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Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Ordförande, Tobias Bernhardsson (C)  
1:e vice ordförande Linda Jansson(M), ersätts av Bengt Melin (M) 
2:e vice ordförande Ulla Börjesson (S) 
Louise Blom (C) 
Leif Söderquist (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Kenneth Carlsson (L)  
Jörgen Andersson (SD), ersätts av Jessica Olsen (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Urban Henriksson (S), ersätts av Kerstin Fredriksson (S) 
Magnus Fröberg (S) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Bo Ljung (L) 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef §§ 75–90 
Johan Lundh, socialchef §§ 75–77 
Per Wahlén, §§ 75–77 
Kristina Olsson §§ 75–90 
Anna Lena Sörensson, planingenjör §§ 78–79 
Sebastian Svensson, handläggare för plan och bygg § 78  
Tunde Pettersson, sektorchef samhällsutveckling §§ 75–87 
Lehnida Huric, handläggare kultur & fritidsutvecklare § 85 
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare §§ 75–90 
Malin Eriksson, Måltidschef § 81 
Kent Javette, kompetenskluster i Dalsland § 77 
Sara Herranen, Digital Motor Fyrbodal, § 76 
Johan Högne, Digital Motor Fyrbodal, § 76 
Elisabeth Örn, ordförande Utbildningsnämnden § 82 
Tommy Larsson, 1:e vice ordförande Utbildningsnämnden § 82 
Josefine Blid, nämndsekreterare §§ 75–90 
Izabel Johansson, kommunsekreterare §§ 75–90  
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Innehållsförteckning 
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Fyrbodal 
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§ 79 Remisssvar – betänkande 
Tillgängliga stränder, ett mer 
differentierat strandskydd SOU 
2020:78 

2021/93  

§ 80 Samråd inom vattenförvaltning i 
Västerhavets vattendistrikt 2021-
2027 

2020/255  

§ 81 Förstudie Samordnad 
varudistribution december 2020, 
Kostnads-nyttoanalys för 
införande i Dalslandskommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud, Åmål 

2021/51  

§ 82 Ekonomiskrapport Q1   
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KS § 75  
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunchef, Katrin Siverby, informerar om följande punkter: 
 

- Nulägesrapport angående Covid-19 
- Folkhälsouppdraget med Norra Hälso-och Sjukvårdsnämnden 
- Dialog pågår med Valbohem om hyreskontrakt Solgården 
- Vision begär på medlems vägnar och erhållit skadestånd på sex 

månadslöner för kräkning på arbetsplats.  
___ 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 76   
Kommunrapport Digital Motor Fyrbodal 

 
Kommunstyrelsen beslut   

 
Information läggs till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sara Herranen tillsammans med Johan Högne från `Digitala Motor 
Fyrbodal´ informerar om hur man kan förbättra och hänga med i 
digitaliseringen som sker i samhället. Man betonar de åtgärder man behöver 
göra för att få en digital kommun.    
 
___ 
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KS § 77  Dnr 2020/75 
Förstudie av kompetenskluster i Dalsland 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Läggs till handlingarna.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Färgelanda kommun har tagit initiativ till en förstudie för att kartlägga 
förutsättningarna och utröna intresset för en mer samordnad 
kompetensförsörjning genom klustring/ nätverk. 
 
Utgångspunkten i den ansökan som Färgelanda kommun tagit initiativ till är att 
se Dalsland som ett klusterområde för en effektivare kompetensförsörjning. 
Kompetenskluster i Dalsland är och det måste betonas inte någon 
utbildningsanordnare eller kompetensförsörjare utan vill bidra till att undersöka 
förutsättningarna för att bygga upp en struktur genom att flera aktörer 
samverkar. 
 
Förstudien tar sin utgångspunkt i Dalslandskommuner och geografi, detta 
innebär inte att områden utanför Dalsland utesluts. Nämnas bör att 
arbetsmarknadsområdet för Dalsland är betydligt större än själva Dalsland. De 
kommuner som ingår i förstudien är Färgelanda, Dals Ed, Bengtsfors, Åmål, 
Mellerud och Vänersborg. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kent Javette deltar och föredrar rapporten förstudie Kompetenskluster i 
Dalsland. 
 
___ 
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KS § 79  Dnr 2021/93 
Remisssvar – betänkande Tillgängliga stränder, ett mer differentierat 
strandskydd SOU 2020:78 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt gemensamma 
skrivelsen daterad 2021-04-13 till Miljödepartementet via Bengtsfors 
kommun avseende betänkandet kring strandskyddsutredningen Tillgängliga 
stränder, SOU 2020:78. 
 
Remissyttrandet innebär att kommunstyrelsen yttrar sig om betänkandet 
gemensamt med Dalslandskommunerna samt Årjäng för att belysa 
Dalslands säregna natur och problematik kring strandskyddet.  
Dalsland består av landsbygdskommuner där en lättnad i 
strandskyddsreglerna för just landsbygden hade gett ökade möjligheter att få 
flera att flytta hit och bosätta sig i attraktiva lägen.   

 
Paragrafen förklaras omedelbar justerad 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Miljödepartementet fick i uppdrag att föreslå författningsändringar och 
andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en 
ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder 
varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska i 
direktivet bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden, förbättra 
förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet i områden med lågt 
exploateringstryck, bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna 
obrutna strandlinjer samt att det lokala inflytandet ska öka. 
 
Utredarna har nu lämnat över ett betänkande till miljödepartementet som är 
ute på remiss till 3 maj. Ledande politiker i Dalslandskommunerna och 
Årjäng har beslutat att gå samman för att gemensamt belysa de perspektiv 
och förutsättningar som vår delregion har. Tjänstepersoner i respektive 
kommun har samlat in åsikter och ståndpunkter som utmynnat i en 
gemensam skrivelse, bilagd tjänsteskrivelsen. 
Sammanfattningsvis trycker skrivelsen på att det lokala inflytandet inte 
kommer att öka i den grad direktivet anger.  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 
Beslut KSAU, dat 2021-04-21 
Remissvar- betänkande tillgängliga stränder, 2021-04-13 
Missiv, dat 2021-04-13 
Strandskydd Färgelanda kommun, dat 2021-04-22, 
Sammanfattning strandskyddsutredningen, dat 2021-04-22 
 
 
Beslutet skickas till 
Planingenjören 
Bengtsfors kommun 
 
___ 
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KS § 80  Dnr 2020/255 
Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att avge bilagt yttrande från den 8 april 2021 
som sitt eget.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att begära överprövning hos Regeringen av 
åtgärdsprogrammet då kommunen anser att vattenmyndighetens föreslagna 
åtgärder strider mot gällande författningar – som påtalas även av 
förevarande samrådsyttrande.   
 

Paragrafen förklaras omedelbar justerad 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i 
Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa 
förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021. 
Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten 
senast den 30 april 2021.  
 
Dessa tjänstesynpunkter på remissen behandlar inte allt i materialet, dels 
beroende på att strukturen i dokumenten i stort är oförändrad jämfört med 
nuvarande FP, ÅP och MKN, dels på att materialet är omfattande och tiden 
ej medgivit en detaljerad granskning av allt innehåll. Synpunkterna har 
fokus på vattenförvaltningen och vattenvårdsarbetet på lokal nivå, i våra 
avrinningsområden i kommunen. 
 
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam 
vattenpolitik, som styrs av det så kallade vattendirektivet, 2000/60/EG. 
Syftet med direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i 
vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i 
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag 
och privatpersoner, ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla 
in synpunkter från olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så brett 
underlag som möjligt. Med väl underbyggda och förankrade beslut har vi 
bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Detta material ingår i samrådet   
 
Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de 
övervakas och förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen 
för förvaltningen av vattenmiljön i distriktet på både kort och lång sikt. 
Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel plus ett antal 
bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet 
är förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna 
genomföra vattendirektivet i Västerhavets vattendistrikt.  
 
Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt  
Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss 
tidpunkt och är målet för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. 
Vattnets kvalitet bedöms efter många faktorer, både ekologiska och 
kemiska. Normalt sett ska en vattenförekomst nå minst ”god status”. Ibland 
finns det dock anledning att göra undantag och tillåta att vattnet inte 
behöver nå upp till god status, eller att god status ska nås vid en senare 
tidpunkt. Vattendelegationen i vattendistriktet beslutar om 
miljökvalitetsnormerna som publiceras på webbplatsen 
vattenmyndigheterna.se. Kapitel 7 i förvaltningsplanen beskriver mer hur 
miljökvalitetsnormerna fungerar.   
 
Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt  
Åtgärdsprogrammet talar om för myndigheter och kommuner vad de 
behöver göra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa åtgärder 
är av administrativ art, vilket ofta innebär att myndigheter och kommuner i 
sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska åtgärder som förbättrar 
vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av åtgärderna liksom de förväntade konsekvenserna för 
miljön.  
 
 
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka  
Delförvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande 
problemen med vattenbrist. Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka 
effekter ger det i samhället? Planen beskriver vad som sker för att åtgärda 
och förebygga problemen, inte minst inom vattenförvaltningsarbetet. Den 
innehåller också förslag till ytterligare åtgärder, utöver de som finns i 
distriktets åtgärdsprogram för vatten. Dokumentet ger också en 
internationell utblick och en bild av hur ett framtida klimat kan påverka 
vattenbristen.   
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Miljökonsekvensbeskrivning  
Miljökonsekvensbeskrivningen till Åtgärdsprogram 2021–2027 identifierar 
och beskriver den betydande miljöpåverkan som det kan medföra att 
genomföra åtgärdsprogrammet. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer 
inte att revideras efter samrådet. Synpunkter som gäller 
miljökonsekvenserna kommer istället att beaktas vid beslut om att fastställa 
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse-Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, dat 2021-04-09, 
Yttrande- Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, dat 2021-.04-09, 
Beslut KS 2021-03-31, § 57,Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt 2021-2027, 
Följebrev och underlag Samråd för bättre vatten, 2021-2027, dat 2021-01-
20, 
Möjlighet till dialog kring Vattenmyndigheternas Samråd inom 
vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027, 
Missiv Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2021-
2027, handlingar nås via hemsida, 2020-10-30, 
Följebrev samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2021-
2027, dat 2020-10-30. 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland Samrådssvar dnr 537-47542-2020  
Vattenmyndigheten i Västerhavet 
Samhällsutvecklingschef 
 
___ 
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KS § 81  Dnr 2021/51 
Förstudie Samordnad varudistribution december 2020, Kostnads-
nyttoanalys för införande i Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda, Mellerud, Åmål 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen framhäver dess ambition om att samordnad 
varudistribution tittas närmare på i nästkommande upphandling som ska 
gälla från år 2026.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda tog år 2018 beslut om att genomföra en förstudie om samordnad 
varudistribution. Frågan behövde dock lyftas med övriga 
Dalslandskommuner eftersom det bedömdes att kommunen inte hade de 
resurser som krävdes för att genomföra en förstudie på egen hand. Detta är 
något som genomfördes under hösten 2019. 
 
Kommunal samordnad varudistribution innebär att en kommun antingen 
upphandlar eller på egen hand driver en distributionscentral, dit kommunens 
varuleveranser kommer. På distributionscentralen lastas sedan varorna om, 
så att alla varor som ska till en viss enhet samlas ihop, oavsett från vilken 
leverantör de kommer. Sedan levereras varorna till mottagande enheter i ett 
gemensamt fordon. Detta skiljer sig från den vanliga modellen som kallas 
fri leverans, då kommunens enheter får leveranser från varje enskild 
varuleverantör. 
 
Nationellt Centrum fick uppdraget att samordna berörda tjänstepersoner och 
starta en process för att undersöka potentialen för en gemensam 
samlastningscentral i Dalsland. Arbetet skulle ske tillsammans med 
Dalslands Miljö och Energiförbund. Förstudien skulle undersöka vilka 
eventuella nyttor och mervärden som kan uppnås, men också eventuella 
risker och nackdelar om Dalslandskommunerna samordnar sina varor och 
transporter via en samlastningscentral. 
Under hösten och kring årsskiftet 2019/2020 påbörjade Fyrbodals 
kommunalförbund, Dalslands Miljö- och Energiförbund, samt 
tjänstepersoner från Färgelanda, Bengtsfors, Dals Ed och Mellerud arbetet. 
Åmål avstod från att delta på de tre workshops som Nationellt Centrum 
arrangerade. Dock ville de vara delaktiga genom att lämna uppgifter till den 
datainsamling som ligger till grund för kostnads- och nyttokalkylen som 
ingår i slutrapporten. 
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Tre huvudpunkter som diskuterades var: 
 
• Om och i så fall hur samordnad varudistribution kan gynna lokala 
livsmedelsproducenter och öka anbuden från dessa, 
 • Introduktion till e-handelssystem (inköps- och faktureringssystem). Hur 
ett e-handelssystem kan underlätta och effektivisera upphandlings- och 
inköpsprocessen och hur det samspelar med kommunal samordnad 
varudistribution samt 
 • Introduktion till kostnadsnyttoanalys och nödvändiga resurser och 
organisationsförändringar för implementering och drift av samordnad 
varudistribution. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Beslut KSAU, dat 2021-04-21 
Genomförande av samordnad varudistribution, dat 2021-04-22 
Rap Dalslands slutversion, dat 2021-04-22 
Beslut KS, dat 2021-04-07 
Förstudie Samordnad varudistribution december 2020. Konstad-nyttoanalys, 
dat 2021-01-26 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Malin Eriksson 
Diariet 
 
___ 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 82   
Ekonomiskrapport Q1 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichef, Kristina Olsson, informerar om utfallet för kvartal 1. 
 
Utbildningsnämndens presidium, ordförande Elisabeth Örn (C), 1:e vice 
ordförande Tommy Larsson (S), informerar om utfallet för kvartal 1 för 
utbildningsnämnden.  

 
 
___
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KS § 83   
MRP: Konsekvenser av preliminära ramar 2022–2023 

 
Kommunstyrelsen 

 
De ekonomiska konsekvensbeskrivningarna av preliminära ramar 2022–
2023 överlämnas till budgetberedningen för fortsatt arbete.  
 
Samtidigt uppdrar kommunstyrelsens arbetsutskott till förvaltningen att 
fortsätta se över ytterligare besparingsförslag. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Ekonomichef, Kristina Olsson, presenterar konsekvensbeskrivning av 
preliminära ramar 2022–2023.  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Diariet 
 
 
 
___ 
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KS § 84  Dnr 2021/79 
Friluftsbad i Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsens beslutade inget i ärendet.   
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Sektorchef för samhällsutveckling, Tunde Petterson, informerar om 
friluftsbad i Färgelanda kommun.  
 
Ärendet kommer behandlas och beslutas vid kommande sammanträde 2021-
05-26.  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse- Friluftsbad i Färgelanda kommun, dat 2021-04-20, 
Bilaga driftskostnader badplatser, dat 2021-04-15.  
 
 
Beslutet skickas till 
Sektorchef Samhällsutveckling 
Diariet 
 
___ 
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KS § 85  Dnr 2021/95 
Bidrag till föreningar med anledning av Covid-19 under år 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala aktivitetsbidrag för vårtermin 2021 
med samma belopp som utbetalats för vårtermin 2019 till berättigade 
föreningar, trots att verksamhet inte har kunnat genomföras på grund av 
Covid-19. Föreningar som inte omfattas av 2019 och har bedrivit aktiviteter 
har möjlighet att få bidrag enligt bidragsregler. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala anläggningsbidrag för 2021 trots att 
föreningar inte har bedrivit berättigade aktiviteter samt inte kunnat hyra ut 
till aktiviteter. 
Bidrag utgår till godkänd förening som äger eller hyr en anläggning eller 
lokal inom kommunen. 
 
Finansiering sker genom redan budgeterade medel. 

 
Ärendebeskrivning 

 
På grund av Covid-19 och följderna av de restriktioner som 
Folkhälsomyndigheten har utfärdat har föreningar inte möjlighet att bedriva 
planerad verksamhet. 
 
Sektor Samhällsutveckling föreslår att aktivitetsbidrag utbetalas för 
vårtermin 2021 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 för vårtermin 2021 som utbetalats för vårtermin 2019.  
Föreningar som inte omfattas av 2019 och har bedrivit aktiviteter har 
möjlighet att få bidrag enligt bidragsregler. 
Anläggningsbidrag utbetalas under 2021 till föreningar som äger eller hyr 
en anläggning eller lokal inom kommunen. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse- Bidrag till föreningar med anledning av Covid-19 under år 
2021, dat 2021-04-20.  
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Beslutet skickas till 
Tünde Petersson, Samhällsutvecklingschef 
Diariet 
 
___ 
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KS § 86  Dnr 2021/91 
Godkännande av årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Väst 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
Samordningsförbundet Västs årsredovisning för 2020 och lägga den till 
handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Färgelanda kommuns 
del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 

 
Jäv 
 
Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv.  
Bo Ljung (L) ersätter Kenneth Karlsson.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Årets resultat uppgår till -1 003 tkr, vilket är 1 042 tkr bättre än budget. 
Anledningen till skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och 
utfall beror först och främst på Coronapandemin och att därför blev bland 
annat samtliga strukturella insatser inställda. 
 
Enligt god ekonomisk hushållning ska förbundet inte samla på sig för stort 
eget kapital. Samordningsförbundet Väst har haft för stor eget kapital, vilket 
har medfört att målsättningen har varit att använda de egna medlen till 
ändamålsenliga insatser, vilket och har gjorts de senaste åren. Detta medför 
att både under 2019 och 2020 har visats ett negativt resultat. Utgående eget 
kapital vid årsskiftet var 1 758 tkr, ligger i linje med Nationella rådets 
rekommendationer om eget kapital. 
 
Revisionen bedömer 
- sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed. 
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- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
  
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-04-07 
Revisionsberättelse staten FK och AF för samordningsförbundet, dat 2021-
03-23, 
Revisionsberättelse förtroendevalda för samordningsförbundet väst, dat 
2021-03-23, 
Granskningsrapport, dat 2021-03-09, 
Bilaga 1 till årsredovisningen, dat 2021-03-26, 
Bilaga 2-statistik till årsredovisning, dat 2021-03-26, 
Årsredovisning, dat 2021-03-19, 
Tidplan årsredovisning och delårsredovisning, dat 2020-11-12 
Styrelseprotokoll 1, dat 2021-03-19. 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
 
___ 
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KS § 87  Dnr 2021/82 
Godkännande av årsredovisning 2020, Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisningen för 2020 och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Färgelanda 
kommuns del bevilja direktionen för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för aktuella verksamhetsåret. 

 
Ärendebeskrivning 

 
NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2020. I årsredovisningen för 
2019 informerades förbundet om att enhet sotning i fortsättningen ska 
redovisas avskilt från räddningstjänst då verksamheten är taxefinansierad 
och räddningstjänst är skattefinansierad. Beslutet togs i samförstånd med 
revisionsbyrån PwC. I samband med rådfråga till annan revisor inom PwC, 
inför årets årsredovisning, framkom det att om verksamheterna har samma 
organisationsnummer ska de redovisas tillsammans oavsett verksamheternas 
finansiering. 
 
Det korrekta vid redovisning av enhet sotning är således att enhetens resultat 
ska bokas som en fordran i balansräkningen i samband med övriga 
slutbokningar. Därefter redovisas resultaträkning för hela förbundet. 
Enhetens resultat är dock bokat efter sammanställning av resultaträkning. 
Effekten blir att resultat för förbundet redovisas med belopp 2 552 tkr där 
sotningsenhetens resultat ingår med – 58 tkr. Beloppet är bokat som en 
fordran i balansräkningen och resultatet för förbundet uppgår därmed till 
2 610 tkr (3 022 tkr). Budgeterat resultat var + 2 tkr. Soliditeten har ökat till 
29,5 % (27,3 %). Likviditeten är fortsatt god med 15 729 tkr (18 526 tkr).  
 
Revisorerna har granskat förbundets verksamhet under 2020. Granskningen 
har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning. Granskningsresultat avseende årsredovisningen 
framgår av revisionsrapport som utarbetats av PwC. 
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Revisorerna bedömer: 
 sammantaget att förbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande 

del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i 
budget 2020. Det saknas verksamhetsmål kopplade till god 
ekonomisk hushållning i budget 2020. Direktionen har i 
handlingsprogrammet 2016–2018, med förlängning till år 2020, 
beslutat om fyra övergripande verksamhetsmål. Målen följs inte upp 
i årsredovisningen vilket avviker mot LKBR 10 kap 8 §. 

 
Revisorerna tillstyrker att 

 förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ 
beviljas ansvarsfrihet. 

 NÄRF:s årsredovisning för 2020 godkänns. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Revisionsberättelse år 2020 upprättad 2021-02-25, dat 2021-02-25, 
Granskning av årsredovisning 2020 PWC, dat 2021-02-25, 
Protokollsutdrag §4 Beslut fastställelse av bokslut och årsredovisning 2020, 
dat 2021-02-22,  
Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 NÄRF, dat 2021-03-10, 
Årsredovisning 2020, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 2021-03-
11. 
 
 
Beslutet skickas till 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige  
Diariet 
 
____ 
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KS § 88  
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Rapporterna läggas till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 
beslut/händelser från dessas sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun. 
 
Skriftliga rapporter lämnas genom:  
 
Protokoll nr 2, Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, dat 2021-04-15 
Protokoll nr 2 för styrelsemöte Västvatten AB 
Protokoll Bolagstämma Färgelanda AB, dat 2021-04-09 
Protokoll Dalsland miljö-energiförbund direktion, dat 2021-04-15 
Samordningsförbundet Väst information, 2021-03-30 
Kerstin Fredriksson rapporterade från årsstämma med föreningen Småkom, 
där det beslutades att medlemsavgiften förblir oförändrad jmf med 
föregående år.  
 
___ 
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KS § 89  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Arbetsutskottets protokoll läggs till handlingarna.  
 
 
___ 
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KS § 90  
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Delegeringslista  

 
 
___ 
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