas, Kommunal samordnad varudistribution, Kommunal 
fordonsflotta och Fossilfria arbetsmaskiner.  

     WP3 (Workpackage 3) Kommunala fordonsflottor och upphandling av    
     transporttjänster 

- 3.1 Kartläggning och stöd till fordonsansvariga 

     DMEK har påbörjat kartläggning och redovisning av biogasanvändningen i                
     kommunernas biogasbilar. 

  
- 3.2 Upphandling av fossilfria fordon 

     DEMK bidrar med stöd vid upphandling av fossilfria fordon 

 
     Under WP3 ingår även vår delaktighet i förstudien om samordnade    
     varutransporter som pågår. Syftet med förstudien är att fastställa om en  
     samordnad varudistribution för Dalslandskommuner är den rätta vägen att ta för  
     att minska på transporterna vid varuleveranser och därmed även minska  
     koldioxidutsläppen.  
 
     WP4 (Workpackage 4) Fossilfri infrastruktur 

- 4.1 Laddinfrastruktur 

     DMEK hjälper kommunerna och de kommunala bolagen att söka bidrag från    
     Klimatklivet för att utöka antalet laddpunkter. 
 
      - 4.2 Biogas/vätgas 

      - 4.3 Stödjande arbete och vägledning 

      - 4.4 Affärsmässiga samarbeten för biogas 

     Inom dessa arbetspaket arbetar DEMK med infrastruktur för fossilfria drivmedel (i  
     synnerhet biogas). Där DMEK även varit initiativtagare till ett möte mellan  
     Färgelanda kommun, Grönt Bränsle och Trollhättan Energi, som ägde rum under  
     hösten 2019. Syftet med mötet var att diskutera hur intresset ser ut för de olika  
     aktörerna gällande etablering av en biogastankstation i Färgelanda. Dialogerna  
     resulterade i att Grönt Bränsle skickade in en ansökan om extern finansiering via  
     klimatklivet från Naturvårdsverket för att kunna etablera en biogastankstation i  
     Färgelanda. 
 
     WP5 (Workpackage 5) Arbetsmaskiner 

- 5.1 Kunskapsinhämtning 
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      DEMK har tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund påbörjat en kartläggning   
      genom att begära in uppgifter om alla arbetsmaskiner som används av  
      kommunerna och de kommunala bolagen. 

 
Energi- och klimatrådgivningen (EKR) finansieras av Energimyndigheten och 
tillhandahåller opartisk energirådgivning till allmänheten, små och medelstora företag 
samt organisationer. Energi- och klimatrådgivningen utförs genom riktade insatser och 
genom telefonrådgivning (EKR). 
 
Telefonrådgivning erbjuds och pågår för alla målgrupper. Fyra företag har fått besök och 
kvalificerad hjälp att komma vidare i sitt energiarbete. Det finns ett påtagligt ökat 
intresse för solenergi hos privatpersoner och företag som ett flertal gånger lett till besök 
och i förlängningen även installationer.  
  
EKR var inbjuden som föreläsare vid Färgelandas näringslivsmässa, med temat solceller. 
Dessutom har EKR genomfört två solcellskvällar en i Bengtsfors och en i Dals Ed. I Dals 
Ed var även en lokal solcellsfantast inbjuden att berätta om sina erfarenheter.  
  
Det planerade insatsprojektet gällande solceller riktat till församlingarna i kommunerna 
fick avbrytas, då de inte fanns något intresse. I stället fokuserades det mer på 
privatpersoner och företag, genom bland annat solcellskvällarna i Bengtsfors och Dals Ed. 
 
Miljöanpassad offentlig upphandling 
Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 
2018; 1, 2, 5, 6 
 
En uppföljning av miljökraven för levererade IT-produkter har slutförts under våren 
2019. Rapporten presenterades för direktionen i april och har skickats ut till 
kommunernas IT-chefer samt upphandlingsansvariga. 
 
DMEK har under våren 2019 bistått upphandlingsgruppen med den gemensamma 
upphandlingen för kommunerna; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle och 
Åmål, av lokalvårdsprodukter, genom att ta fram relevanta miljökrav för kosmetiska och 
kemiska produkter som har använts i förfrågningsunderlaget.  
 

Hållbar samhällsplanering 
Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 
2018; 1–6 

 
Dalslands katalysatorgrupp skapades, som ett resultat av projektet HNV-Link, för att 
underlätta arbetet på gårdsnivå med frågor som rör hållbar markanvändning. 
Katalysatorgruppen består av flera olika aktörer som genom sina kanaler kan underlätta 
arbetet med hållbar markanvändning i Dalsland. Gruppen har under 2019 arbetat med 
att konkretisera syfte, roller och mål för att tillsammans bland annat kunna ansöka om 
medel för arbetstid och åtgärder gällande hållbar markanvändning i ett 
landskapsperspektiv. Gruppen har påbörjat förankringsarbete hos egna och viktiga 
medaktörer. Man har även börjat formulera ett erbjudande om ett arbetssätt som bidrar 
till alla övergripande samhällsmål genom att utgå ifrån ett platsperspektiv och 
personerna på platsen.  
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Arbete har pågått med att revidera texter till Melleruds kommuns översiktsplan efter 
samrådsremiss.  
  

Arbetet med Dals-Eds nya översiktsplan pågår, miljöstrateg deltar i ÖP-arbetsgruppen. 
Flera personer på DMEK, både i strateggruppen och i tillsynsgruppen har bidragit med 
texter till ÖP. DMEK fäster särskilt stor vikt vid genomförandeplanen och att den blir 
förankrad både i kommunen och DMEK. En av åtgärderna är att göra en kartläggning av 
ekosystemtjänster i kommunen. Översiktsplanen ska gå ut på samrådsremiss i början av 
2020. Översiktsplanen för Melleruds kommun har varit under bearbetning under 2019.  
  
Den gemensamma avfallsplanen för våra fyra kommuner antogs i kommunerna 2018, 
under 2019 har DMEK medverkat vid möten, bl.a. om ny entreprenadupphandling. 
  
DMEK har medverkat i VA-planeringen i Bengtsfors och Mellerud. Färgelanda och Dals-Ed 
har ännu ingen färdig VA-plan. 
  
DMEK har i samverkan med kommunernas VA-enheter genomfört en förstudie/utredning, 
med LOVA-medel från Länsstyrelsen, om att anlägga en hygieniseringsanläggning för 
slam från slutna tankar för toalettavlopp, syftet är att denna kretsloppsfraktion ska 
spridas på åkermark. Utredningen presenteras i början av 2020. 
 

Naturvårdsplanering 
Boken ”Vägledning till Naturen i Dalsland” utgavs i juni 2017 och hemsidan 

www.naturidalsland.se publicerades samtidigt. Arbetsgruppen hade möte i juni i år, och 
ser ett behov av en ny upplaga, samt en version på engelska, inför sommaren 2020. 
Avtal med översättare slöts strax innan jul 2019.  
  
Färgelanda kommun har tagit beslut om att undersöka förutsättningarna för att bilda ett 
kommunalt naturreservat vid Sundsbroområdet. Dialog har inletts med länsstyrelsen. 
  
Dals-Eds kommun önskar utreda förutsättningarna för att bilda ett kommunalt 
naturreservat i anslutning till Heråmadens naturreservat på Majlidhöjden (Töftedals-
Högen 1:3). Dialog har inletts med länsstyrelsen. 
 
Vattenplanering  
Arbetet har framförallt en inriktning kopplat till följande miljömål i verksamhetsplanen för 
2018; 3, 4, 5 
 

LEVA-Projektet ”Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten” startades 2019 av DMEK, i 

samverkan med Vänersborgs kommun, för att utveckla arbetet med att minska 
övergödningen av sjöar och vattendrag på Dalboslätten. LEVA står för Lokalt 
Engagemang för Vatten. Lillån på Dalboslätten är ett utav 20 LEVA- pilotområden som 
deltar inom Sverige och som finansieras genom bidrag från havs- och 
vattenmýndigheten. Projektledare är agronom Madeleine Svärd som har anställts för att 
leda arbetet. Syftet med projektet är att nå vatten av god kvalitet och samtidigt bibehålla 
en effektiv livsmedelsproduktion. Tre delavrinningsområden, i Gestad-Grinstadsområdet 
på Dalboslätten ingår, och området ligger i både Melleruds och Vänersborgs kommuner. 
Under året har en rad olika aktiviteter startats upp och många jordbrukare har 
kontaktats och åtgärdsförslag har börjat tas fram. Under hösten 2019 beviljades 
projektet ett LOVA-stöd från Länsstyrelsen på 5,8 miljoner kronor. Stödet resulterar i att 
projektområdet utökas till hela Dalboslätten och att projektet förlängs t.o.m. 2023. 
LEVA-projektet på Dalboslätten är ett av de få 20 nationella projekten som har fått 
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förlängd projekttid. Övriga nationella LEVA-projekt väntar på besked om ev. fortsättning 
av havs och vattenmyndigheten.  
  
Inom Dalbergså/Holmsåns avrinningsområde pågår även olika insatser i Teåkersälven, 
enligt Åtgärdsplanen för Teåkersälven, som togs fram 2018 i bred samverkan. En åtgärd, 
som DMEK arbetar med är att skapa en fiskväg vid det gamla vattenkraftverket vid 
Kårud. Under 2019 har en projektering gjorts och LOVA-medel beviljades i slutet av året 
för ett genomförande. 
  
DMEK medverkar i projektet ”Lokalt åtgärdsarbete i Örekilsälvens övre del” som har 

startat under året, efter att ha fått LOVA-medel från Länsstyrelsen. Projektägare är Dals-
Eds kommun och projektet ska pågå till och med 2023 och syftet är att genom 
åtgärdssamordning i bred samverkan främja och initiera åtgärder som förbättrar 
vattenkvalitet, biotoper (tex lekbottnar för lax och öring) och biologisk mångfald i 
Örekilsälven och dess biflöden. Projektområdet är Örekilsälvens avrinningsområde 
uppströms Töftedalsåns inlopp. Delar av projektområdet ligger i Färgelanda och 
Bengtsfors kommuner. Åtgärdssamordningen har fokus både på vattenmiljöerna och på 
markanvändningen. Stor vikt läggs på samverkan och dialog med markägare och andra 
intressenter. 
  
DMEK deltar i vattenråden, vilka är samverkansforum för alla intressenter inom 
respektive avrinningsområde, med syfte att medverka till vattenvårdande insatser. 
Gullmarns vattenråd beviljades i slutet av året medel till att inventera vandringshinder 
för fisk i Örekilsälven och för extra insatser mot övergödningen i Valboåns 
avrinningsområde.  
  
DMEK medverkar i Dalslands kanals vattenvårdsförbund/vattenråd genom en 
sekreterarfunktion. För närvarande utreds frågan om ett utvidgat kontrollprogram längs 
vattendraget och en förbättring av samarbetet med vattenmyndigheterna. Skolprojektet 
som pågar i flera år ska fortsätta och websidan kommer att förnyas under. Förbundet har 
genomfört en vattenvandring för allmänheten vid Tisslan (Tisselskogtrakten) i maj och 
planerar ytterligare en i september.   
  
Samverkan och nätverk 
DMEK har deltagit i kompetensutveckling och samverkan med andra aktörer till exempel 
Fyrbodals kommunalförbund, Länsstyrelsen, Hållbar Utveckling Väst och Fossilfritt 
Dalsland.  
 
Sammanfattande status i relation till verksamhetsplan 2019  
Det miljö- och energistrategiska arbetet följer upprättad plan förutom en omprioritering 
av insatser gällande kommunernas miljöledningsarbete där en översyn och 
utvecklingsdialog har inletts. Det energi- och klimatstrategiska arbetet gentemot de fyra 
värdkommunerna har i viss omfattning påverkats av att två energi- och klimatstrateger 
slutade under året och att två nya strateger introducerades.  
 

 

Framtiden på kort och lång sikt 

 
• Med miljö- och energikontoret samlat på en ort har förutsättningarna för att 

utveckla förbundets verksamhet ökat. Då förbundet fortfarande får ses som en 
relativt ny organisation finns ett behov att fortsätta utveckla förbundets 
lednings- och styrfunktioner, kvalitet och effektivitet, kompetens samt 
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arbetsmiljö. Förbundet lägger stor vikt vid detta på både kort och lång sikt. 
För en fortsatt effektiv utveckling av förbundets verksamhet är det angeläget 
att personalen så snart som möjligt får en gemensam arbetsplats (idag sitter 
personalen ”under två tak”) 

• Fortsatta verksamhets- och tillsynsplaner samt behovsutredningar bör präglas 
av att kontorets resurser används med syftet att åstadkomma största möjliga 
miljönytta för Dalsland. Ett sådant arbete sker fortlöpande. Viktiga faktorer i 
detta arbete utgörs av FN:s hållbarhetsmål, nationella/regionala miljömål, 
lagstiftning, lokala mål samt ekonomiska ramar. Samtliga medarbetare är 
involverade i detta arbete. 

• Det är viktigt att fortsätta utveckla samsynen mellan kommunerna avseende 
förbundets roll, uppdrag samt de ekonomiska förutsättningarna för förbundets 
arbete. 

• Det är angeläget att utveckla de gemensamma rutinerna och riktlinjerna inom 
miljö- och energikontoret i syfte att skapa enhetlighet och tydlighet. Detta är 
ett arbete som pågår och som sker på både kort och lång sikt.  

• En fortsatt utveckling av samverkan mellan förbundet och kommunerna är 
angelägen. Förbundet arbetar aktivt med denna fråga. Miljö- och 
energikontoret har under början av 2018 föreslagit kommunerna specifika 
återkommande samverkansforum på både politisk nivå och tjänstemannanivå. 
Flera av dessa har startats, men det finns fortfarande behov av att utveckla 
detta. Förbundets ambition är att, utifrån tillgängliga resurser, fortsätta att 
utveckla denna process.  

 

 
 

 

Hållbar utveckling västs övergång till Innovatum 
 
Hållbar utveckling väst (tabell 5)   
     
Ansvarig: Dan Gunnardo     
Ansvar: 3020     
          

 Utfall Utfall Budget Avvikelse 
Belopp i tkr 2019 2018 2019 2019 

        
Verksamhetens intäkter 859    11 701    0 859    
Finansiella intäkter 0    0    0 0    

Summa intäkter 859    11 701    0 859    

        
Kostnader        
Personalkostnader 372    7 794    0 372    
Övriga kostnader 569    3 478    0 569    
Finansiella kostnader 0    0    0 0    

Summa kostnader 941    11 272    0 941    

        

Årets resultat -82    429    0 -82    
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Bakgrund 
Verksamheten Hållbar utveckling Väst övergick 1 januari 2019 till Innovatum. Till följd av 
att flera projekt i samband med verksamhetsövergången inte var slutförda alternativt 
inte slutredovisade var det ekonomiska utfallet i projekten inte känt vid detta tillfälle. 
Härigenom kunde inte heller ekonomiska frågor mellan förbundet och Innovatum 
slutgiltigt regleras vid detta tillfälle. 
 
 
Hållbar utveckling väst – resultat per 

projekt/aktivitet (tabell 6)    
  2019 2018 Totalt 

Projekt Projekt     

3406 Energirådgivarsamordn RUL -189 -2 136 -2 324 
3416 Kommunnätverket för hållbar utv 0 160 810 160 810 
3478 Rådgivning Väst 0 -312 -312 
3495 Vindkraftgrup smart energi 0 -74 040 -74 040 
3521 Företagsnätverk för energieff. -213 305 99 733 -113 572 
3523 Green Building -24 012 -20 463 -44 475 
3524 Hållbart resande väst 0 -58 577 -58 577 
3528 Sol i väst (nya)* 0 0 0 
3532 Nationell samordnare förnybar energi 0 29 905 29 905 
3534 Regionala Noder fas 2 0 0 0 
3535 Sol i väst - privata fast. Ägare 90 342 40 173 130 515 
3536 Insatsprojekt solel 2018-2020 0 285 285 
3537 Biogas väst 7 867 53 738 61 605 
3538 Fixa laddplats -1 445 -6 294 -7 739 
3539 Operativ kommunikatör 0 0 0 
3540 Interstellar -685 -985 -1 670 
3541 Kanslichef samordningsprojekt 0 -2 007 -2 007 

       

  
Påverkande saldo från avslutade 
projekt -141 427 219 830 78 403 

       
Aktivietet Basverksamhet Res 2019 Res 2018 Totalt 

3002 Aktivitet Ways2Taste 59 224 -59 224 0 

 Basverksamhet i övrigt 0 267 705 267 705 

       

  
Resultat från basverksamhet i 
övrigt 59 224 208 480 267 705 

       
  Resultat -82 202 428 310 346 107 

 
(-) = underskott 
* Projektet Sol i väst redovisas separat, se nedan 
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Ekonomisk analys 
Det slutgiltiga ekonomiska resultatet avseende HUV:s övergång till nya huvudmannen 
Innovatum AB 2019-01-01, kunde på grund av ej avslutade/ej slutredovisade projekt 
inte färdigställas i helårsbokslutet 2018. Nu föreligger slutgiltigt resultat med undantag 
av projektet Sol i Väst, vilket redovisas särskilt nedan. Resultatet visar ett överskott på 
ca 346 tkr. Överskottet innefattar flera olika typer av aktiviteter såsom; projekt, 
samordningsfunktioner i nätverk samt basverksamhet. Direktionen bör ta ställning till 
den slutgiltiga hanteringen av resultatet. 
 
Sol i väst 

Projektet Sol i väst har slutredovisats till finansiärerna; energimyndigheten, VGR samt 
länsstyrelsen. Utifrån inlämnad slutredovisning beräknas projektet medföra ett totalt 
underskott motsvarande ca 30 tkr. Energimyndigheten har godkänt slutredovisningen 
men förbundet inväntar VGR:s och länsstyrelsens ställningstagande över 
slutredovisningen. Sådant ställningstagande förväntas inom kort. Med anledning av detta 
kan det slutgiltiga resultatet komma att ändras. Förbundet och Innovatum AB har via 
avtal förbundit sig att dela ett eventuellt underskott i projektet 50/50.  
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Resultaträkning 
            
  Bokslut Bokslut Budget  Avvikelse 

Belopp i tkr   2019 2018 2019 2019 

         
Verksamhetens intäkter Not 1 29 804    36 402    18 109    11 695    
Verksamhetens 
kostnader Not 2 -28 145    -34 133    -18 335    -9 810    
Avskrivningar Not 3 -1 226    -1 699    0    -1 226    
Verksamhetens nettokostnader 433    570    -226    659    

         
Finansiella intäkter Not 4 5    3    0    5    
Finansiella kostnader Not 5 -20    -23    0    -20    
Resultat efter finansiella poster 418    550    -226    644    

         

Extraordinära poster  0    0    0    0    
Årets resultat   418    550    -226    644    

 

 

Nettoresultat   
              
  Utfall   Utfall Budget Avvikelse 

Belopp i tkr   2019   2018 2019 2019 

          
Ekonomi/finans (tidigare del av kansli)  0     0    0    0    
Miljö- och energikontoret  500     122    -225    725    
Hållbar utveckling väst  -82     429    0    -82    

          
Summa   418      551    -225    643    
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Balansräkning 

          

  Bokslut  Bokslut 

Belopp i tkr   2019   2018 

       
TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar Not 6 0     1 831    
Finansiella anläggningstillgångar  0     0    
Summa anläggningstillgångar   0      1 831    

       
Omsättningstillgångar       

Fordringar Not 7 8 203     6 301    
Kassa och bank Not 8 5 777     3 961    
Summa omsättningstillgångar   13 980      10 262    

       

SUMMA TILLGÅNGAR   13 980      12 093    

       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget kapital Not 9 3 686     3 267    
varav årets resultat  419     550    

       
Skulder       
Långfristiga skulder Not 10 0     760    
Kortfristiga skulder Not 11 10 294     8 066    
Summa skulder   10 294      8 826    

       

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER   13 980      12 093    

       
Soliditet   26,4%   27,0% 
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Finansieringsanalys 

    
    Bokslut Bokslut 

Belopp i tkr   2019 2018 

      

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat Not 9 418    550    
Justering för av- och nedskrivningar Not 3 1 226    1 699    
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  1 644    2 249    

      
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Not 7 -1 902    -1 380    
Ökning (+)/minskning(-) kortfristiga skulder Not 8 2 228    -463    

Kassaflöde från den löpande verksamheten   1 970    406    

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i materiella anläggningstillgångar  0    0    
Försäljning av materiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiella anläggningstillgångar      
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar      

Kassaflöde från investeringsverksamheten   0    0    

      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyupptagna lån      
Amortering av skuld Not 10 -760    -1 225    
Ökning av långfristiga fordringar      
Minskning av långfristiga fordringar Not 6 606      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -154    -1 225    

      

Periodens kassaflöde   1 816    -819    

Likvida medel vid årets början  3 961    4 780    
Likvida medel vid periodens slut  5 777    3 961    
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Notförteckning 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 

   
Not 1 Verksamhetens intäkter   
Årsavgifter tillsyn 2 630 2 598 
Tillsyns- och prövningsavgifter 2 236 1 994 
Bidrag kalkning  2 107 3 865 
Projektfinansiering HUV (Energimyndighet, VGR, Länsstyrelsen mfl.) 859 11 143 
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Bengtsfors 3 327 3 264 
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Dals Ed 1 626 1 576 
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Färgelanda 2 235 2 173 
Kommunavgift nämnd och miljökontor - Mellerud 3 182 3 095 
Bidrag energisamverkan (VHT 2251) 707 1 363 
Bidrag energimyndighet (VHT 2251) 680 0 
Försälj tjänst energi och klimatrådgivning till annan kommun 176 172 
EU-bidrag (SGO) 0 83 
Intäkter bibliotekssystem 481 597 
Intäkter lönesystem HR+ 2 164 2 105 
Intäkter ekonomisystem Agresso 1 352 1 238 
Intäkter VA-system 174 295 
Intäkter plan/bygg-system 86 173 
Intäkter fastighetsbolagen 2 572 
Periodiserad ej fakturerat ekonomisystem Xledger 4 651 0 
Extern finansiering av projekt hos miljökontoret 743 97 
Övriga intäkter 386 0 

   
S:a verksamhetens intäkter 29 804 36 402 

      

Not 2 Verksamhetens kostnader   
Personalkostnader 14 148 21 571 
Hyror 494 1 117 
Material 268 390 
Köpta tjänster 9 292 4 569 
Kostnad för revision 50 0 
Övriga kostnader 3 893 6 486 
S:a verksamhetens kostnader 28 145 34 133 

   
Not 3 Avskrivningar   
Avskrivning ekonomisystem 621 621 
Avskrivning Löne/PA-system 605 605 
Avskrivning VA-system 0 278 
Avskrivning plan/bygg-system 0 195 
S:a avskrivningar 1 226 1 699 

   
Avskrivning enligt plan grundas på inventariernas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över 

den beräknade nyttjandeperioden, affärssystem 10 år och övriga inventarier 5 år  

Avskrivningarna för VA system och plan/bygg system blev helt avskrivna under 2018  

 

38



  

   30 

Notförteckning 

Belopp i tkr 
Bokslut   

2019 Bokslut 2018 

Not 4 Finansiella intäkter   
Ränteintäkter kundfordringar 5 2 
Valutakursvinster 0 1 
S:a finansiella intäkter 5 3 

   
Not 5 Finansiella kostnader   
Dalslands Sparbank Ekonomisystem 3 3 
Dalslands Sparbank Löne/PA-system 5 3 
Dalslands Sparbank bibliotekssystem 0 0 
Övriga räntekostnader  8 
Övriga finansiella kostnader 12 1 
S:a finansiella kostnader 20 14 

   
Not 6 Materiella anläggningstillgångar   
- varav maskiner och inventarier   
Ingående anskaffningsvärde 20 308 20 885 
Årets investeringar 0 0 
Årets försäljningar/utrangeringar -97 -577 
Årets omklassificering till övrig kortfristig fordran -20 211 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 20 308 

Ingående ackumulerad avskrivning -18 476 -17 354 
Försäljningar/utrangeringar 97 577 
Avskrivning -1 226 -1 699 
Årets omklassificering till övrig kortfristig fordran 19 605 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -18 476 

- specifikation maskiner och inventarier   
Ekonomisystem 0 621 
Löne/PA system  1 210 
VA-system 0 0 
Bilar 0 0 
Bibliotekssystem 0 0 
Plan/ Bygg-system 0 0 
S:a materiella anläggningstillgångar 0 1 831 

   
Not 7 Kortfristiga fordringar   
Övriga kortfristiga fordringar 606 0 
Kundfordringar 210 1 824 
Skattekonto 101 1 420 
Moms 827 466 
Lönefordran -1 0 
Förutbetalda hyror 99 89 
Förutbetalda kostnader 615 815 
Upplupna intäkter 5 746 1 019 
Periodiseringsfordringar 0 667 
S:a kortfristiga fordringar 8 203 6 301 
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Notförteckning 

Belopp i tkr 
Bokslut   

2019 
Bokslut 

2018 

Not 8 Kassa och bank   
Bank 5 777 3 961 
S:a kassa och bank 5 777 3 961 

   
Not 9 Eget kapital   
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 3 267 2 717 
Årets resultat 419 550 
Utgående balans eget kapital 3 686 3 267 

- varav saldo Hållbar utveckling Väst   
Ingående värde 445 17 
Årets resultat -82 428 
Utgående värde 363 445 

- varav saldo Energisamverkan, Dalsland    
Ingående värde 0 -1 190 
Flyttat till Miljö- och energikontoret 0 1 190 
Årets resultat 0 0 
Utgående värde 0 0 

- varav saldo Miljönämnd     

Ingående värde 2 822 2 972 
Överfört från Kansli, Inköp och Energisamverkan 0 -271 
Årets resultat 501 122 
Utgående saldo 3 323 2 822 

- varav saldo Kansliet      

Ingående värde 0 792 
Överfört till Miljö- och energikontoret  -792 

Årets resultat  0 
Utgående saldo 0 0 

- varav saldo Inköp     

Ingående värde 0 127 
Överfört till Miljö- och energikontoret  -127 
Årets resultat  0 
Utgående saldo 0 0 

   
Not 10 Långfristiga skulder   
Ingående skuld 760 1 985 
Nya lån 0 0 
Amortering inom 1 år, återföring 0 0 
Amortering enligt plan -760 -1 225 
S:a långfristiga skulder 0 760 

   
Kreditgivare   
DS Bibliotekssystem 0 0 
DS Ekonomisystem 0 775 
DS Löne/PA system 760 1 210 
Amortering kommande år -760 -1 225 
S:a kreditgivare 0 760 
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Notförteckning 

Belopp i tkr Bokslut 2019 Bokslut 2018 

   
Not 11 Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 1 684 1 481 
Kommande års amortering 760 1 225 
Utgående moms 98 491 
Arbetsgivaravgifter/ kollektiva avgifter 254 681 
Preliminärskatt 225 360 
Semesterlöneskuld 682 725 
Pensionskostnader individuell del 426 712 
Särskild löneskatt individuell del 568 782 
Övriga kortfristiga skulder 160 187 
Inkomstförskott 5 437 1 421 
S:a kortfristiga skulder 10 294 8 066 

Beviljad checkkredit 6000 tkr.   
   
Not 12 Överskottsfond, tjänstepensioner   
Överskottsmedel 18 4 
S:a överskottsfond 18 4 

 

Redovisningsmodell 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning reglerar den externa redovisningen. 
Årsredovisningen ska enligt lagen innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning och investeringsredovisning.  
 
Modellens delar och samband 
Resultaträkningen redovisar det ekonomiska resultatet på tre nivåer; verksamhetens 
nettokostnader, som redovisar resultatet av den egentliga verksamheten; resultat före 
extraordinära poster, som redovisar resultatet av den löpande verksamheten; samt årets 
resultat som även inkluderar extraordinära intäkter och kostnader. Årets resultat utvisar 
förändringen av det egna kapitalet. Årets resultat innefattar hela kommunalförbundets 
verksamhet. 
 
Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. 
Balansräkningen visar värdet av kommunalförbundets tillgångar och hur dessa tillgångar 
har finansierats, externt med skulder och internt med eget kapital. Tillgångarna delas 
upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Skulderna delas upp i långfristiga 
och kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder är de som förfaller inom ett år. Skillnaden 
mellan tillgångar och summan av skulder utgör det egna kapitalet, kommunalförbundets 
förmögenhet. 
 
Kassaflödesanalysen ger upplysning om kassaflöde från löpande verksamhet, 
investeringar och från finansiering. Ett positivt saldo på kassaflödet innebär en 
förstärkning av likviditeten. Kassaflödets saldo slutar med årets förändring av likvida 
medel. 
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Driftsredovisningen visar de enskilda verksamhetsområdenas redovisade intäkter och 
kostnader samt nettobudget. 
 
Investeringsredovisningen är en beskrivning av kommunalförbundets 
investeringsverksamhet under året. 
 
Övergripande redovisningsprinciper 
I den löpande redovisningen och vid upprättande av årsredovisningen följs ett antal 
övergripande redovisningsprinciper, vilka skapar ett normverk som styr innehållet i 
redovisningsrapporterna. Principerna som tillämpas innebär att en återhållsam bild av 
kommunalförbundets ekonomi redovisas, i enlighet med god redovisningssed. Analysen 
av den finansiella utvecklingen och ställningen baseras på antagandet att dessa principer 
har följts. 
 
Principen om pågående verksamhet – Denna princip har stor betydelse för 
redovisningen, främst vad gäller tillgångsvärderingen och det sätt på vilket tillgångar 
redovisningstekniskt anses förbrukas. Här kommer förväntningar på framtiden in. 
 
Principen om öppenhet – Öppenhetsprincipen handlar dels om myndigheters 
offentlighetsprincip, dels om ett förhållningssätt där största möjliga öppenhet alltid 
eftersträvas. 
 
Försiktighetsprincipen - Försiktighetsprincipen innebär att värdering av 
redovisningsposter ska göras på ett sådant sätt att resultatet under inga omständigheter 
överskattas utan hellre underskattas. 
 
Kongruensprincipen – Kongruensprincipen innebär att konsekventa mätprinciper ska 
tillämpas över tid. 
 
Matchningsprincipen – Matchningsprincipen innebär att värderingen av tillgångar och 
skulder sker på ett sådant sätt att intäkter och kostnader som hör samman redovisas 
under samma redovisningsperiod. 
 
Väsentlighetsprincipen – Väsentlighetsprincipen kan medföra avsteg från 
matchningsprincipen i och med att endast väsentliga redovisningsposter behöver 
periodiseras. 
 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
Kommunalförbundet ska enligt lag om kommunal bokföring och redovisning följa god 
redovisningssed. Lagen reglerar vilka delar som ska ingå i årsredovisningen. 
Förvaltningsberättelsen ska ge en översikt över utvecklingen. Den ska även redogöra för 
de förhållanden som är viktiga för bedömningen av ekonomin. Här ska förhållanden som 
är kända fram till dess årsredovisningen upprättats redovisas. 
 
I 2019 bokföring och bokslut tillämpas i allt väsentligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisnings bestämmelser samt gällande rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning.  
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Tillämpning av redovisningsprinciper i övrigt 
 

• Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. 
 

• Avskrivning sker på tillgångens anskaffningsvärde. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar görs med 3 år för datorer, 5 år för inventarier och 
bibliotekssystem och 10 år för ekonomisystem och löne-/PA-system. Avskrivning 
påbörjas under det år tillgången tas i bruk. 
 

• Årets förändring av semesterlöneskulden, okompenserad övertid etc. redovisas 
under verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den totala skulden av dessa 
redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen. 

 
• Timlöner, övertidsersättningar etc. som intjänats under 2019 och betalats ut 2019 

belastar 2019 års resultat. 
 

• Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Kommunernas Pensionsanstalt 
(KPA). Pensionsrättigheter intjänade från och med 1998 har betalats in via 
försäkring hos KPA och är kostnadsförd i den mån de ej avser s.k. avgiftsbestämd 
ålderspension (individuell del). Den avgiftsbestämda delen avseende år 2015 är 
kostnadsförd och redovisas som en kortfristig skuld. Samtliga pensionskostnader 
har belastats med särskild löneskatt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 119  Dnr KS 2020/124 
Ansökan avseende bidrag till motionsspår Allégården Högsäter 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån kommunens ekonomiska situation 
2020 avslå bidragsansökan avseende motionsspår/elljusspår vid Allégården, 
Högsäter. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Högsäters Skidklubb ansöker om upprustningsbidrag för uppgradering av 
motionsspår/elljusspår vid Allégården. Ett bidrag som fast engångsbelopp är 
inte förenligt med riktlinjerna, dock kan föreningen ansöka och beviljas 
aktivitetsbidrag och bidrag om tillfällig förhyrning enligt gällande riktlinjer. 
Om synnerliga skäl föreligger kan principiella undantag beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
Möjligheten att nyttja elljusspår inom kommunen är en viktig del för att 
kunna utöva aktiviteter som leder till bland annat en bättre folkhälsa.  
Kommunen är således positiv till stöd men med det ekonomiska läge som 
kommunen befinner sig i 2020 kan inte finansieringen av upprustning etc. 
lösas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020. 
Ansökan avseende motionsspår Allégården Högsäter daterad 10 maj 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Tjänsteskrivelse 
2020-05-18 

Diarienr 
2020/124 

1 

Avdelning samhällsutveckling 
Handläggare Kultur och fritid 
Lehnida Huric 
0528-567 523 
lehnida.huric@fargelanda.se 

 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Bidragsansökan avseende motionsspår Allégården Högsäter 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån kommunens ekonomiska situation 
2020 avslå bidragsansökan avseende motionsspår/elljusspår vid Allégården, 
Högsäter. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Högsäters Skidklubb ansöker om upprustningsbidrag för uppgradering av 
motionsspår/elljusspår vid Allégården. Ett bidrag som fast engångsbelopp är 
inte förenligt med riktlinjerna, dock kan föreningen ansöka och beviljas 
aktivitetsbidrag och bidrag om tillfällig förhyrning enligt gällande riktlinjer. 
Om synnerliga skäl föreligger kan principiella undantag beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
Möjligheten att nyttja elljusspår inom kommunen är en viktig del för att 
kunna utöva aktiviteter som leder till bland annat en bättre folkhälsa.  
Kommunen är således positiv till stöd men med det ekonomiska läge som 
kommunen befinner sig i 2020 kan inte finansieringen av upprustning etc. 
lösas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan avseende motionsspår Allégården Högsäter daterad 10 maj 2020. 
 
 
 
Per Wahlén 
Tf kommunchef 

Lehnida Huric 
Handläggare Kultur och fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 120  Dnr KS 2020/180 
Utbetalning av Aktivitetsbidrag till föreningar 2020 med anledning av 
Covid-19 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala aktivitetsbidrag för 2020 med samma 
belopp som utbetalats för vår- respektive hösttermin 2019 till berättigade 
föreningar, trots att verksamhet inte har kunnat genomföras på grund av 
Covid-19. 
 
Finansiering sker genom redan budgeterade medel. 

 
Ärendebeskrivning 

 
På grund av Covid-19 och följderna av de restriktioner som Folkhälso-
myndigheten har utfärdat har föreningar inte haft möjlighet att bedriva 
planerad verksamhet under 2020. För att få en bild av hur detta påverkat 
kommunens föreningar har en enkät genomförts och sammanställts. Svaren 
visar att i stort sett samtliga bidragsberättigade föreningar drabbas 
ekonomiskt av följderna av Covid-19.  
 
Aktivitetsbidrag utbetalas utifrån redovisade aktiviteter under vår respektive 
höst varje verksamhetsår. I och med Covid-19 har inte aktiviteter kunnat 
genomföras 2020 vilket innebär att några bidrag inte betalas ut enligt 
gällande regelverk.  
 
Förvaltningen föreslår att aktivitetsbidrag utbetalas under 2020 med hänsyn 
till föreningarnas möjlighet till fortsatt verksamhet då dessa är viktiga för 
kommunens invånare, både ur ett folkhälso- och socialt perspektiv. 
Förslaget innebär att föreningarna får samma bidrag 2020 som utbetalats för 
våren respektive hösten 2019. Liknande beslut har fattats av andra 
kommuner för att stötta föreningar. 
 
Ärendet har informerats om vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 
2020, § 101, i samband med diskussion om bidragsregler för föreningar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 23 juli 2020. 
Sammanställning av ”Enkät om effekter i föreningslivet orsakade av Covid-
19 inklusive kommentarer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Redovisning av Utbetalning av aktivitetsbidrag för vt-2019 respektive ht-
2019. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Tjänsteskrivelse 
2020-07-23 

Diarienr 
KS 2020/180 

1 

Avdelning samhällsutveckling 
Handläggare Kultur och fritid 
Lehnida Huric 
0528-567 523 
lehnida.huric@fargelanda.se 

 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Utbetalning av Aktivitetsbidrag till föreningar 2020 med anledning av 
restriktioner till följd av Covid-19 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala aktivitetsbidrag för 2020 med samma 
belopp som utbetalats för vår- respektive hösttermin 2019 till berättigade 
föreningar, trots att verksamhet inte har kunnat genomföras på grund av 
Covid-19. 
 
Finansiering sker genom redan budgeterade medel. 
 
Ärendebeskrivning 
 
På grund av Covid-19 och följderna av de restriktioner som Folkhälso-
myndigheten har utfärdat har föreningar inte haft möjlighet att bedriva 
planerad verksamhet under 2020. För att få en bild av hur detta påverkat 
kommunens föreningar har en enkät genomförts och sammanställts. Svaren 
visar att i stort sett samtliga bidragsberättigade föreningar drabbas 
ekonomiskt av följderna av Covid-19. Sammanställningen bifogas. 
 
Aktivitetsbidrag utbetalas utifrån redovisade aktiviteter under vår respektive 
höst varje verksamhetsår. I och med Covid-19 har inte aktiviteter kunnat 
genomföras 2020 vilket innebär att några bidrag inte betalas ut enligt 
gällande regelverk.  
Förvaltningen föreslår att aktivitetsbidrag ändå utbetalas under 2020 med 
hänsyn till föreningarnas möjlighet till fortsatt verksamhet då dessa är 
viktiga för kommunens invånare, både ur ett folkhälso- och socialt 
perspektiv. Förslaget innebär att föreningarna får samma bidrag 2020 som 
utbetalats för våren respektive hösten 2019, se bifogade sammanställningar. 
Liknande beslut har fattats av andra kommuner för att stötta föreningar. 
 
Ärendet har informerats om vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 
2020, § 101, i samband med diskussion om bidragsregler för föreningar.  
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Tjänsteskrivelse 
2020-07-23 

Diarienr 
KS 2020/180 

2 

 

Beslutsunderlag: 
 
Sammanställning av ”Enkät om effekter i föreningslivet orsakade av Covid-
19 inklusive kommentarer. 
Redovisning av Utbetalning av aktivitetsbidrag för vt-2019 respektive ht-
2019. 
 
 
 
 
Per Wahlén 
Tillförordnad kommunchef 

Lehnida Huric 
Handläggare Kultur och fritid 
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Postadress Besöksadress  Telefon e-post  
 
458 80 FÄRGELANDA Timmervägen 12   0528-56 75 23  lehnida.huric@fargelanda.se   
       
 

Enkät om effekter i föreningslivet orsakade av Covid-19 
I dessa dagar så påverkas vi alla på ett eller annat sätt av pandemin. Många är oroliga och 
ingen vet säkert var detta tar vägen och när krisen går över. Vi vill nu gärna veta hur er 
förening har drabbats eller kommer att drabbas framöver de närmaste månaderna. Allt går 
ju väldigt fort nu och förutsättningarna ändras från vecka till vecka. Tyvärr har kommunen 
ytterst begränsade möjligheter att hjälpa er förening ekonomiskt, men vi kanske kan stödja 
er på annat sätt. 
 
Genom att Du fyller i och skickar in enkäten, medger Du att Färgelanda kommun lagrar 
och använder de uppgifter Du anger, i syfte att sammanställa och kartlägga nuvarande läge 
med anledning av Corona, för att om möjligt vara beredda på eventuella åtgärder.  
 
Vi är tacksamma om du har möjlighet att fylla i denna senast den 30 april. 
 
Kultur och fritid 
Handläggare 
Lehnida Huric 
0528-56 75 23 
lehnida.huric@fargelanda.se 
 
Föreningens namn: _____________________________________ 
 
 
Typ av verksamhet:_____________________________________ 
 
32 föreningar har svarat på enkäten av 62. 
 
 
Antal medlemmar:   0-10   
 

11-30  3 
 
31-60  4 
 
61 – 100  7 
 
Fler än 100  18 
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Postadress Besöksadress  Telefon e-post  
 
458 80 FÄRGELANDA Timmervägen 12   0528-56 75 23  lehnida.huric@fargelanda.se   
       
 

Coronas påverkan på föreningens ekonomi 
 
 
 
Påverkas er förening ekonomiskt av krisen?  Ja  30 
 
    Nej  1 
 
    Kanske  2 
 
 
 
Om du svarade Ja eller kanske på förra frågan – på vilket sätt? 
 
Ditt svar: 
 
 
 
 
 
Tror du att Coronakrisen kan få effekter på lång sikt för er förening?       Ja  17 
 
           Nej  7 
 
           Kanske  7 
 
 
Om du svarade Ja eller kanske på förra frågan – på vilket sätt kan Coronakrisen påverka 
föreningen? 
 
Ditt svar: 
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Postadress Besöksadress  Telefon e-post  
 
458 80 FÄRGELANDA Timmervägen 12   0528-56 75 23  lehnida.huric@fargelanda.se   
       
 

 
 
Anpassning eller inställda aktiviteter 
 
Har er förening behövt anpassa er verksamhet på grund av Coronakrisen, och i så fall hur? 
    Ja  26 
 
    Nej  5 
 
    Kanske  1 
 
Om du svarade Ja eller kanske på förra frågan, ange gärna på vilket sätt verksamheten har, 
eller kommer att behöva anpassas 
 
Ditt svar: 
 
 
 
Har er förening behövt ställa in aktiviteter på grund av Coronakrisen? Och i så fall vilka 
aktiviteter? 
    Ja  30 
 
    Nej  2 
 
    Kanske 
 
Om du svarade Ja eller kanske på förra frågan, ange vilka aktiviteter som har ställts in eller 
kommer att ställas in 
 
 
 
 
 
Har du något övrigt som du vill framföra till oss? 
 
Ditt svar 
 
 
 
 
Skriv dina kontaktuppgifter (namn, förening, telefon och/eller mail adress) och eventuella 
frågor nedan, om du vill att vi kontakta er. 
 
Ditt svar:  
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Kommentarer på fråga 1: 

Påverkas er förening ekonomiskt av krisen? 

 Utebliven verksamhet = uteblivna bidrag. 
 Hemmamatcher som vi får intäkter försvinner. Vi får eventuellt ställa in Valboslaget. 

Sponsorer som ej har möjlighet att sponsra som tidigare. 
 Minskad verksamhet. Inga tävlingar. Risk för färre medlemmar. 
 Inställda tävlingar och läger, extra aktiviteter. Elevantalet har sjunkit pga. ekonomisk 

osäkerhet. Ökade personalkostnader för frånvaro vid sjukdomssymtom.  
 Förlorad inkomst från Café Lergöken och övrig verksamhet. 
 Mindre aktivitetsbidrag. 
 Avbokade uthyrningar = inga inkomster. 
 Uteblivna bokningar ca 6000 :- / månad. 
 Mycket neddragen aktivitet. 
 Kioskintäkter och inträde hemmamatcher. Minskade medlemsavgifter. Permittering 

personal. Ev. utebliven Färgelanda Cup – vår inkomstkälla. 
 Minskad träning och tävlingsverksamhet. Minskade intäkter med ca 40 – 50 000 kr. 
 Vi kan inte fortsätta med våra aktiviteter. Tror inte att medlemmarna kommer att 

betala årsavgift om det inte blir några aktiviteter. 
 Uteblivna intäkter från inställda arrangemang. Uteblivna intäkter från uthyrningar. Ev. 

tapp av medlemmar. 
 Intäkter i form av utebliven kiosk, inträde 
 Uteblivna intäkter för lotterier, kaffeservering, ev. gåvor vid möten. 
 Besöksintäkter i sommar kan minska eller utebli. 
 Kan inte göra några insamlingar. 
 Uteblivna hyresintäkter för inställda evenemang och möten. 
 Bassänghyran måste betalas trots att vi inte kan utnyttja bassängen. Bidrag från 

Riksidrottsförbundet är baserat på hur många som badar. Exakt antal badande 
redovisas. Minskat bidrag för vårterminen = ca 2000 kr. 

 Matcher och vissa träningar har blivit inställda = mindre intäkter. 
 Inga löpnade intäkter. 
 Vi tappar intäkter. 
 Kan ej söka aktivitetsbidrag. 
 Från mitten av maj är allt inställt. Danskurser som avbokats. Vi har avbokat musik för 

motionsdansen under maj t.v. 
 Överskott från aktiviteterna uteblir. 
 Färre deltagare på våra speldagar. 
 Avbokningar från hyresgäster. Inställda arrangemang. 
 Inställda arrangemang. 
 Färre aktiviteter. 
 Mindre spelintäkter. 
 Vi ställde in våra inomhusaktiviteter tidigt för att minimera risken för smittspridning. 

Det innebär att bidrag för 65+ motionärer uteblir. 
 Inga aktivitetsbidrag från LRF centralt. Aktivitetsbidrag från kommun?? 
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Kommentar på fråga 2: 

Tror du att Coronakrisen kan få effekter på lång sikt för er förening? På 
vilket sätt kan Coronakrisen påverka föreningen? 

 Vi hyr vår lokal av Valbohem. Utan verksamhet, inget aktivitetsstöd och då kan vi inte 
betala hyran. Vi kan bli av med vår lokal, då kan vi inte bedriva vår verksamhet. 

 Det beror på hur företagen som drabbas har möjlighet att sponsra oss i framtiden. Men 
det gäller att arbeta ännu hårdare och hitta nya samarbetspartners. Svårt att säga nu 
men troligen lite färre intäkter. 

 Oroliga för banans överlevnad samt oro på längre sikt för medlemmars antal. 
Reserestriktioner – blir problem att ta sig till och från banan. 

 Många arbetslösa ger minskat elevunderlag. Mindre grupper för att säkerställa 
möjligheten att hålla avstånd. Kostnaden per elev blir högre. Svårighet att uppnå 5 
deltagare per aktivitet pga. sjukfrånvaro. 

 Den ekonomiska bufferten blir mindre vilket kan påverka ev. reparation och 
reinvesteringar av utrustning. De stora fasta kostnaderna återstår, hyra el och städning. 

 Ekonomiskt, inga uthyrningar inga pengar. 
 Mindre bokningar pga. att föreningar lärt sig att använda digitala möten. 
 Minskad aktivitet och att medlemmar inte vågar komma igång. 
 Eftersom vi får färre ungdomar till våra träningar så minskar medlemsunderlaget. Vår 

största inkomstkälla förutom medlemsavgifter är våra arrangemang som vi inte an 
genomföra. Vi kan då inte producera kartor och kan på sikt inte fortsätta med vår 
verksamhet. 

 Långsiktigt underskott. Ev. behöva varsla personal. 
 Både ekonomiskt och besöksmässigt. 
 Sämre intresse när spelare bara får träna och inte spela matcher. 
 Om den blir långvarig mister föreningen intresserade medlemmar och därmed intäkter. 

Evenemang ställs in och föreningen mister intresse. 
 Budgetresultat kommer att förändras. 
 Det är ingen som hyr lokal för sammankomster och fester. 
 Vi hoppas att vi kan komma tillbaka till vår vanliga verksamhet under hösten. Kanske 

t.om. starta någon vecka tidigare än vi brukar om bassängen är öppen. Förutom 
träningen i bassängen saknar vi den så betydelsefulla sociala gemenskapen. 

 Beror på om fotbollsföreningar är villiga att hyra in sig för matcher och träningar. 
 Brist på socialt engagemang, ensamhet, ekonomi, risk att medlemmar lämnar 

föreningen eftersom man ”inte får något för pengarna”. 
 Den sociala kontakten är viktig för oss äldre. 
 Får inte några bokningar till lokalen när max 50 p gäller till fester mm. Kan heller inte 

planera hur vi ska göra med caféveckan då det kan vara mellan 80-100 personer. 
 Minskade aktiviteter, därigenom utebliven ekonomi. Vi vet ju inte hur långvarigt det 

blir (och att inte startas för tidigt) 
 Ekonomin. Vatten – el måste betalas trots att man inte får några hyresintäkter. 

Kulturrådet ger inte bidrag till förlorade hyresintäkter. 
 Svårt att starta upp på nytt. 
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 Risk finns att motionärer väljer annan form av träning ex. gymlokal eller via internet i 
form av ex. You Tube Yoga. 

Kommentar till fråga 3: 

Har er förening behövt anpassa er verksamhet på grund av Coronakrisen 
och i så fall hur? 

 Vi har fått flytta verksamhet utomhus, slå samman träningsgrupper. 
 Vi har ställt in matcher och vår serie börjar först i augusti. Möte har ställts in och även 

matcher. Vi har anpassat våra träningar med ombyte hemma mm. 
 Minskat antal tävlingar. Mindre grupper i verksamheterna. 
 Verksamheten bedrivs numera bara utomhus. Stängd cafeteria. Inställda aktiviteter, 

tävlingar etc. 
 Vi har avrått ”riskgrupper” att besöka gymmet och verksamheten har minskat kraftigt. 
 Avbokade uthyrningar. 
 Dragit ner på värmen. 
 Genom att vi ställt in allt från mitten av mars. 
 Svårighet att planera eftersom deltagarantalet på träningarna varierar stort. Behöver ha 

flera ledare ”stand by”. 
 Seniorverksamheten framflyttad på obestämd framtid. Förskjutna matcher, träningar. 

Permitterad personal. Ställt in säsong för Boulespel. 
 Inställda arrangemang och möten. Bara några få aktiviteter genomförs utomhus på 

behörigt avstånd. 
 Uteblivna möten med styrelse, lag, föräldrar. Träningsmässigt hålla avstånd. 
 Årsmöten, styrelsemöten och aktiviteter har ställts in. 
 Kan inte göra några besök på kommunens äldreboende. 
 Fr.om. 16 mars ställde vi in all verksamhet för vårterminen. 
 Av och ombokningar 
 Inställt alla verksamheter enl. direktiv från myndigheter. 
 Vi vet ej i dagsläget om vi kan utföra/planera/boka uppträdande för vår årliga Café-

vecka 30. 
 Anpassat promenader med utspridd starttid och ser till att det inte blir för stor 

folksamlingar. 
 Begränsat antal personer i lokalen. 
 Inga större grupper. 
 Utomhusaktiviteter, utflykt till Kroppefjäll. 
 Inomhusträningen i Assarbyhallen till hösten/vintern får anpassas. 
 Vi erbjuder fler utomhusaktiviteter + sänder live via Facebook. 
 Företag som producerar livsmedel, mjölk, kött sätter sig själva i karantän. 
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Kommentar till fråga 4: 

Har er förening behövt ställa in aktiviteter på grund av Coronakrisen? Och 
i så fall vilka aktiviteter? 

 Vi har ställt in alla aktiviteter under en viss tid, vissa aktiviteter tills vidare. 
 Vi har ställt in matcher och möten. 
 Kursverksamheten får minskas. Planerings och informationsmöten får ställas in. 
 Tävlingar, kurser och läger. 
 Café Lergöken, påsk-pyssel, gympa, bordtennis, gubbdagis, bingo. 
 Färre är intresserade att träna och vi har avrått ”riskgrupper”. 
 Dans, kurser, After Work, styrelsemöten, Sommarcafé, Sommarauktion, grillkvällar. 
 Bordtennis, danskurser, föredrag, filmvisning, Sommarcafé, loppis. Alla bokningar 

avbokade t.om. juni 2020. 
 Alla aktiviteter såsom: promenader, bingo, resor, qi-gong, boule, cirklar, gymnastik, 

caféresor. 
 O-ligan, en dalsländsk gemensam serietävling. Skärmen-träffen, vår stora nationella 

tävling. 
 Ramadan-firande, läsa sagor på arabiska, undervisning modersmål, tipspromenad. 
 Invigning boulebana samt uppstart av boule-säsong, matcher, sammandrag, träningar. 

Färgelanda IF:s egen Kick off – ”Avspark”  ev. Färgelanda Cup. 
 Årsmöte, kurser, arrangemang, vandringar mm. 
 Tränings och seriematcher. En del träningar och andra lagaktiviteter. 
 Hembygdsdag i juni, kulturvandring i juli, ev. filmvisning i oktober. 
 Gemensam kulturvandring för Högsäters och Södra Valbo hembygdsförening. 

Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbunds årsmöte, det skulle ha hållits 
gemensamt av Högsäters och Rännelanda hembygdsföreningar. 

 Besök på kommunens äldreboenden. 
 Filmföreställningar. 
 Vattengymnastik inställd för vårterminen. Boccia under sommaren kan kanske 

genomföras någon gång. 
 Matcher och vissa träningar. 
 Månadsmöten, styrelsemöten, studiecirklar, allsång, resor. 
 Våra månadsträffar ca. 40-50 personer x 25 kr, våra boulespel 1 gång per vecka ca. 6-

11 personer x 25 personer. Lotterier som ger oss pengar. 
 Tipspromenader. 
 Danser av olika slag, uthyrningar. 
 Föredrag av Jan Uddén, ev. ställa in Friluftsgudstjänst, Sommarcafé, Veteranbilsträff, 

bussresa. 
 Ev. DM – tävlingar på Genevi. 
 Musikarrangemang, barnteater, Cirkus, utställning, plundring, Selected Earrings, Tra 

la la, Cirkus cirkör. 
 Barnteater, 1:a maj, Språkcafe, Cirkus, Valborg, Svenska flaggans dag mm. 
 Årsmöte. 
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 Fältvandringar, uppföljning av plantering, besök hos tillverkare av produkter till jord 
och skog. 
 

Kommentar till fråga 5: 

Har du något övrigt du vill framföra till oss? 

 Kommunen bör ha en beredskap för att bemöta om detta blir långvarigt. 
 Vi har uppmanat våra medlemmar att vara extra noga med handtvätt och att sprita av 

handtag och dynor. Vi har tillhandahållit handsprit. 
 Att alla våra medlemmar är en riskgrupp. 
 Vi behöver få tillbaka vårt anläggningsstöd (kartbidrag) eftersom vi inte får 

inkomsterför arrangemang. 
 Bra att ni är omtänksamma i dessa Coronatider som påverkar allt och alla oerhört. 
 Hoppas på stöd och att Corona försvinner. 
 Vi har lyckligtvis haft årsmötet 2020 och redan lämnat in uppgifter till kommunen. 

Fått aktivitetsstöd. 
 De årliga kommunbidragen är viktiga för oss eftersom vi har en hembygdsgård som 

behöver underhållas. 
 Nästan alla våra medlemmar är över 70 år. Därför måste vi vara extra försiktiga. 
 Som ”tur är”: Lika för alla, förståelse, att vi bor ”på landet” och får gå ut. 
 Kostnad för boulespel i gymnastiksalen som ej spelas, har ej spelat sedan 3 mars. 

Fråga: Kostnad för gymnastiksalen? 
 Skulle vara trevligt om vi kunde få något stöd till våran cykel runda det har varit 

många som cyklat och skrivit upp sig på listan i lådan nu i april. 
 Många i våran aktivitet är riskgrupper. 
 Tennis är bra! Utomhusspel, få personer, ingen närkontakt. 
 Stötta gärna föreningar genom uppmanad pepp till motion när Covid 19 gör det 

möjligt. Varför inte skriva något på kommunens hemsida? 
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Redovisning av utbetalning av aktivitetsbidrag för vt-2019
(Ålder 0-20 år och 65 år och äldre lokalt aktivitetsstöd enl. bidragsnormer)0-20 år 65 år och äldre 0-20 år 0-20 år
Förening deltagare bidrag deltagare bidrag totalt flickor  pojkar
Dals Dansklubb Färgelanda 0 0 0
Dalslands ballongklubb 28 700 66 1650 2350 1 27
Dagsholm Golfklubb 90 2250 1404 35100 37350
Ellenö IK 60 1500 190 4750 6250 14 46
Friskis§Svettis Färgelanda 0 640 16000 16000
Färgelandas Kulturmöte förening 96 2400 0 2400 45 51
Färgelanda Parasportförening  1 25 19 475 500 1
Färgelanda IF 4 029 100725 0 100725 291 3373
Färgelanda Judoklubb 3 272 81800 0 81800 1404 1868
Färgelanda Ridklubb 2 978 74450 0 74450 2323 245
Färgelanda Scoutkår 0 0 0
Färgelanda Teaterförening 0 0 0
Färgelanda Vi Unga 13 325 0 325 10 3
Handbollklubben HÖFERS  1 588 39700 0 39700 764 824
HEF Valbo BK 1 948 48700 0 48700 1793
Högsäters Bouleförening 0 770 19250 19250
Högsäters GF Fotboll 2 541 63525 0 63525 201 2122
Högsäters Gym 0 0 0
Högsäters GF Skidklubb 217 5425 241 6025 11450 110 74
Kreativ Forum 0 0 0
Lerdals Hembygdsförening 0 17 425 425
Lerdals Jaktvårdsförening 0 0 0
Nättjebacka Hembygdasförening 0 150 3750 3750
OK Skärmen 297 7425 0 7425 182 85
PRO Färgelanda 0 893 22325 22325
Stigens Idrottsförening  257 6425 0 6425 234
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Stigens Unga Örnar 0 0 0
SPF Seniorerna Högsäter 0 941 23525 23525
Torps Byalag 0 0 0
Lerdals Byalag 22 550 144 3600 4150 9 13
Lerdals LRF-avdelning 0 0 0
SPF Seniorerna Valbo Färgelanda 0 334 8350 8350
Södra Valbo Hembygdsförening 16 400 12 300 700 7 9
Valbodalens Badmintonklubb 783 19575 0 19575 294 489
Ödeborgs Idrottsförening 0 146 3650 3650
Högsäters GF Tennissektion 51 1275 8 200 1475
Rådanefors IF 125 3125 0 3125 58 67
Rännelanda Intresseförening 39 975 25 625 1600 21 18
Summa 18 451 461275 6000 150000 611275 7761 9315

Funktionshindrade (FRK 20) (Färgelanda IF 23)

barn och ungdomar 65 år och äldre
Antal deltagare ht - 2015 16 389 5 384
Antal deltagare vt - 2016 18 699 6 309
Antal deltagare ht - 2016 17 034 6 240
Antal deltagare vt - 2017 17 088 6 376
Antal deltagare ht - 2017 16 401 7 444
Antal deltagare vt -2018 16 662 7 374
Antal deltagare h t- 2018 15 246 7 283

ht-2014 15 474
vt-2015 18 615 5 602
Antal deltagare 2015 34 089 5 602
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ht-2015 16 389 5 384
vt - 2016 18 699 6 309
Antal deltagare 2016 35 088 11 693
ht - 2016 17 034 6 240
vt - 2017  17 088 6 376
Antal deltagare 2017 34 122 12 616
ht - 2017  16 401 7 444
vt - 2018 16 662 7 374
Antal deltagare 2018 33 063 14 818
ht-2018 15 246 7 283
vt-2019 18 451 6 000
Antal deltagare 2019 33 697 13 283

Kultur och fritidskontoret  2019-11-21
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Redovisning av utbetalning av aktivitetsbidrag för ht-2019
(Ålder 0-20 år och 65 år och äldre lokalt aktivitetsstöd enl. bidragsnormer)0-20 år 65 år och äldre 0-20 år 0-20 år
Förening deltagare bidrag deltagare bidrag totalt flickor  pojkar
Dals Dansklubb Färgelanda 0 0 0
Dalslands ballongklubb 6 150 50 1250 1400 6
Dagsholm Golfklubb 44 1100 1693 42325 43425 2 42
Ellenö IK 257 6425 201 5025 11450 12 245
Friskis§Svettis Färgelanda 10 250 468 11700 11950 10
Valbo Sportunnion 138 3450 0 3450 52 86
Färgelanda Parasportförening  0 13 325 325
Färgelanda IF 3 353 83825 51 1275 85100 93 3260
Färgelanda Judoklubb 1 945 48625 0 48625 712 1233
Färgelanda Ridklubb 2 207 55175 348 8700 63875 1951 256
Färgelanda Scoutkår 0 0 0
Färgelanda Teaterförening 0 0 0
Färgelanda Vi Unga 114 2850 0 2850 108 6
Handbollklubben HÖFERS  2 014 50350 0 50350 1123 891
HEF Valbo BK 1 435 35875 0 35875 1435
Högsäters Bouleförening 0 608 15200 15200
Högsäters GF Fotboll 1 436 35900 0 35900 172 1264
Högsäters Gym 0 0 0
Högsäters GF Skidklubb 153 3825 162 4050 7875 88 65
Kreativ Forum 0 0 0
Lerdals Hembygdsförening 0 57 1425 1425
Lerdals Jaktvårdsförening 26 650 93 2325 2975 15 11
Nättjebacka Hembygdasförening 0 177 4425 4425
OK Skärmen 116 2900 22 550 3450 84 32
PRO Färgelanda 0 909 22725 22725
Stigens Idrottsförening  553 13825 46 1150 14975 241 312
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Stigens Unga Örnar 0 0 0
SPF Seniorerna Högsäter 0 1065 26625 26625
Torps Byalag 0 0 0
Lerdals Byalag 64 1600 242 6050 7650 34 30
Lerdals LRF-avdelning 0 12 300 300
SPF Seniorerna Valbo Färgelanda 0 294 7350 7350
Södra Valbo Hembygdsförening 18 450 15 375 825 14 4
Valbodalens Badmintonklubb 652 16300 0 16300 305 347
Ödeborgs Idrottsförening 0 119 2975 2975
Högsäters GF Tennissektion 0 0 0
Rådanefors IF 50 1250 0 1250 25 25
Råggärds Friluftsklubb 52 1300 37 925 2225 27 25
Rännelanda Intresseförening 90 2250 171 4275 6525 54 36
Summa 14 733 368325 6853 171325 539650 6557 8176

Funktionshindrade (FRK 17) (Färgelanda IF 21)

barn och ungdomar 65 år och äldre
Antal deltagare ht - 2015 16 389 5 384
Antal deltagare vt - 2016 18 699 6 309
Antal deltagare ht - 2016 17 034 6 240
Antal deltagare vt - 2017 17 088 6 376
Antal deltagare ht - 2017 16 401 7 444
Antal deltagare vt -2018 16 662 7 374
Antal deltagare h t- 2018 15 246 7 283

ht-2014 15 474
vt-2015 18 615 5 602
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Antal deltagare 2015 34 089 5 602
ht-2015 16 389 5 384
vt - 2016 18 699 6 309
Antal deltagare 2016 35 088 11 693
ht - 2016 17 034 6 240
vt - 2017  17 088 6 376
Antal deltagare 2017 34 122 12 616
ht - 2017  16 401 7 444
vt - 2018 16 662 7 374
Antal deltagare 2018 33 063 14 818
ht-2018 15 246 7 283
vt-2019 18 451 6 000
Antal deltagare 2019 33 697 13 283
ht-2019 14 733 6 853

Kultur och fritidskontoret  2020-03-31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 118  Dnr KS 2020/184 
Antagande av Handlingsplan med anledning av förändringsarbete 
avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan med anledning av 
förändringsarbete avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 
enligt förslag daterat 12 augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsen ska löpande hållas informerad om arbetets fortgång. 
 
Åtgärderna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens ordförande har konstaterat att ett förändringsarbete 
behöver genomföras avseende styrnings, lednings- och arbetsmiljöfrågor. 
Med anledning härav har ett förslag till handlingsplan tagits fram med 
förslag på åtgärder att genomföras under 2020-2022. 
 
Följande åtgärder finns med i planen: 

 Effektiv styrning och ledning  
 Teamutveckling – ”kulturresa”  
 Varumärkesplattform  
 Arbetsmiljö  
 Visselblåsarfunktion. 

 
Kostnaderna för åtgärderna uppskattas till 800 000 kronor under 2020-2022. 
Åtgärderna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 
Förslaget har beretts i ”Tillitsdelegationen”, som består av kommun-
ledningsgruppen, representanter för samtliga fullmäktigepartier samt 
ordförande för Vision. 
 
Facklig samverkan har skett den 18 augusti 2020. Sveriges Skolledar- 
förbund lämnar protokollsanteckning i ärendet där de hänvisar till redan 
fattade beslut kring handlingsplaner och policys ur ett arbetsmiljöperspektiv 
samt beräknad kostnad för åtgärderna med hänvisning till kommunens 
ekonomiska situation vilket bland annat inneburit inköpsstopp. Lärarnas 
Riksförbund lämnar protokollsanteckning i ärendet mot bakgrund av 
beräknade kostnader för arbetet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2020. 
Förslag till Handlingsplan med anledning av förändringsarbete avseende 
styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor daterad 12 augusti 2020. 
Protokollsanteckning Sveriges Skolledarförbund inlämnad 18 augusti 2020. 
Protokollsanteckning Lärarnas Riksförbund inlämnad 19 augusti 2020. 
 
Kommunchefen informerar.  

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Tjänsteskrivelse 
2020-08-07 

Diarienr 
KS 2020/184 

1 

Kommunledningskontoret 
Kommunchef 
Katrin Siverby 
0528-56 71 20 
katrin.siverby@fargelanda.se 

 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Antagande av handlingsplan med anledning av förändringsarbete 
avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 
 
Beslutsförslag 
 
1. Kommunstyrelsen antar handlingsplan med anledning av 

förändringsarbete avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 
enligt bilaga. 

2. Kommunstyrelsen ska löpande hållas informerade om arbetets fortgång. 
3. Åtgärderna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande har konstaterat att ett förändringsarbete 
behöver genomföras avseende styrnings, lednings- och arbetsmiljöfrågor. 
Med anledning härav har ett förslag till handlingsplan tagits fram med 
förslag på åtgärder att genomföras under 2020-2022. 
Kostnaderna för åtgärderna uppskattas till 800 000 kronor under 2020-2022. 
Åtgärderna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 
Förslaget har beretts i ”Tillitsdelegationen”, vilken består av 
kommunledningsgruppen, representanter för samtliga fullmäktigepartier 
samt ordförande för Vision och dennas ersättare. 
 
 
 
Facklig samverkan 
Facklig samverkan kommer att äga rum den 18 augusti 2020.  
 
 
 
 
Katrin Siverby 
Kommunchef 
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Tjänsteskrivelse 
2020-08-07 

Diarienr 
2020/184 

2 

 

 
Beslutet skickas till: 
Tillitsdelegationen 
Alla nämnder 
Alla arbetstagarorganisationer
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2020-08-19 

Diarienr 
KS 2020/184 

1 

Postadress 
458 80 Färgelanda 
Besöksadress 
Allhemsvägen 5, Färgelanda 

Telefon 
0528-56 70 00 
Fax 
0528-714 76 

E-post 
kommun@fargelanda.se 
Hemsida 
www.fargelanda.se 

Bankgiro 
890-9269 
Organisationsnummer 
212000-1421 

  
Kommunchef 
Katrin Siverby 
0528-56 71 20 
katrin.siverby@fargelanda.se 

 
 
 
 

Beskrivning av innehåll i handlingsplan med 
anledning av förändringsarbete avseende styrnings-, 
lednings- och arbetsmiljöfrågor 
 
Effektiv styrning och ledning 
Kommunen behöver se över sin målstyrnings- och budgetprocess så att 
denna är väl fungerande och väl förankrad i hela organisationen. 
Målstyrnings- och budgetprocessen ska så effektivt som möjligt bidra till att 
kommunen kan verkställa lagar och uppställda mål.  
 
Kommunen ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten, mål 
och fattade beslut. En kommunövergripande uppföljningsmodell ska tas 
fram.  
 
För att kunna vidareutvecklas måste kommunen på alla områden skaffa sig 
ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. 
Detta kräver jämförelser med dem som bedöms vara långt framme, vara 
skickligast, mest nytänkande o.s.v. inom ett visst område eller process 
oavsett vilken del av organisationen det är. Systematiserad 
omvärldsbevakning i alla delar av organisationen ska införas. 
 
Metod: Genomgång och eventuell revidering av befintliga styrdokument 
och processer, eventuell framtagning av nya styrdokument, utbildning och 
implementering. Ev. metodstöd 
 
 
Teamutveckling  - ”kulturresa” 
Roller och mandat mellan förtroendevalda och tjänstemän måste förtydligas. 
Förtroende och tillit mellan förtroendevalda och tjänstemän måste 
förbättras. Förhållningssätt för samspelet mellan förtroendevalda och 
tjänstemän måste antas. 
 
Med ett starkt medborgar- och medarbetarfokus ska kommunen erbjuda hög 
grad av service med krav tillgänglighet och på gott bemötande. 

80



  
2020-08-19 

Diarienr 
KS 2020/184 

2 

Postadress 
458 80 Färgelanda 
Besöksadress 
Allhemsvägen 5, Färgelanda 

Telefon 
0528-56 70 00 
Fax 
0528-714 76 

E-post 
kommun@fargelanda.se 
Hemsida 
www.fargelanda.se 

Bankgiro 
890-9269 
Organisationsnummer 
212000-1421 

 
Metod: Genomgång och eventuell revidering av befintliga styrdokument 
och processer, eventuell framtagning av nya styrdokument, utbildning och 
implementering. Metodstöd/handledning behövs. 
 
 
Varumärkesplattform 
Kommunens vision är kommunens långsiktiga mål och måste vara levande 
för att uppfylla sitt syfte. Visionen säger något om vilken sorts kommun 
Färgelanda vill vara. Allt vi gör och säger ska syfta mot detta yttersta mål. 
Genom en varumärkesplattform konkretiseras visionen och genom ett 
samlat visions-, värdegrunds- och varumärkesarbete utvecklas även 
samspelet och en ny ledningskultur. 
 
Metod: Projektuppdrag med upphandlat professionsstöd.     
 
 
Arbetsmiljö 
Kunskaperna om arbetsmiljöfrågor i allmänhet, och organisatorisk och 
social arbetsmiljö i synnerhet, måste förbättras. Vidare måste ett årshjul för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet tas fram och implementeras. 
 
Metod: Revidering av befintliga styrdokument och processer, eventuell 
framtagning av nya styrdokument, utbildning och implementering. 
Utbildningsstöd behövs. 
 
 
Funktion för att uppmärksamma missförhållande eller liknande 
Det är viktigt att medarbetare, förtroendevalda och medborgare kan 
uppmärksamma kommunen på missförhållande eller liknande. Funktioner 
för att hantera detta ska införas. 
 
Metod: Uppdrag till förvaltningen att i bred samverkan ta fram förslag på 
hur en funktion för att uppmärksamma missförhållande eller liknande skulle 
kunna utformas. 
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Plan 
2020-08-20 

Diarienr 
KS 2020/184 

1 

Postadress 
458 80 Färgelanda 
Besöksadress 
Allhemsvägen 5, Färgelanda 

Telefon 
0528-56 70 00 
Fax 
0528-714 76 

E-post 
kommun@fargelanda.se 
Hemsida 
www.fargelanda.se 

Bankgiro 
890-9269 
Organisationsnummer 
212000-1421 

  
Kommunchef 
Katrin Siverby 
0528-56 71 20 
katrin.siverby@fargelanda.se 

 
 
 
 

Handlingsplan med anledning av förändringsarbete 
avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 
 
Åtgärd Målgrupp Syfte När 
1. Effektiv styrning och ledning 

a) Översyn 
målstyrningsprocessen 

b) Översyn budgetprocessen 
c) Införande av 

uppföljningsmodell 
d) Systematiserad 

omvärldsbevakning 

 Förtroendevalda 
 Kommunledningsgruppen 
 Chefer 

 

Ernå en tydlig och 
effektiv process för 
att styra och leda 
kommunen i 
enlighet med lagar 
och uppsatta mål 

Q4 2020-Q2 2021 

2. Teamutveckling – ”kulturresa” 
a) Tydliggörande av roller  
b) Förhållningssätt 
c) Service & bemötande 
d) Organisationskultur 

 Förtroendevalda & 
Kommunledningsgruppen 

 Förtroendevalda 
 Kommunledningsgruppen 
 Chefer 
 Medarbetare 

 

Ernå en positiv 
samarbetskultur i en 
trygg organisation 
med stark vi-känsla 
präglad av tillit, 
förtroende och 
arbetsglädje 

Q3 2020-Q4 2021 

3. Varumärkesplattform 
a) Kommunikationsstrategi 
b) Levandegöra kommunens 

värdegrund 

 KSAU 
 Kommunledningsgruppen 
 Hela organisationen 

Bygga ett starkt 
varumärke och 
samtidigt 
konkretisera 
kommunens vision 
genom 
kommunikation 

Q4 2020-Q4 2021 

4. Arbetsmiljö 
a) Arbetsmiljöutbildning 
b) Systematiskt 

arbetsmiljöarbete - årshjul 

 Förtroendevalda 
 Chefer 
 Medarbetare 

Förbättra 
kunskapen om det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
och säkerställa 
efterlevnaden av 
regelverk 

Q3 2020- 

5. Funktion för att uppmärksamma 
missförhållande eller liknande 
a) Visselblåsarfunktion 
b) Synpunktsfunktion 
 

 Förtroendevalda 
 Övriga 
 Chefer 
 Medarbetare 

Inrätta funktioner 
för 
uppmärksammande 
av missförhållande 
eller liknande 

Q1 2021 

  
 
Katrin Siverby 
Kommunchef 
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Bilaga 1
Cesam 2020-08-18
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Protokollsanteckning till CESAM 18 augusti 2020 

Beträffande ”Handlingsplan med anledning av förändringsarbete”: 

Från Lärarnas Riksförbunds perspektiv har vi följande att erinra: 

Vi konstaterar på förekommen anledning att det finns behov av en förbättring när det gäller 
kommunikations klimat och förhållningssätt mellan de olika nivåerna i kommunen och vi ser 
positivt på arbetet med detta. 

Vi konstaterar dock och har erfarit att kommunen befinner sig i en ekonomisk kris som har 
föranlett beordrat köpstopp, konsekvenser i form av uppsägning av personal mm. Dessa 
omständigheter har inneburit svårigheter för verksamheter i skolan. Material och läromedel 
kan inte köpas in, elever i behov av stödpersoner, som i en del fall fått avsluta sin anställning, 
får inte den stöttning de behöver vilket påverkar arbetsmiljön för både elever och personal 
på ett negativt sätt. 

Vi menar att det kan anses kontroversiellt, att i det läge vi befinner oss, ta beslut om 
genomförande av handlingsplanens olika delar vilket skulle belasta kommunens ekonomi 
med en budgeterad kostnad till 800 000kr och att pengarna som vi ser det förmodligen 
skulle kunna användas bättre. 

 

För Lärarnas Riksförbund 

Kristina Ström KO 

Björn Karlsson HSO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 121  Dnr KS 2019/178 
Svar på Motion gällande fritidsgård/fritidsgårdar; Ywonne Jansson (V) 
och Inger Bäcker (V) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 36 (att avveckla fritidsgården) 
avseende åtgärder för att skapa en ekonomi i balans vid ingången av 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ywonne Jansson och Inger Bäcker (V) har i motion 8 maj 2019 föreslagit 
att: 
 hitta lämplig lokal i Färgelanda där man driver verksamhet i lika stor 

utsträckning som i dagsläget och som ges möjlighet att utvecklas utifrån 
ungdomarnas behov, 

 ge möjligheter till utökad fritidsgårdsverksamhet i närliggande områden 
i kommunen och se över möjligheterna till att använda befintliga 
samlingslokaler där barn och ungdomar kan träffas vid några tillfällen i 
veckan, 

 ge utrymmen för dessa utökade kostnader i kommande budget. 
 
Fritidsgårdsverksamheten har varit föremål för diskussioner och beslut i 
samband med åtgärder för att få kommunens ekonomi i balans vid ingången 
av 2021. I och med att verksamheten är socialnämndens ansvar har 
nämndens yttrande inhämtats. 
 
Socialnämnden beslutar 24 juni 2020 § 38 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
15 april 2020 § 36 att avveckla fritidsgården. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 20 juli 2020. 
Socialnämndens beslut 24 juni 2020 § 38 inklusive förvaltningens 
tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Kommunchefen informerar. 
_______ 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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Tjänsteskrivelse 
2020-07-20 

Diarienr 
KS 2019/178 

1 

Kanslienheten 
Nämndsekreterare 
Barbro Isaksson 
0528-567145 
barbro.isaksson@fargelanda.se 

 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Svar på Motion gällande fritidsgård/fritidsgårdar, Inger Bäcker och 
Ywonne Jansson (V) 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 36 avseende åtgärder för att 
skapa en ekonomi i balans vid ingången av 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ywonne Jansson och Inger Bäcker (V) har i motion 8 maj 2019 föreslagit 
att: 
 hitta lämplig lokal i Färgelanda där man driver verksamhet i lika stor 

utsträckning som i dagsläget och som ges möjlighet att utvecklas utifrån 
ungdomarnas behov, 

 ge möjligheter till utökad fritidsgårdsverksamhet i närliggande områden 
i kommunen och se över möjligheterna till att använda befintliga 
samlingslokaler där barn och ungdomar kan träffas vid några tillfällen i 
veckan, 

 ge utrymmen för dessa utökade kostnader i kommande budget. 
 
Fritidsgårdsverksamheten har varit föremål för diskussioner och beslut i 
samband med åtgärder för att få kommunens ekonomi i balans vid ingången 
av 2021. I och med att verksamheten är socialnämndens ansvar har 
nämndens yttrande inhämtats. 
 
Socialnämnden beslutar 24 juni 2020 § 38 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
15 april 2020 § 36 att avveckla fritidsgården. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialnämndens beslut 24 juni 2020 § 38 inklusive förvaltningens 
tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
 

 
 

 

Per Wahlén 
Tillförordnad kommunchef 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 38  Dnr 2019/108 
Motion gällande fritidsgård/fritidsgårdar 

 
Socialnämndens förslag 

 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 36 att avveckla 
fritidsgården. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ywonne Jansson (V) föreslår i motion att 
 

- Att hitta lämplig lokal i Färgelanda där man driver verksamhet i lika 
stor utsträckning som i dagsläget och som ges möjlighet att 
utvecklas utifrån ungdomarnas behov. 
 

- Att ge möjligheter till utökad fritidsgårdsverksamhet i närliggande 
områden i kommunen och se över möjligheterna till att använda 
befintliga samlingslokaler där barn o ungdomar kan träffas vid några 
tillfällen i veckan. 

 
- Att ge utrymme för dessa utökade kostnader i kommande budget. 

 
I samband med kommunens åtgärder för att skapa en ekonomi i balans vid 
ingången av 2021 har socialnämnden 8 april 2020 § 14, beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att avveckla fritidsgården, vilket kommunfullmäktige 
godkände den 15 april 2020 § 36. I samband med fullmäktiges beslut fick 
Utbildningsnämnden i uppdrag att till fullmäktige oktober månad redovisa 
hur en alternativ fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans 
lokaler. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

 
Beslutsunderlag 

 
Motion inkommen 2019-05-08 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-03 
 
 
 
 

SN 2019/108
2020.487

2020-07-01
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchefen 
Diariet 
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Tjänsteskrivelse 
2020-01-03 

Diarienr 
SN 2019/108 

1 

Omsorgskontoret 
Socialchef 
Johan Lundh 
0528-567609 
0766352602 
johan.lundh@fargelanda.se 

 

 
 
 
Socialnämnden 

Svar på motion gällande fritidsgårdar [Inger Bäcker och Ywonne 
Jansson (V)] 
 
Beslutsförslag 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 36 att avveckla 
fritidsgården. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ywonne Jansson (V) föreslår i motion att 
 

- Att hitta lämplig lokal i Färgelanda där man driver verksamhet i lika 
stor utsträckning som i dagsläget och som ges möjlighet att 
utvecklas utifrån ungdomarnas behov. 
 

- Att ge möjligheter till utökad fritidsgårdsverksamhet i närliggande 
områden i kommunen och se över möjligheterna till att använda 
befintliga samlingslokaler där barn o ungdomar kan träffas vid några 
tillfällen i veckan. 

 
- Att ge utrymme för dessa utökade kostnader i kommande budget. 

 
I samband med kommunens åtgärder för att skapa en ekonomi i balans vid 
ingången av 2021 har socialnämnden 8 april 2020 § 14, beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att avveckla fritidsgården, vilket kommunfullmäktige 
godkände den 15 april 2020 § 36. I samband med fullmäktiges beslut fick 
Utbildningsnämnden i uppdrag att till fullmäktige oktober månad redovisa 
hur en alternativ fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans 
lokaler. 
 
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
 
 
Johan Lundh 
Socialchef 

 
 

SN 2019/108

2020-01-03
90
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 122  Dnr KS 2019/272 
Svar på Motion avseende Trafikverket (tidigare Vägverket) upprätta 
lämpliga rastplatser i Färgelanda kommun; Kerstin Fredriksson (S) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning 
till att ärendet är överlämnat till Trafikverket där svar inte har inkommit 
ännu. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kerstin Fredriksson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion där hon föreslår att ”kommunen påverka Vägverket att upprätta 
rastplatser i vår fina kommun”. 
 
Förvaltningen bedömer att motionen faller inom ramen för kommunens 
näringslivsstrategi gällande fokusområdet attraktionskraft, insatsområde 
marknadsföring av näringsliv och kommun.   
 
Näringslivsstrategen har varit i kontakt med Trafikverket (tidigare 
Vägverket) och lämnat in en önskemålsbegäran angående rastplatser i 
Färgelanda kommun. Trafikverket utreder ärendet och återkommer med 
besked när så är möjligt.  
  
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 juli 2020. 
Motion avseende Vägverket upprätta lämpliga rastplatser i Färgelanda 
kommun, inkommen 5 september 2019. 
 
Kommunchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Tjänsteskrivelse 
2020-07-24 

Diarienr 
KS 2019/272 

1 

Kommunledningskontoret 
Näringslivsstrateg 
Jenny Christensen 
0528-56 7142 
jenny.christensen@fargelanda.se 

 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Svar på Motion avseende Vägverket upprätta lämpliga rastplatser i 
Färgelanda kommun; Kerstin Fredriksson (S) 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning 
till att ärendet är överlämnat till Trafikverket där svar inte har inkommit 
ännu. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kerstin Fredriksson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion där hon föreslår att ”kommunen påverka Trafikverket att upprätta 
rastplatser i vår fina kommun”. 
 
Förvaltningen bedömer att motionen faller inom ramen för kommunens 
näringslivsstrategi gällande fokusområdet attraktionskraft, insatsområde 
marknadsföring av näringsliv och kommun.   
 
Näringslivsstrategen har varit i kontakt med Trafikverket och lämnat in en 
önskemålsbegäran angående rastplatser i Färgelanda kommun. Trafikverket 
utreder ärendet och återkommer med besked när så är möjligt.  
  
Beslutsunderlag: 
 
Motion avseende Vägverket upprätta lämpliga rastplatser i Färgelanda 
kommun, inkommen 5 september 2019. 
 
 
 
Per Wahlén 
Tillförordnad kommunchef 

Jenny Christensen 
Näringslivsstrateg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 123  Dnr KS 2020/81 
Beslut om Valbohem AB:s, Gatersbyn 120 Fastighets AB:s och 
Färgelanda Vatten AB:s verksamhet varit förenlig med det fastställda 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna - 
bolagsuppsikt avseende förhållandena 2019 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som Valbohem AB,   
och Färgelanda Vatten AB har bedrivit under föregående kalenderår får 
anses vara förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Beträffande Gatersbyn 120 Fastighets AB har kommunstyrelsen konstaterat 
att bolagets ändamål i bolagsordningen ”att äga och förvalta fastigheter för 
Färgelanda kommun” inte kan anses uppfyllt under 2019. Kommunstyrelsen 
har därför föreslagit kommunfullmäktige att bolaget ska träda i frivillig 
likvidation och  kommunfullmäktige har 15 april 2020 § 35 fattat ett sådant 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar beslutet om uppsiktsplikten till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

 
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.  
 
Valbohem AB, Färgelanda Vatten AB och Gatersbyn 120 Fastighets AB ägs 
till 100% av Färgelanda kommun. 
 
Uppsiktspliktens genomförande 2019 
 
Under juni 2019 har kommunstyrelsen genomfört en ”bolagsdag”  där 
kommunstyrelsen fått information och fört en dialog med företrädare för 
kommunens bolag.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Valbohem AB 
Förutom den formella styrningen av bolaget via ägardirektiv och bolags-
ordning har kommunstyrelsen genom sitt presidium haft överläggningar 
med Valbohems ledning vid ett flertal tillfällen. Överläggningarna har bland 
annat rört bolagets ekonomi, bokslut och delårsrapporter, så kallad informell 
styrning. 
Bolagets VD ingår i kommunchefens ledningsgrupp. 
 
Färgelanda Vatten AB 
Kommunstyrelsen har via kommunstyrelsens presidium och förvaltnings-
ledningen  haft överläggningar med ledningen både för ägarbolaget 
Färgelanda Vatten AB och för driftbolaget Västvatten AB. I de senare 
överläggningarna har representanter för Västvatten AB:s övriga delägare, 
Munkedals, Sotenäs och Uddevalla kommuner, deltagit.   
 
Gatersbyn 120 Fastighets AB  
Bolaget har införskaffats för cirka sex år sedan som en förberedelse för 
försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med Livsmedelscenter i Väst 
(Björnhuset) för att snabbt kunna tillmötesgå en eventuell köpares önskemål 
att förvärva fastigheten ingående i ett bolag istället för en ren fastighetsaffär. 
 
Kommunfullmäktige har under 2019 beslutat att sälja fastigheten. Köpet är 
genomfört under maj 2020 och det ursprungliga syftet med bolaget finns 
därför inte längre. 
 
Inga kommunala fastigheter har överförts till bolaget. Förutsättningarna för 
att bedriva sådan verksamhet som anges i bolagsordningen saknas alltså. 
Under sådana förhållanden har kommunstyrelsens enligt Kommunallagen  
6 kap, 9 § att lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
Kommunstyrelsen har fullföljt det uppdraget och föreslagit att företaget ska 
likvideras. Kommunfullmäktige har i april 2020 följt kommunstyrelsens 
förslag och beslutat att bolaget ska träda i frivillig likvidation. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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 Sidan 1(2)  

 

Beslut om Valbohem AB:s, Gatersbyn 120 Fastighets AB:s och 
Färgelanda Vatten AB:s  verksamhet varit förenlig med det fastställda 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
- bolagsuppsikt avseende förhållandena 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som Valbohem AB,  
och Färgelanda Vatten AB har bedrivit under föregående kalenderår får 
anses vara förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beträffande Gatersbyn 120 Fastighets AB har kommunstyrelsen konstaterat 
att bolagets ändamål i bolagsordningen ”att äga och förvalta fastigheter för 
Färgelanda kommun” inte kan anses uppfyllt under 2019. Kommunstyrelsen 
har därför föreslagit kommunfullmäktige att bolaget ska träda i frivillig 
likvidation och  kommunfullmäktige har 2020-04-15, § 35 fattat ett sådant 
beslut.

Kommunstyrelsen överlämnar beslutet om uppsiktsplikten till 
kommunfullmäktige för kännedom.

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. 

Valbohem AB, Färgelanda vatten AB och Gatersbyn 120 fastighets AB ägs 
till 100% av Färgelanda kommun.

Uppsiktspliktens genomförande 2019

Under juni 2019 har kommunstyrelsen genomfört en ”bolagsdag”  där 
kommunstyrelsen fått information och fört en dialog med företrädare för 
kommunens bolag. 

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

Tjänsteskrivelse     Diarienr:                       
2020-06 02 KS 2020/81

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret
Marianne Martinsson
kommunsekreterare
0528-56 71 04
Marianne.martinsson@fargelanda.se
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                                2020-06-02     
                                                                     
                                                       

Sidan 2(2)  

Överläggningarna har bland annat rört  bolagets ekonomi, bokslut och 
delårsrapporter, s k informell styrning.
Bolagets VD ingår i kommunchefens ledningsgrupp.

Färgelanda vatten AB
Kommunstyrelsen har via kommunstyrelsens presidium och 
förvaltningsledningen  haft överläggningar med ledningen både för 
ägarbolaget Färgelanda Vatten AB och för driftbolaget Västvatten AB. I de 
senare överläggningarna har representanter för Västvatten AB:s övriga 
delägare,  Munkedals, Sotenäs och Uddevalla kommuner,  deltagit.  

Gatersbyn 120 fastighets AB 
Bolaget har införskaffats för ca sex år sedan som en förberedelse för 
försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med Livsmedelscenter i Väst 
(Björnhuset) för att snabbt kunna tillmötesgå en eventuell köpares önskemål 
att förvärva fastigheten ingående i ett bolag istället för en ren fastighetsaffär.

Kommunfullmäktige har under 2019 beslutat att sälja fastigheten. Köpet är 
genomfört under maj 2020 och det ursprungliga syftet med bolaget finns 
därför inte längre.

Inga kommunala fastigheter har överförts till bolaget. Förutsättningarna för 
att bedriva  sådan verksamhet som anges i bolagsordningen saknas alltså. 
Under sådana förhållanden har kommunstyrelsens enligt Kommunallagen 6 
kap, 9 § att lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
Kommunstyrelsen har fullföljt det uppdraget och föreslagit att företaget ska 
likvideras. Kommunfullmäktige har i april 2020 följt kommunstyrelsens 
förslag och beslutat att bolaget ska träda i frivillig likvidation.
  

Per Wahlén
T.f. Kommunchef

Marianne Martinsson
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 124  Dnr KS 2020/175 
Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet, 
ändring i miljöbalken 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till förfrågan om att 
gemensamt med Bengtsfors kommun och övriga kommuner som kan 
komma i fråga, driva frågan om en komplettering i miljöbalken avseende 
kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvdrift. 

 
Yrkande 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå 
kommunstyrelsen beslut att ställa sig positiv till förfrågan om att gemensamt 
med Bengtsfors kommun och övriga kommuner som kan komma i fråga, 
driva frågan om en komplettering i miljöbalken avseende kommunalt 
medbestämmande vid nyetablering av gruvdrift. 
 
Propositionsordning  
 
Arbetsutskottet godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardsson (C) 
yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet 
beslutar enligt yrkandet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun önskar Färgelanda kommuns 
synpunkter på att gemensamt driva frågan om kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet. 
 
Bakgrunden är inlämnat E-förslag med yrkande att Bengtsfors kommun ska 
uppvakta regering och riksdag för att få en komplettering införd i 
miljöbalken gällande kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 
gruvverksamhet. Kommunstyrelsen beslutar att kontakta kommunerna i 
Dalsland samt Årjäng för att tillsammans driva frågan om kommunals 
medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens i Bengtsfors kommun beslut 11 mars 2020 § 50. 
E-förslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvdrift. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Kommunchefen informerar.  
 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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Ämne:
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Vänner,

...  Bengtsfors  kommunstyrelse  har  svarat  positivt  på ett E-förslag  från  en medborgare  om  kornmunalt

medbestämmande  vid  nyetablering  av gnivverksamhet.  Den  nu  aktuella  bakgmnden  är att  Bergsstaten

bevi5at ett kanadensiskt företag tillstånd att undersöka möjliga aktuella fyndigheter i bland aru"iat Bengtsfors
kommun.

Förslaget  är att  kommunen  ska  uppvakta  regering  och  riksdag  i avsikt  att få till  stånd  en ändring  i

miljöbalken  med  inriktning  att en sådan  nyetablering  inte  kan  tillåtas  med  mindre  än att  kommunen  har

tillstyrkt.

I förslaget  ingår  också  att  kommunen  ska  driva  frågan  tillsarnmans  med  andra  kommuner.

Kommunstyrelsen  har  ställt  sig  bakom  detta  och  har  därför  beslutat  tillskriva  Dals  Ed,  Färgelanda,

Mellerud,  Åmål  och  Årjäng  med  frågan  om  vi  tillsammans  kan  agera  vidare  ifrågan.  I denna  fråga  har

härmed  även  Säffle  kommun  tillagts.

Vårt  ks-bslut  i ärendet  bifogas.

Vänligen  återkom  med  ett  inriktningsbesked  till  Bengtsfors  korni'nun,  om  möjligt  under  augusti  månad.

Allt  gott  i sommaren!

Stig

Med  vänlig  hälsning

Stig  Bertilsson

Kommunalråd

Kommunstyrelsens  ordförande

Bengtsfors  kommun

0531-526105

0709-377105

stiq.bertilsson@benqtsfors.se

1
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 125  Dnr KS 2020/50 
Firmatecknare för Färgelanda kommun, revidering avseende 
kommunchef och avdelningschef Samhällsutveckling 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare (motsvarande) för 
Färgelanda kommun utse kommunstyrelsens ordförande Tobias 
Bernhardsson i första hand och vid förhinder för honom, 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 februari 2020 § 31. 

 
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 nya medarbetare på befattningen kommunchef 
respektive avdelningschef Samhällsutveckling. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Tjänsteskrivelse 
2020-08-18 

Diarienr 
KS 2020/50 

1 

Kanslienheten 
Nämndsekreterare 
Barbro Isaksson 
0528-567145 
0766-35 29 65 
barbro.isaksson@fargelanda.se 

 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Firmatecknare för Färgelanda kommun, revidering avseende 
kommunchef och avdelningschef Samhällsutveckling 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare (motsvarande) för 
Färgelanda kommun utse kommunstyrelsens ordförande Tobias 
Bernhardsson  i första hand och vid förhinder för honom, 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 februari 2020 § 31. 
 
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 
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Tjänsteskrivelse 
2020-08-18 

Diarienr 
KS 2020/50 

2 

 

för att styrka behörigheter är emellertid tungrott och ineffektivt. Med detta 
beslut förenklas administrationen. 
 
Revideringen är föranledd av nya medarbetare på befattningen kommunchef 
respektive avdelningschef Samhällsutveckling. 
 
 
 
 
Katrin Siverby 
Kommunchef 
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Direktionsmötet i korthet 
2020-06-18 

 

1 
 

 

 
 

1. Justerare: Benny Augustsson, Vänersborg 
 

BESLUTSÄRENDEN 
 

2. Revidering av förbundets inköps- och upphandlingspolicy 
Ingen föredragning på mötet. 

Direktionen beslutar 
att godkänna revideringen av gällande inköps- och upphandlingspolicy 
 

3. Revidering av förbundets dokumenthanteringsplan 
Ingen föredragning på mötet 

Direktionen beslutar 
att godkänna revideringen av dokumenthanteringsplan samt framtaget arkivregemente. 
 

4. Remissförslag verksamhetsplan och budget 2021–2023 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, Carina Ericson, administrativ chef 
och Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig. 

Direktionen beslutar 
att ställa sig bakom remissförslaget till verksamhetsplan och budget för 
basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2021–2023 samt att skicka ut 
förslaget på remiss till medlemskommunerna. 
 

5. Redovisning tillväxtmedel 2019 
Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
 

6. Budget tillväxtmedel 2021 
Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen om förslaget till ny modell för tillväxtmedelsbudgeten för 
de delregionala tillväxtmedlen under 2021–2030 till protokollet. 
att godkänna att remisshanteringen för budgeten för de delregionala tillväxtmedlen i år 
tillfälligt ändras. 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att färdigställa ett budgetförslag för de 
delregionala tillväxtmedlen till arbetsutskottet den 8 oktober. 

 
7. Vägledande principer för beviljande av delregionala tillväxtmedel 

Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling 
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Direktionen beslutade 
att anta de vägledande principerna som arbetats fram enligt förslag. De vägledande 
principerna ska gälla vid beviljande av delregionala tillväxtmedel för finansiering av 
projekt under programperiod 2021–2030. 

 
8. Svar på revisorernas projektgranskningsrapport 

Information av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 
 

Direktionen beslutade 
att ställa sig bakom svaret till revisorerna avseende projektgranskningsrapporten samt 
att uppdra till kansliet att expediera svaret till de förtroendevalda revisorerna. 

 
9. Fortsatt biogasutveckling i Fyrbodal: Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals 

kommunalförbund och Västra Götalandsregionens miljönämnd, 
kollektivtrafiknämnd och regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik. 
Information av Martin Carling, förbundsordförande. 
 
Direktionen beslutade 
att anta förslaget på avsiktsförklaringen. 
att utse presidiet till den politiska grupp som det fortsatta arbetet rapporteras till. 

 
10. Val av ersättare till Mediapoolen AB 

Information av Martin Carling, förbundsordförande. 
 

Direktionen beslutar 
att utse Bedros Cicek, Trollhättan, till ersättare i Mediapoolen AB. 
 

INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 
11. Inriktningsunderlag från Västra Götalandsregionen 

Information av Helen Tisell, infrastrukturansvarig. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
 
 

12. Aktuella projektansökningar 
Ingen föredragning på mötet. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
 
 

13. Aktuella Delegationsbeslut 
Information av Martin Carling, förbundsordförande. 
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Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 

14. Ägardialog Mediapoolen AB 
Information av Ann-Britt Dahl, VD, Mediapoolen AB. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
 

15. Information Naturbruksutbildning 
Information av Morgan E Andersson, Mellerud, och Jill Stor, näringslivschef 
Vänersborgs kommun. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 

 
16. Tema Mål 1 i verksamhetsplan: Näringsliv 

Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling, Christel 
Thuresson, projektledare, Ann Palmnäs, Position Väst och Anders Borg, Position 
Väst. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 

17. Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO). 
Information av Martin Carling, förbundsordförande 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 

18. Meddelanden 
Mötet diskuterade en inkommen handling från Sotenäs kommun med anledning av 
förra direktionsmötets beslut om en omprioritering rörande väg 678 deletapp 
Bratteröd-Grohed samt Förbifart Grästorp. 
 

19. Övriga ärenden 
Ingemar Samuelsson informerade om ett ärende rörande Högskolan Väst som bland 
annat rör tilldelningen av utbildningsplatser. Mötet önskar att Fyrbodals 
kommunalförbund ska trycka på gentemot nationell nivå när det gäller högskolans 
tilldelning. 
 
Mötet föreslog att nästa Position Väst-dag ska samordnas med ett möte med 
arbetsutskottet. 
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Jeanette Lämmel informerade om 

• att regionen bjuder in samtliga kommuner till en BHU-dag den 7 oktober 2020. 
• en rapport från riksdagens trafikutskott där kommunalförbundets projekt ”Tur 

och Retur” omnämns. 
• en förfrågan från Uddevalla kommun om huruvida Fyrbodals 

kommunalförbund vill vara med och arrangera en jobbmässa. 
• nuläge i Västra Götaland med anledning av Coronapandemin. 

 
20. Nästa möte 

 
Nästa direktionsmöte äger rum den 24 september i Strömstad. 
 
Återstående möten under 2020 
29 oktober Uddevalla 
10 december Trollhättan 

 

/Anteckningar Morgan Ahlberg  
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Från: kenneth.carlsson@liberal.se
Till: Barbro Isaksson
Ärende: FW: Dokumentation - SKR presenterar Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020.
Datum: den 11 juni 2020 10:21:20

Rapport från dagens seminarie.
/Kenneth
 
-----Original Message-----
From: "SKR" <konferens@skr.se>
Sent: Thursday, June 11, 2020 2:58am
To: kenneth.carlsson@liberal.se
Subject: Dokumentation - SKR presenterar Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020.

 
Dokumentation

Tack för att du deltog på seminariet SKR presenterar Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet
2020.
För att komma direkt till sidan med rapport, tabeller och kommunrapporter, klicka här.
För att ta del av en inspelad version av sändningen, klicka här.
Med vänliga hälsningar 

Sveriges Kommuner och Regioner

mejlfot
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Utskriven av: Barbro Isaksson

Meddelanden KS 20200826
Utskriftsdatum: 2020-08-20

Diarieenhet: Kommunstyrelsen

Datum: 2020-05-27 - 2020-08-20

Riktning:

Notering: Meddelande KS 20200826

Alla

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening

2020.992 I Samordningsförbundet Väst 20200515 
styrelseprotokoll  

Per Wahlén

2020-05-27 Samordningsförbundet Väst Kommunledningskontoret

2020.1038 I Västvatten AB styrelse 20200527 Protokoll nr 
3 

Per Wahlén

2020-05-29 Västvatten AB Kommunledningskontoret

2020.1094 I Dom avseende Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen gällande Försäljning av 
fastigheten Gatersbyn 1120  Björnhuset  mål 
nr 12589-19 

Per Wahlén

2020-06-03 Förvaltningsrätten i Göteborg Kommunledningskontoret

KS 2019/334 Föreläggande mål nr 12589-19 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
Komplettering efterfrågas: överklagade 
beslutet med eventuella bilagor och 
anslagsbevis mm. Gatersbyn (Björnhuset)

2020.1097 I Trafikplan 2021: Återkoppling gällande förslag 
på trafikförändringar

Per Wahlén

2020-06-05 Västtrafik Kommunledningskontoret

2020.1105 I Satsa på syn- och hörselinstruktör - en lönsam 
investering för kommunen

Tobias Bernhardsson

2020-06-08 Synskadades riksförbund Kommunledningskontoret

2020.1106 I Färgelanda Vatten AB Styrelseprotokoll 
20200527 

Per Wahlén

2020-06-08 Färgelanda Vatten AB Kommunledningskontoret

2020.1107 I KFi årsmöte 20200511 Per Wahlén

2020-06-08 KFi, Kommunforskning i Västsverige ideell 
förening

Kommunledningskontoret

2020.1134 I Beslut avseende föreläggande med vite 
2019/072787 inkl delgivningskvitto

Katrin Siverby

2020-06-11 AMV, Arbetsmiljöverket Kommunledningskontoret

KS 2019/298 Framställan enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § 
avseende avsaknad av erforderliga kunskaper 
för att åstadkomma en god arbetsmiljö 

Sidan  1 av 3

Dnr KS 2020/12
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening

2020.1142 I Granskning av kommunens uppföljning av 
intern kontroll 2018

Katrin Siverby

2020-06-09 PwC PricewaterhouseCoopers Kommunledningskontoret

KS 2020/151 Granskning av kommunens uppföljning av 
Intern kontroll 2018

2020.1199 U BRÅ arbetsgrupp 20200608 
Mötesanteckningar 

Lillan Fahlstedt

2020-06-08 Brottsförebyggande Rådet Kommunledningskontoret

      

2020.1224 I Valbohem AB styrelseprotokoll 2020-06-09 Oskar Engdahl

2020-06-17 Valbohem AB Kanslienheten

      

2020.1258 I Dalslands Miljö- och energinämnd protokoll 
20200611  Personuppgiftsmarkerad

Per Wahlén

2020-06-23 DMEF Dalslands Miljö- och Energiförbund Kommunledningskontoret

      

2020.1264 I Fyrbodals kommunalförbunds Direktionsmöte 
20200618 i korthet

Tobias Bernhardsson

2020-06-24 Fyrbodals Kommunalförbund Kommunledningskontoret

      

2020.1276 I Folkhälsorådet (FHR) 20200615 Protokoll Lillan Fahlstedt

2020-06-29 Folkhälsorådet Kommunledningskontoret

      

2020.1333 I Anmälan om vattenverksamhet avseende 
anläggande av trummor på fastigheterna 
Färgelanda-Hede 1:20 med flera i Färgelanda 
kommun 

Per Wahlén

2020-06-30 Länsstyrelsen Västra Götaland Avdelning samhällsutveckling

      

2020.1340 I Beslut UN 2020-06-24
Åtgärder i syfte att nå ekonomisk balans 2020 
och 2021, svar utifrån KS uppdrag

Anna Gunnervik

2020-06-30 Utbildningsnämnd Utbildning

KS 2020/5 Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser

2020.1348 I Protokoll Färgelanda Vägförenings 
samfällighetsförening 20200625 

Per Wahlén

2020-07-01 Färgelanda Vägförening samfällighetsförening Kommunledningskontoret

KS 2019/198 Möte med vägföreningarna avseende bland 
annat skötsel av grönytor i kommunen

2020.1373 I Valbohem AB styrelseprotokoll 2020-06-16 Oskar Engdahl

2020-07-06 Kanslienheten

      

2020.1470 U Svar samråd Ändring av detaljplan Färgelanda 
Prästgård 1:77, inget att erinra

Tobias Bernhardsson

2020-08-10 Kommunledningskontoret

KS 2019/191 Ändring av detaljplan avseende Färgelanda 
Prästgård 1:77

Sidan  2 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening

2020.1474 I Svar avseende Kostnader per kommun inom 
Dalslands Miljö- och energiförbund -  
Finansiering Miljösamverkan Västra Götaland 
2021-2024 

Katrin Siverby

2020-08-07 Länsstyrelsen Kommunledningskontoret

KS 2020/172 Finansieringen av Miljösamverkan Västra 
Götaland 2021-2024

2020.1492 U Synpunkter avgränsningssamråd 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Åtgärdsprogram 2021- 2027 Västerhavets 
vattendistrikt (Lst 537-25788-2020)

Barbro Isaksson

2020-08-04 Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län

Dalslands miljö och 
energiförbund

      

Sidan  3 av 3
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Utskriven av: Barbro Isaksson

Delegeringsanmälan
Utskriftsdatum: 2020-08-20

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2020-08-26

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2020.1040 Fullserviceavtal avseende sanering 20200101-
20221231, Anticimex  

Per Wahlén §

2020-05-28 Anticimex och Anticimex Försäkringar AB Per Wahlén

KS 2020/78 Upphandlingskontrakt samt beställning 
Fullserviceavtal avseende Sanering 

Lars Bäcker

2020.1045 Samverkansavtal Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) mellan Färgelanda kommun och Västra 
Götalands läns landsting

Tobias Bernhardsson §

2020-05-13 Västra Götalandsregionen Tobias Bernhardsson

KS 2020/53 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Henrik Röste

2020.1061 Föreskrift om eldningsförbud - lägre nivå från 
20200529

Per Wahlén §

2020-05-29 Per Wahlén

KS 2020/145 Föreskrift om eldningsförbud 2020

Elisabet Niklasson

2020.1077 Avtal avseende utrymme för teleanläggning, 
Brattefors 1:15, anläggning FGL549 NTP1 (T4855-
20)

Per Wahlén §

2020-05-29 Skanova AB Per Wahlén

KS 2020/146 Avtal avseende utrymme för teleanläggning, 
Brattefors 1:15 

Per Wahlén

2020.1078 Tillförordnad kommunchef under ordinarie 
befattningshavares semester sommaren 2020, Eivor 
Lindahl

Per Wahlén §

2020-06-01 Per Wahlén

KS 2020/2 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Barbro Isaksson

2020.1079 Uppdragsavtal avseende Ekonomiarbete i 
Färgelanda kommun 20200519-20200915, firma E 
Persson 

Kristina Olsson §

Sidan  1 av 8
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2020-05-28 Firma Elisabet Persson Kristina Olsson

KS 2020/148 Uppdragsavtal avseende Ekonomiarbete i 
Färgelanda kommun 

Kristina Olsson

2020.1090 Tillförordnad ekonomichef under ordinarie 
befattningshavares sommarsemester 20200629-
20200719; Katrin Axberg 

Kristina Olsson §

2020-06-02 Kristina Olsson

KS 2020/2 Beslut om delegering av beslutanderätt 
(kompletterande beslut under året)

Kristina Olsson

2020.1092 Godkännande av anställning tidsbegränsad 
avseende Modersmålslärare/Studiehandledare

Per Wahlén §

2020-06-04 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Fredrik Höggärde

2020.1095 Energileveransavtal till Kyrkskolan, Färgelanda 
20200401-20210329; Matti Hansson 

Per Wahlén §

2020-06-04 Matti Hansson Per Wahlén

KS 2020/150 Energileveransavtal till Kyrkskolan, Färgelanda 

Victor Gustavsson

2020.1158 Godkännande av anställning som Speciallärare med 
inriktning utvecklingsstörning 20200810 tillsvidare, 
Elevassistent/lärarassistent/undersköterska 
20200810-20210600 samt Socialpedagog, 
20200810 tillsvidare, 75-100% per tjänst, 
grundsärskolan 7-9
  

Per Wahlén §

2020-06-10 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Anna Kindberg

2020.1159 Godkännande av anställning som Barnskötare 100% 
20200724-20200831, Förskolor i Norr och Söder 

Per Wahlén §

2020-06-10 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1160 Godkännande av anställning som Vårdbiträde 50% 
20200720-20200830, Håvestensgården 

Per Wahlén §

2020-06-10 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Jan-Åke Berglund

2020.1191 Föreskrift om Eldningsförbud högre nivå från 
20200612

Per Wahlén §

2020-06-12 Per Wahlén

KS 2020/145 Föreskrift om eldningsförbud 2020

Elisabet Niklasson

Sidan  2 av 8

207



Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2020.1198 Godkännande av anställning Elevassistent 75 % 
2020-08-14--2021-06-09

Per Wahlén §

2020-06-15 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Anna Gunnervik

2020.1200 Skapande av Lokal tillitsdelegation Tobias Bernhardsson §

2020-05-26 Tobias Bernhardsson

KS 2020/156 Lokal tillitsdelegation för fortsatt arbete kring 
styrning, ledning och samarbete mellan 
förtroendevalda och förvaltningsledning

Tobias Bernhardsson

2020.1205 Godkännande av anställande av timvikarie 
20200615-20210331 intermittent, Bruksskolan 

Per Wahlén §

2020-06-16 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Fredrik Höggärde

2020.1206 20200611 Godkännande av anställande av 
timvikarie 20200616-20210331 intermittent, 
Bruksskolan 

Per Wahlén §

2020-06-16 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Fredrik Höggärde

2020.1207 Godkännande av anställning som barnskötare 100% 
20200706-20201231, Ödeborgs förskola 

Per Wahlén §

2020-06-16 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1208 Godkännande av anställning som barnskötare 100% 
20200801-20201231, Stigens förskola 

Per Wahlén §

2020-06-16 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1209 Godkännande av anställning som barnskötare 100% 
20200630-20201231, Månvägens Förskola 

Per Wahlén §

2020-06-16 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1216 Beslut avseende anläggningsbidrag om 45 000 kr till 
Valbo Sportunion 2020 

Lehnida Huric §

2020-06-15 Lehnida Huric

KS 2020/4 Ansökan anläggningsbidrag 2020

Lehnida Huric

2020.1218 Godkännande av anställning som förskollärare 
100% 20200803-20201231

Per Wahlén §

2020-06-16 Per Wahlén
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1223 Godkännande av anställning som förskollärare 
100% 20200803-20201231, Månvägens förskola 

Per Wahlén §

2020-06-17 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1233 Beslut om Undantag från eldningsförbud (högre 
nivå) avseende grillning beviljas för Ragneruds 
Camping perioden 20200618 kl 15.00 till 20200630 
kl 23.59. Förutsättningar för beslutet föreligger

Per Wahlén §

2020-06-18 Per Wahlén

KS 2020/145 Föreskrift om eldningsförbud 2020

Elisabet Niklasson

2020.1243 Upphörande av eldningsförbud Färgelanda kommun 
från 20200622 kl 15.00 

  §

2020-06-22  

KS 2020/145 Föreskrift om eldningsförbud 2020

Elisabet Niklasson

2020.1254 Avtal avverkningsrätt  K402 Dagsholm vindfällen 
(K40201F13) 

Per Wahlén §

2020-06-18 Skogssällskapet Förvaltning AB Per Wahlén

KS 2020/168 Avtal avverkningsrätt 

Sebastian Svensson

2020.1255 Avtal avverkningsrätt Stigen vf avd 108 (K40201F14) Per Wahlén §

2020-06-18 Skogssällskapet Förvaltning AB Per Wahlén

KS 2020/168 Avtal avverkningsrätt 

Sebastian Svensson

2020.1256 Avtal avverkningsrätt Stigen avd 129 sav och Stigen 
avd 166 sav (K40201F16) 

Per Wahlén §

2020-06-18 Skogssällskapet Förvaltning AB Per Wahlén

KS 2020/168 Avtal avverkningsrätt 

Sebastian Svensson

2020.1260 Godkännande av anställning som 
Fritidshemspersonal Tim 20200803-20210331 
Höjdenskola och Valboskolans fritidshem 

Per Wahlén §

2020-06-23 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Pär Allvin

2020.1261 Godkännande av anställning som Extraresurs, två 
stycken 40-60% respektive 100% 2020081- 
20201231 Förskolor Färgelanda 

Per Wahlén §

2020-06-23 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Christina Nilsson
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2020.1262 Godkännande av anställning som Barnskötare 100% 
20200901-20210709 Ödeborgs förskola 

Per Wahlén §

2020-06-23 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1268 Godkännande av anställning som barnskötare 20% 
20200803-20201231, Månvägens förskola 

Per Wahlén §

2020-06-25 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1269 Godkännande av anställning som barnskötare 80% 
20200704-20201231, Stigens förskola 

Per Wahlén §

2020-06-25 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1270 Ordförandebeslut avseende Ombudsfullmakt för tf 
kommunchef att föra talan och rösta för Färgelanda 
kommun på årsmöte med Färgelanda Vägförening 
20200625 

Tobias Bernhardsson §

2020-06-25 Tobias Bernhardsson

KS 2020/17 Ordförandebeslut Kommunstyrelsen 2020

Per Wahlén

2020.1277 Godkännande av anställning som Barnskötare 80% 
20200801-20201231 Månvägens förskola 

Per Wahlén §

2020-06-29 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1278 Godkännande av anställning som Lärare SYV 10% 
20200701-20201231 Vuxenutbildningen 

Per Wahlén §

2020-06-29 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Mona Jonsson

2020.1279 Godkännande av anställning som Barnskötare 25% 
20200803 tv Högsäters skola fritidshem 

Per Wahlén §

2020-06-29 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Anna Kindberg

2020.1310 Tilldelningsbeslut Utredning verksamhetssystem 
omsorg och skola inom projekt E-arkiv

Per Wahlén §

2020-06-29 IT Fabriken Sveriga AB via Vänerborgs kommun, 
Upphandling

Per Wahlén

KS 2020/100 Projektering av anslutning till E-arkiv avseende 
verksamhetssystem

Barbro Isaksson
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2020.1322 Hyresavtal avseende teknikutrymme Färgelanda 
Gatersbyn 1:120 perioden 20200518-20221231; 
Björnhuset Fastigheter AB  

Per Wahlén §

2020-06-15 Björnhuset Fastigheter BA Per Wahlén

KS 2019/297 Hyresavtal avseende del av fastigheten Färgelanda 
Gatersbyn 1:12

Johan Karlsson

2020.1350 Tilldelningsbeslut enligt LOU avseende 
Pensionsadministration och Försäkringslösningar; 
Livförsäkringsbolaget Skandia (UH 2020-7)

Per Wahlén §

2020-07-01 Per Wahlén

KS 2020/171 Upphandling avseende Pensionsadministration och 
Försäkringslösningar

Madeleine Olsson

2020.1355 Köpekontrakt avseende försäljning av Färgelanda 
Torsberg 1:65 (avstyckning av Färgelanda Torsberg 
1:63) till Ödeborgs IF 

Tobias Bernhardsson §

2020-07-01 Ödeborgs IF Tobias Bernhardsson

KS 2019/138 Försäljning av mark, Färgelanda Torsberg 1:65 
(delar av Torsberg 1: 63), till Ödeborgs IF 

Sebastian Svensson

2020.1358 Godkännande av anställning som Socialsekreterare 
barn och familjeenheten 100% 20200901 tv IFO 

Per Wahlén §

2020-07-02 Per Wahlén

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Carina Holmqvist

2020.1360 Godkännande av anställning som barnskötare 60 % 
2020-08-03--2020-12-31

Eivor Lindahl §

2020-07-02 Eivor Lindahl

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Maria Olsson

2020.1402 Avtal om jordbruksarrende-sidoarrende, del av 
Färgelanda Dyrtorp 1:3 perioden 20200701-
20201231

Per Wahlén §

2020-07-07 Per Wahlén

KS 2020/181 Avtal om jordbruksarrende-sidoarrende, del av 
Färgelanda Dyrtorp 1:3 

Sebastian Svensson

2020.1404 Godkännande av anställning som Vårdbiträde 98,75 
% 2020-08-17--2020-11-08

Eivor Lindahl §

2020-07-07 Eivor Lindahl

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Jan-Åke Berglund

2020.1417 Godkännande av anställning som Sjuksköterska 
100% 20200901

Eivor Lindahl §

2020-07-14 Eivor Lindahl
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Anna-Maria Bonskog

2020.1422 Godkännande av anställning som IFO-chef tv från 
20201101 

Eivor Lindahl §

2020-07-15 Eivor Lindahl

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Johan Lundh

2020.1431 Avtal om lägenhetsarrende Solberg 1:209, Solberg 
1:210, Solberg 1:211 och Solberg 1:212 samt del av 
Solberg 1:173 

Per Wahlén §

2020-07-07 Riksbyggen Bostadsrättsförening Högsäter 2 Per Wahlén

KS 2020/177 Avtal om lägenhetsarrende Solberg 1:209, 1:210, 
1:211, 1:212 samt del av Solberg 1:173

Sebastian Svensson

2020.1432 Överenskommelse om sommarjobb/feriejobb 2020 Eivor Lindahl §

2020-07-09 Arbetsförmedlingen Eivor Lindahl

KS 2020/178 Överenskommelse om sommarjobb/feriejobb 2020

Henrik Abrahamsson

2020.1446 Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet avseende 
KS, stab och finans från 20200803 i och med ny 
kommunchef

Katrin Siverby §

2020-08-03 Katrin Siverby

KS 2020/1 Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet

Katrin Axberg

2020.1478 Godkännande av anställning av socialsekreterare 
barn och ungdom 100% 20200901 tv, IFO barn och 
unga 

Katrin Siverby §

2020-08-12 Katrin Siverby

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Carina Holmqvist

2020.1479 Godkännande av anställning av lärarassistent 100% 
20200817-20201222, Högsäters skola 

Katrin Siverby §

2020-08-12 Katrin Siverby

KS 2020/37 Godkännande av ansökan om anställning 2020 

Anna Kindberg

2020.1480 Kontrakt för leverans av Fjärrvärmetill  Färgelanda 
Gatersbyn 1:120  

  §

2020-08-11 Bruin fastigheter AB  

KS 2020/185 Leverans av Fjärrvärme till Färgelanda Gatersbyn 
1:120  

Johan Karlsson

2020.1487 Beslut om Eldningsförbud lägre nivå från 14 augusti 
2020 kl 1300 

Katrin Siverby §

2020-08-14 Katrin Siverby

KS 2020/145 Föreskrift om eldningsförbud 2020
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Benämning Bef fr o m Bef t o m Avtal Anställningsform Delegat
Bygglovhandläggare 2020-05-04 Månadsanställd (AB) Tillsvidare (1) Per Wahlén
Arbetsledare 2020-05-15 2021-05-14 Månadsanställd (AB) AVA (2) Eivor Lindahl
Arbetsterapeut 2020-06-01 2021-08-31 Månadsanställd (AB) Vikariat (3) Anna-Maria Bonskog
Sjuksköterska 2020-06-08 2020-12-30 Månadsanställd (AB) Provanst. (9) Anna-Maria Bonskog
Sjuksköterska 2020-06-24 Månadsanställd (AB) Tillsvidare (1) Anna-Maria Bonskog
Förskollärare Obehörig 2020-07-01 2020-12-31 Månadsanställd (AB) Obehörig lärare (17) Maria Olsson
Förskollärare 2020-07-04 2020-12-31 Månadsanställd (AB) Vikariat (3) Maria Olsson
Lärare Fritidshem 2020-07-06 Månadsanställd (AB) Tillsvidare (1) Pär Allvin
Förskolläre Obehörig 2020-07-06 2020-12-31 Månadsanställd (AB) Obehörig lärare (17) Maria Olsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Anslaget sätts upp: 2020-08-21 
Anslaget tas ned: 2020-09-14 

Protokollet förvaras på kommunkontoret 

Underskrift 
Barbro Isaksson 

Datum och tid: onsdag 19 augusti 2020, kl. 08:15-11.55 
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda 

Beslutande: 
Tobias Bernhardsson (C) ordf. 
Kenneth Carlsson (L) tjg 
ersättare för Linda Jansson (M) 
Ulla Börjesson (S) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Louise Blom (C) 
Urban Henriksson (S) 

Övriga närvarande: 
Se nästa sida 

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 

Utses att justera: Ulla Börjesson och Louise Blom 

Justeringsplats och tid: Kommunkontoret 2020-08-20 
kl.09.00 

Paragrafer 112-126 

Underskrifter 

Ordförande: 
Tobias Bernhardsson Kenneth Carlsson 
§§ 112-116, 118-126 § 117

Justerare: 
 Ulla Börjesson Louise Blom 
§§ 112-116, 118-126 § 117

Sekreterare: 
Barbro Isaksson 

1

Tobias Bernhardsson Kenneth Carlsson

Ulla Börjesson   Louise Blom

Barbro Isaksson

Barbro Isaksson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Övriga närvarande: 
Katrin Siverby, kommunchef  
Kristina Olsson, ekonomichef 
Anna Gunnervik, barn- och utbildningschef, §§ 112-114 
Johan Lundh, socialchef, §§ 112-114 
Tünde Petersson, avdelningschef Samhällsutveckling, §§ 114-115 
Per Wahlén, HR-/administrativ chef, §§ 112-115 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Genomgång av dagens ärende  
Information och diskussion i ärende §§ 112-116 kl 08.15-10.40 (ärende 1-4 
på föredragningslistan) 
 
Beslutssammanträde  
Information och beslut i ärende § 117 kl 10.40-10.45 (ärende 5 på 
föredragningslistan) 
 
Genomgång av dagens ärende  
Information i ärende § 118-126 kl 10.45-11.30 (ärende 6-14 på 
föredragningslistan) 
 
Mötesuppehåll för gruppmöte kl 11.30-11.35 
 
Beslutssammanträde  
Beslut i ärenden §§ 112-116 och 118-126 kl 11.35-11.55 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 112 Ändringar på dagens 
föredragningslista 

 6 

§ 113 Ekonomisk uppföljning 2020/5 7 
§ 114 Åtgärder för en ekonomi i balans 

vid utgången av 2020, uppföljning 
av arbetet så här långt 

2020/29 8 

§ 115 Medborgarkontorets service-
uppgifter och Centrumhusets 
verksamhet i framtiden 

2020/189 9 

§ 116 Yttrande över kommun-
utredningen - starkare kommuner 
- med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), 
diskussion 

2020/129 10 

§ 117 Ställningstagande till 
ansvarsfrihet för ledamöter och 
ersättare i direktionen för 
Dalslands Miljö- och 
Energiförbund och godkännande 
av förbundets årsredovisning 2019 

2020/173 11 - 12 

§ 118 Antagande av Handlingsplan med 
anledning av förändringsarbete 
avseende styrnings-, lednings- och 
arbetsmiljöfrågor 

2020/184 13 - 14 

§ 119 Ansökan avseende bidrag till 
motionsspår Allégården Högsäter 

2020/124 15 

§ 120 Utbetalning av Aktivitetsbidrag 
till föreningar 2020 med 
anledning av Covid-19 

2020/180 16 - 17 

§ 121 Svar på Motion gällande 
fritidsgård/fritidsgårdar; Ywonne 
Jansson (V) och Inger Bäcker (V) 

2019/178 18 

§ 122 Svar på Motion avseende 
Trafikverket (tidigare Vägverket)  
upprätta lämpliga rastplatser i 
Färgelanda kommun; Kerstin 
Fredriksson (S) 

2019/272 19 

§ 123 Beslut om Valbohem AB:s, 
Gatersbyn 120 Fastighets AB:s 
och Färgelanda Vatten AB:s 
verksamhet varit förenlig med det 

2020/81 20 - 21 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala 
befogenheterna - bolagsuppsikt 
avseende förhållandena 2019 

§ 124 Kommunalt medbestämmande vid 
nyetablering av gruvverksamhet, 
ändring i miljöbalken 

2020/175 22 - 23 

§ 125 Firmatecknare för Färgelanda 
kommun, revidering avseende 
kommunchef och avdelningschef 
Samhällsutveckling 

2020/50 24 - 25 

§ 126 Övriga ärenden ; extra årsstämma 
Västvatten AB 

 26 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 112   
Ändringar på dagens föredragningslista 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 
Arbetsutskottet beslutar att lägga till följande ärende till föredragningslistan: 
”Firmatecknare för Färgelanda kommun, revidering avseende kommunchef 
och avdelningschef Samhällsutveckling”. 
 
Ärendet avseende ”Antagande av kommunalförbundsordning för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, utgår. 
 
Arbetsutskottet beslutar att under punkten Övriga ärenden ta upp följande: 
 
 Inbjudan extra årsstämma Västvatten AB. 
 
_______ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 113  Dnr KS 2020/5 
Ekonomisk uppföljning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 
Arbetsutskottet beslutar att ekonomisk uppföljning sker på arbetsutskottets 
respektive kommunstyrelsens sammanträden tills annat beslut fattas. Dagens 
information läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation ges en ekonomisk 
redovisning för aktuellt läge av ekonomichefen. 
 
Diskussion kring hur uppföljning ska ske där arbetsutskottet är överens om 
att med anledning av kommunens ekonomiska situation bör redovisningen 
ske på både arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 114  Dnr KS 2020/29 
Åtgärder för en ekonomi i balans vid utgången av 2020, uppföljning av 
arbetet så här långt 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutar 15 april 2020 § 74 för egen del att uppdra till 
förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar inom kommun-
styrelsens verksamheter motsvarande 2 600 000 kr samt förändringar inom 
kommunens lokalvårdsverksamhet som en konsekvens av utbildnings-
nämndens beslut.  Verksamheten Arbetsmarknad-Integration ska undantas 
från verksamhetsförändringar. Av beslutet framgår att sparåtgärder ska ske 
inom medborgarkontoret, kulturverksamheten, arkiv och kansli, bemanning 
samt AV+bil. 
 
Socialchef, barn- och utbildningschef, HR-/administrativ chef informerar 
om aktuellt läge när det gäller besparingarna. 
 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
 
 
 
 
 

8222



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 115  Dnr KS2020/189 
Medborgarkontorets serviceuppgifter och Centrumhusets verksamhet i 
framtiden 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kommunchefen att utreda hur 
nuvarande verksamhet som bedrivs i Medborgarkontoret, såsom turism och 
konsumentrådgivning, kan ske i framtiden. Förslaget ska presenteras och 
beslutas innan årsskiftet 2020. 

 
Yrkande 

 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att uppdra åt 
kommunchefen att utreda hur nuvarande verksamhet som bedrivs i 
Medborgarkontoret, såsom turism och konsumentrådgivning, kan ske i 
framtiden. Utredningen ska presenteras och beslutas innan årsskiftet 2020. 

 
Propositionsordning 

 
Arbetsutskottet godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet 
beslutar enligt yrkandet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens beslut om ekonomiska besparingar 15 april 2020 § 74 
innebär bland annat att Medborgarkontoret avvecklas. En diskussion förs i 
arbetsutskottet om hur arbetsuppgifter som tidigare utförts av 
Medborgarkontoret kan genomföras i framtiden samt vilken verksamhet 
som kan bedrivas i Centrumhuset i framtiden. Frågan har kopplingar till 
tidigare givet och pågående utredningsuppdrag avseende långsiktiga 
lösningar för en mer effektiv lokalanvändning. 
 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Diariet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 116  Dnr KS 2020/129 
Yttrande över kommunutredningen - starkare kommuner -med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), diskussion 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 
Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kommunchefen att revidera förslaget 
till yttrande utifrån förda diskussioner. Ärendet återkommer för beslut i 
september.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunutredningens betänkande ”Starkare kommuner – med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) till regeringen har skickats ut på 
remiss och ska besvaras senast den 30 september 2020. Färgelanda kommun 
ingår inte i den krets som specifikt inbjudits att lämna synpunkter men 
samtliga kommuner har möjlighet att yttra sig över förslaget. 
Arbetsutskottet beslutar 27 maj 2020 § 109 att uppdra åt kommunchefen att 
ta fram förslag till yttrande avseende remissen och att ärendet återkommer 
till sammanträdet i augusti. 
 
Förslag till yttrande föreligger och diskuteras. 
 
Beslutsunderlag 

 
Förslag till ” Yttrande över kommunutredningen - starkare kommuner - med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)” daterat 3 augusti 2020. 
Remiss Kommunutredningen ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) inkommen 24 mars 2020. 
Betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget, SOU 2020:8”. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Diariet 
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KSAU § 117  Dnr KS 2020/173 
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och godkännande 
av förbundets årsredovisning 2019 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna förbundets årsredovisning 
för 2019 och lägga den till handlingarna. 

 
Jäv 
 
Tobias Bernhardsson (C), Ulla Börjesson (S) och Urban Henriksson (S) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Louise Blom (C) ersätter 
Tobias Bernhardsson (C). 
 
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 2019 på 418 000 kr, avvikelsen är  
+643 000 kr mot budgeterat resultat.  
 
Miljö- och energikontoret uppvisar en budgetavvikelse på +725 000 kr för 
2019. Den positiva budgetavvikelsen beror på följande faktorer: 
 • Svårigheter att fullt ut kompensera personalbortfall under året. 
 • Intäkterna blev något högre än budgeterat, framförallt avseende tillsyns- 
   /prövningsavgifter samt övriga intäkter (bl.a. vattenprovtagning,  
  sekreterarfunktion i vattenråd/vattenvårdsförbund)  
 • Ej fullt utnyttjande av extra budgeterade medel för utveckling av det  
   miljö- och energistrategiska arbetet 
 
Det slutgiltiga ekonomiska resultatet avseende Hållbar Utveckling Västs 
övergång till nya huvudmannen Innovatum AB 2019-01-01, kunde på  
grund av ej avslutade/ej slutredovisade projekt inte färdigställas i 
helårsbokslutet 2018. Nu föreligger slutgiltigt resultat med undantag av 
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projektet Sol i Väst. Detta innebär en budgetavvikelse för Hållbar 
Utveckling Väst på –82 000 kr för 2019.  
 
Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med 
årets resultat. 
 
När det gäller förbundets årsredovisning kan revisorerna inte uttala sig om 
den i allt väsentligt är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag 
med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet under året 
och vilket medför att den ekonomiska redovisningen inte är fullständig. 
 
Revisorerna kan av samma anledning inte tillstyrka att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot direktionen för brister i intern kontroll 
vilket medfört att säkerheten i driften av ekonomisystemet inte har kunnat 
garanteras. 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 augusti 2020. 
Anhållande av ansvarsfrihet 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund 
daterat 3 juli 2020. 
Bokslut/Årsredovisning 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund, DMEF. 
Revisionsrapport 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund. 
Revisionsberättelse för Dalslands Miljö- och Energiförbund daterad 11 juni 
2020. 
 
Ekonomichefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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KSAU § 118  Dnr KS 2020/184 
Antagande av Handlingsplan med anledning av förändringsarbete 
avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan med anledning av 
förändringsarbete avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 
enligt förslag daterat 12 augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsen ska löpande hållas informerad om arbetets fortgång. 
 
Åtgärderna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens ordförande har konstaterat att ett förändringsarbete 
behöver genomföras avseende styrnings, lednings- och arbetsmiljöfrågor. 
Med anledning härav har ett förslag till handlingsplan tagits fram med 
förslag på åtgärder att genomföras under 2020-2022. 
 
Följande åtgärder finns med i planen: 

 Effektiv styrning och ledning  
 Teamutveckling – ”kulturresa”  
 Varumärkesplattform  
 Arbetsmiljö  
 Visselblåsarfunktion. 

 
Kostnaderna för åtgärderna uppskattas till 800 000 kronor under 2020-2022. 
Åtgärderna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 
Förslaget har beretts i ”Tillitsdelegationen”, som består av kommun-
ledningsgruppen, representanter för samtliga fullmäktigepartier samt 
ordförande för Vision. 
 
Facklig samverkan har skett den 18 augusti 2020. Sveriges Skolledar- 
förbund lämnar protokollsanteckning i ärendet där de hänvisar till redan 
fattade beslut kring handlingsplaner och policys ur ett arbetsmiljöperspektiv 
samt beräknad kostnad för åtgärderna med hänvisning till kommunens 
ekonomiska situation vilket bland annat inneburit inköpsstopp. Lärarnas 
Riksförbund lämnar protokollsanteckning i ärendet mot bakgrund av 
beräknade kostnader för arbetet.  
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Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2020. 
Förslag till Handlingsplan med anledning av förändringsarbete avseende 
styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor daterad 12 augusti 2020. 
Protokollsanteckning Sveriges Skolledarförbund inlämnad 18 augusti 2020. 
Protokollsanteckning Lärarnas Riksförbund inlämnad 19 augusti 2020. 
 
Kommunchefen informerar.  

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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KSAU § 119  Dnr KS 2020/124 
Ansökan avseende bidrag till motionsspår Allégården Högsäter 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån kommunens ekonomiska situation 
2020 avslå bidragsansökan avseende motionsspår/elljusspår vid Allégården, 
Högsäter. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Högsäters Skidklubb ansöker om upprustningsbidrag för uppgradering av 
motionsspår/elljusspår vid Allégården. Ett bidrag som fast engångsbelopp är 
inte förenligt med riktlinjerna, dock kan föreningen ansöka och beviljas 
aktivitetsbidrag och bidrag om tillfällig förhyrning enligt gällande riktlinjer. 
Om synnerliga skäl föreligger kan principiella undantag beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
Möjligheten att nyttja elljusspår inom kommunen är en viktig del för att 
kunna utöva aktiviteter som leder till bland annat en bättre folkhälsa.  
Kommunen är således positiv till stöd men med det ekonomiska läge som 
kommunen befinner sig i 2020 kan inte finansieringen av upprustning etc. 
lösas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020. 
Ansökan avseende motionsspår Allégården Högsäter daterad 10 maj 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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KSAU § 120  Dnr KS 2020/180 
Utbetalning av Aktivitetsbidrag till föreningar 2020 med anledning av 
Covid-19 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala aktivitetsbidrag för 2020 med samma 
belopp som utbetalats för vår- respektive hösttermin 2019 till berättigade 
föreningar, trots att verksamhet inte har kunnat genomföras på grund av 
Covid-19. 
 
Finansiering sker genom redan budgeterade medel. 

 
Ärendebeskrivning 

 
På grund av Covid-19 och följderna av de restriktioner som Folkhälso-
myndigheten har utfärdat har föreningar inte haft möjlighet att bedriva 
planerad verksamhet under 2020. För att få en bild av hur detta påverkat 
kommunens föreningar har en enkät genomförts och sammanställts. Svaren 
visar att i stort sett samtliga bidragsberättigade föreningar drabbas 
ekonomiskt av följderna av Covid-19.  
 
Aktivitetsbidrag utbetalas utifrån redovisade aktiviteter under vår respektive 
höst varje verksamhetsår. I och med Covid-19 har inte aktiviteter kunnat 
genomföras 2020 vilket innebär att några bidrag inte betalas ut enligt 
gällande regelverk.  
 
Förvaltningen föreslår att aktivitetsbidrag utbetalas under 2020 med hänsyn 
till föreningarnas möjlighet till fortsatt verksamhet då dessa är viktiga för 
kommunens invånare, både ur ett folkhälso- och socialt perspektiv. 
Förslaget innebär att föreningarna får samma bidrag 2020 som utbetalats för 
våren respektive hösten 2019. Liknande beslut har fattats av andra 
kommuner för att stötta föreningar. 
 
Ärendet har informerats om vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 
2020, § 101, i samband med diskussion om bidragsregler för föreningar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 23 juli 2020. 
Sammanställning av ”Enkät om effekter i föreningslivet orsakade av Covid-
19 inklusive kommentarer. 
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Redovisning av Utbetalning av aktivitetsbidrag för vt-2019 respektive ht-
2019. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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KSAU § 121  Dnr KS 2019/178 
Svar på Motion gällande fritidsgård/fritidsgårdar; Ywonne Jansson (V) 
och Inger Bäcker (V) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 36 (att avveckla fritidsgården) 
avseende åtgärder för att skapa en ekonomi i balans vid ingången av 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ywonne Jansson och Inger Bäcker (V) har i motion 8 maj 2019 föreslagit 
att: 
 hitta lämplig lokal i Färgelanda där man driver verksamhet i lika stor 

utsträckning som i dagsläget och som ges möjlighet att utvecklas utifrån 
ungdomarnas behov, 

 ge möjligheter till utökad fritidsgårdsverksamhet i närliggande områden 
i kommunen och se över möjligheterna till att använda befintliga 
samlingslokaler där barn och ungdomar kan träffas vid några tillfällen i 
veckan, 

 ge utrymmen för dessa utökade kostnader i kommande budget. 
 
Fritidsgårdsverksamheten har varit föremål för diskussioner och beslut i 
samband med åtgärder för att få kommunens ekonomi i balans vid ingången 
av 2021. I och med att verksamheten är socialnämndens ansvar har 
nämndens yttrande inhämtats. 
 
Socialnämnden beslutar 24 juni 2020 § 38 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
15 april 2020 § 36 att avveckla fritidsgården. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 20 juli 2020. 
Socialnämndens beslut 24 juni 2020 § 38 inklusive förvaltningens 
tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Kommunchefen informerar. 
_______ 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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KSAU § 122  Dnr KS 2019/272 
Svar på Motion avseende Trafikverket (tidigare Vägverket) upprätta 
lämpliga rastplatser i Färgelanda kommun; Kerstin Fredriksson (S) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning 
till att ärendet är överlämnat till Trafikverket där svar inte har inkommit 
ännu. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kerstin Fredriksson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion där hon föreslår att ”kommunen påverka Vägverket att upprätta 
rastplatser i vår fina kommun”. 
 
Förvaltningen bedömer att motionen faller inom ramen för kommunens 
näringslivsstrategi gällande fokusområdet attraktionskraft, insatsområde 
marknadsföring av näringsliv och kommun.   
 
Näringslivsstrategen har varit i kontakt med Trafikverket (tidigare 
Vägverket) och lämnat in en önskemålsbegäran angående rastplatser i 
Färgelanda kommun. Trafikverket utreder ärendet och återkommer med 
besked när så är möjligt.  
  
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 juli 2020. 
Motion avseende Vägverket upprätta lämpliga rastplatser i Färgelanda 
kommun, inkommen 5 september 2019. 
 
Kommunchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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KSAU § 123  Dnr KS 2020/81 
Beslut om Valbohem AB:s, Gatersbyn 120 Fastighets AB:s och 
Färgelanda Vatten AB:s verksamhet varit förenlig med det fastställda 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna - 
bolagsuppsikt avseende förhållandena 2019 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som Valbohem AB,   
och Färgelanda Vatten AB har bedrivit under föregående kalenderår får 
anses vara förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Beträffande Gatersbyn 120 Fastighets AB har kommunstyrelsen konstaterat 
att bolagets ändamål i bolagsordningen ”att äga och förvalta fastigheter för 
Färgelanda kommun” inte kan anses uppfyllt under 2019. Kommunstyrelsen 
har därför föreslagit kommunfullmäktige att bolaget ska träda i frivillig 
likvidation och  kommunfullmäktige har 15 april 2020 § 35 fattat ett sådant 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar beslutet om uppsiktsplikten till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

 
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.  
 
Valbohem AB, Färgelanda Vatten AB och Gatersbyn 120 Fastighets AB ägs 
till 100% av Färgelanda kommun. 
 
Uppsiktspliktens genomförande 2019 
 
Under juni 2019 har kommunstyrelsen genomfört en ”bolagsdag”  där 
kommunstyrelsen fått information och fört en dialog med företrädare för 
kommunens bolag.  
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Valbohem AB 
Förutom den formella styrningen av bolaget via ägardirektiv och bolags-
ordning har kommunstyrelsen genom sitt presidium haft överläggningar 
med Valbohems ledning vid ett flertal tillfällen. Överläggningarna har bland 
annat rört bolagets ekonomi, bokslut och delårsrapporter, så kallad informell 
styrning. 
Bolagets VD ingår i kommunchefens ledningsgrupp. 
 
Färgelanda Vatten AB 
Kommunstyrelsen har via kommunstyrelsens presidium och förvaltnings-
ledningen  haft överläggningar med ledningen både för ägarbolaget 
Färgelanda Vatten AB och för driftbolaget Västvatten AB. I de senare 
överläggningarna har representanter för Västvatten AB:s övriga delägare, 
Munkedals, Sotenäs och Uddevalla kommuner, deltagit.   
 
Gatersbyn 120 Fastighets AB  
Bolaget har införskaffats för cirka sex år sedan som en förberedelse för 
försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med Livsmedelscenter i Väst 
(Björnhuset) för att snabbt kunna tillmötesgå en eventuell köpares önskemål 
att förvärva fastigheten ingående i ett bolag istället för en ren fastighetsaffär. 
 
Kommunfullmäktige har under 2019 beslutat att sälja fastigheten. Köpet är 
genomfört under maj 2020 och det ursprungliga syftet med bolaget finns 
därför inte längre. 
 
Inga kommunala fastigheter har överförts till bolaget. Förutsättningarna för 
att bedriva sådan verksamhet som anges i bolagsordningen saknas alltså. 
Under sådana förhållanden har kommunstyrelsens enligt Kommunallagen  
6 kap, 9 § att lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
Kommunstyrelsen har fullföljt det uppdraget och föreslagit att företaget ska 
likvideras. Kommunfullmäktige har i april 2020 följt kommunstyrelsens 
förslag och beslutat att bolaget ska träda i frivillig likvidation. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2020. 
 
Kommunchefen informerar. 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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KSAU § 124  Dnr KS 2020/175 
Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet, 
ändring i miljöbalken 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till förfrågan om att 
gemensamt med Bengtsfors kommun och övriga kommuner som kan 
komma i fråga, driva frågan om en komplettering i miljöbalken avseende 
kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvdrift. 

 
Yrkande 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå 
kommunstyrelsen beslut att ställa sig positiv till förfrågan om att gemensamt 
med Bengtsfors kommun och övriga kommuner som kan komma i fråga, 
driva frågan om en komplettering i miljöbalken avseende kommunalt 
medbestämmande vid nyetablering av gruvdrift. 
 
Propositionsordning  
 
Arbetsutskottet godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardsson (C) 
yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet 
beslutar enligt yrkandet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun önskar Färgelanda kommuns 
synpunkter på att gemensamt driva frågan om kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet. 
 
Bakgrunden är inlämnat E-förslag med yrkande att Bengtsfors kommun ska 
uppvakta regering och riksdag för att få en komplettering införd i 
miljöbalken gällande kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 
gruvverksamhet. Kommunstyrelsen beslutar att kontakta kommunerna i 
Dalsland samt Årjäng för att tillsammans driva frågan om kommunals 
medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens i Bengtsfors kommun beslut 11 mars 2020 § 50. 
E-förslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvdrift. 
 

22236



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-19 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Kommunchefen informerar.  
 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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KSAU § 125  Dnr KS 2020/50 
Firmatecknare för Färgelanda kommun, revidering avseende 
kommunchef och avdelningschef Samhällsutveckling 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare (motsvarande) för 
Färgelanda kommun utse kommunstyrelsens ordförande Tobias 
Bernhardsson i första hand och vid förhinder för honom, 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 februari 2020 § 31. 

 
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 nya medarbetare på befattningen kommunchef 
respektive avdelningschef Samhällsutveckling. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KSAU § 126   
Övriga ärenden; extra årsstämma Västvatten AB 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna och 
skickar med ombudet frågan om revisorsplats i Västvatten AB från 
Färgelanda kommun.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Som ombud har Kenneth Carlsson (L) fått kallelse till extra Årsstämma med 
Västvatten AB beträffande val av styrelse. Detta utifrån byte av politisk 
ledning i Uddevalla kommun.  
Kommunstyrelsens ordförande tar upp Färgelanda kommuns revisorsplats i 
bolaget där valet på Årsstämman innebar att kommunens revisor inte blev 
vald utan annan kommun har denna post.  

 
_______ 
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