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KS § 91 A   
Information om arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM  

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
I  Västra Götalandsregionen pågår arbetet med att skapa en modern 
vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård 
med hög kvalitet och stor delaktighet. Med framtidens 
vårdinformationsmiljö blir det enklare att samverka mellan olika vårdgivare. 
All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för de som behöver 
den, både medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare.  
 
Färgelanda kommun har beslutat att delta i detta samarbete. 
 
Socialchefen och projektledaren  informerar om arbetet.   
 
 

 
___ 
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KS § 91 B   
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchefen informerar om,  
 

- Nulägesrapport rörande pandemin, 
 

- MRP 2022/2024 inkl. detaljbudget,  
 

- Handlingsplan IT- och informationssäkerhet, rörande de kortsiktiga 
informationssäkerhetsmålen (1–2 år) samt de strategiska  
informationssäkerhetsmål (1–3 år), 
 

- Genomlysning av verksamhet och ekonomi, där SKR kommer delta, 

- Digital Motor, där man presenterar hur man bör gå vidare med 
projektet, såsom att finna samverksamhetspartner, iordningställa 
vision, långsiktiga mål, tidsatt handlingsplan samt finansiering.  

- Aktuellt i förvaltningen 
 
___ 
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KS § 92   
Information om händelserapportering i  kommunernas 
informationssystem om arbetsmiljö, KIA,  2020 & Q1 2021 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporterna och att informationen 
läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
KIA, kommunernas informationssystem om arbetsmiljö, är ett webbaserat 
informationssystem som chefer och medarbetare i kommunen använder för att 
rapportera in olycksfall och tillbud.  
 
Händelserapporteringen omfattar följande kategorier: 
 
Riskobservation 
Tillbud 
Olycksfall  
Färdolycksfall 
Arbetssjukdom 
 
Antalet anmälda händelser har ökat i samtliga kategorier med undantag av 
färdolycksfall. 
 
En av personalavdelningens HR- specialister informerar  
 
Främst är det en ökning av riskobservationer och arbetssjukdom första 
kvartalet 2021 jämfört med 2020. 
 

 Olycksfall har ökat i matsal/fikarum samt med objekt/övrigt under 
2021. 

 Tillbud har ökat inom lekhall och entré. 
 Riskobservationer ser vi främst hos brukare men har ökat även 

inom andra kategorier. 
 Aktivitet vid olycksfall verkar ha förflyttats från omsorg och skolans 

verksamheter till kost och städ under 2021. 
 Tillbuden sker fortsatt främst under rasten, dvs inom skolan. Vi kan 

dock se en ökning inom fritids och kost. 
 Riskobservationerna som har ökat överlag har också fördelats över 

andra verksamheter än tidigare, där vi nu kan se en ökad risk inom 
kost och administration. 

 Hot och våld har ökat bland både olycksfall och tillbud under 2021 
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 Vi kan även se en ökning av psykiska och psykosociala risker samt 
ergonomiska faktorer. 

 Typ av skada har helt bytts ut mellan 2020 och 2021 och består 
främst av kross/klämskada under 2021 Hand, handled är fortfarande 
den mest skadade kroppsdelen och ligger också i linje med AFAs 
senaste rapport. 

 
 Vi ser också att det finns Covid-relaterade händelser både 2020 och 

2021. 
 
 
 
 
 
 

 
___ 
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KS § 93   Dnr 2020/189  
Information om det påbörjade arbetet med Lokalförsörjningsplanen,  

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Inom sektor samhällsbyggnad pågår arbetet med att ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Planen ska omfatta både byggnadernas tekniska 
status, kapacitetsutredning och behovsanalys. Socialnämndens 
verksamhetslokaler ingår i arbetet med enbart behovsanalys.  
 
Ett resultat ska presenteras i mitten av september 2021 för att kunna utgöra 
underlag i det kommande arbetet med investeringsbudgeten.    
 
Kommunstyrelsen får idag information om arbetet av representanter för 
Norem AB samhällsbyggnadschefen och fastighetsförvaltaren i sektor 
Samhällsutveckling.   
. 
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KS § 94   
Diskussion/ uppföljning angående Digital Motor – ett IT projekt inom 
Fyrbodals kommunalförbund 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Uppföljningen läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) är digitaliseringen en av de 
utpekade möjligheterna för att bidra till omställningen av offentlig sektor 
och mildra effekterna av att färre behöver göra mer för fler. Digitaliseringen 
med underliggande IT-verksamhet är högaktuell för i princip samtliga 
sektorer. 

Fyrbodalsutredningen ”Digital Motor”  syftar till att utforska samtliga 
deltagande kommuners verksamhetsförmågor inom digitalisering och IT, 
den så kallade digitala motorn.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare informerats om utredningens resultat och 
idag ges tillfälle för ledamöterna att reflektera över innehållet. 
 
I samtalet framförs bland att annat  

- Arbetet att implementera mer IT-stöd behöver skyndas på  
- Det finns behov av utökad samverkan på IT-området  
- Det torde vara nödvändigt att formalisera en sådan samverkan, t ex 

genom avtal, kommunalförbund eller på annat sätt för att kunna 
genomföra t ex gemensamma upphandlingar som kan ge  
ekonomiska fördelar.    
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KS § 95  Dnr 2021/79 
Friluftsbad i Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i sin helhet och uppdra 
till förvaltningen att upprätta förslag till strategi för kommunala badplatser 
och förslag till kostnadsberäknade åtgärder med anledning av förslaget till 
strategi  
 
Eventuella åtgärder inför sommarsäsongen 2021 hanteras av sektor 
Samhällsbyggnad inom ramen för sitt verkställighetsuppdrag. 
 
Reservation 
 

Linda Jansson (M) och Bengt Melin (M) reserverar sig mot beslutet och antecknar 
följande till protokollet. 

” Färgelanda kommun har en ekonomi i kris. Centerpartiet och Liberalerna 
monterar nu ner Färgelanda kommun. Fritidsgården är nedlagd, öppna förskolan 
är nedlagd, Familjecentralen är nedlagd. Det finns inga pengar att rusta upp 
scenen i Färgelanda centrum. Men man tror att man har pengar att bygga en ny 
badplats vid Sundsbron. Vi vet att varsel är på gång i våra skolor som kommer att 
slå hårt mot våra barn. Men Centerpartiet och Liberalerna  tror fortfarande att 
man kan bygga en ny badplats. 

Vi moderater har kunnat följa hur beslutet har bollats fram och tillbaka mellan den 
styrande minoriteten C o L och Samhällsbyggnadskontoret. Från början kom 
förslaget fram som ett besparingsförslag där man pekade på driftskostnaderna 
samt att man behövde nyinvestera i  bryggor. Pengar man inte hade.  

Styret C o L har yrkat på ett ändringsyrkandena där man vill att förvaltningen ska 
utreda förutsättningarna för att utveckla området kring Sundsbron. Samtidigt som 
man vill utreda ska arrendet sägas upp på båda badplatserna.  

C o L har tydligen glömt att Färgelanda kommun har en ekonomi i kris och varje 
kostnadsdrivande beslut måste visa på en finansiering  annars blir det inte 
trovärdigt. Att utveckla Sundsbron till både ny badplats, ställplatser, bygga ny 
vägar nya parkeringar mm kommer att kosta långt mer än att köpa nya bryggor till 
badplatserna Kink och Rådasjön. 
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Moderaterna anser att kommunen ska investera i nya bryggor till Kink och 
Rådasjön omgående så att Färgelandas invånare kan nyttja sina badplats redan 
denna sommaren 2021. Våra invånare har använt dessa badplatser i 
generationer.  Vi vill att badplatserna finansiera med den avverkning av skog som 
är planerad.  

Centerpartiet och Liberalerna släcker nu ner kommunen och hänvisar till en 
utredning.  

Linda Jansson Ledamot Kommunstyrelsen” 

 
Yrkanden 
Linda Jansson (M) yrkar  
att badplatsen i Rådanesjön  även fortsättningsvis ska vara en kommunal 
badplats och förses med nya bryggor 2021 istället för de som är uttjänta dvs 
att avslå arbetsutskottets förslag att den aktuella badplatsen inte längre ska 
vara kommunal  
att befintlig badplats i Kink ska återställas med bryggor 2021 
att finansieringen av åtgärderna vid dessa två badplatser ska ske genom 
pengar från skogsavverkning.  
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet i 
sin helhet och uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till strategi för 
kommunala badplatser och förslag till kostnadsberäknade åtgärder med 
anledning av förslaget till strategi.  
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition först ställs på Tobias 
Bernhardssons yrkande om återremiss av ärendet i sin helhet. Om 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag ställs proposition på 
Linda Janssons yrkande. 
  
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet i sin helhet. 
 
 
Omröstning begärs. 
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Voteringsproposition 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition: 
 
Ja röst för att ärendet ska avgöras senare (återremiss) 
Nej röst för att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstningsresultat: 
Nio nej-röster:  
Tobias Bernhardsson (C) 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Leif Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson  (S) 
Urban Henriksson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
 
Två ja-röster 
Bengt Melin (M) 
Linda Jansson (M) 
 
Kommunstyrelsen beslutar alltså att återremittera ärendet i enlighet med 
Tobias Bernhardssons yrkande. 
 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunala friluftsbad finns i Högsäter (Ragnerudsbadet ), Sandviken, 
Stigen, Rådanefors och Ellenö. Simskolor bedrivs på Ragnerudsbadet och 
vid badplatserna i Stigen och Sandviken. 
 
Förvaltningen har aktualiserat behovet av en översyn av de kommunala 
badplatserna med anledning av att det finns behov av upprustningar av flera.  
 
Inför sommarsäsongen 2021 har de kommunala badplatserna varit föremål 
för översyn. Vid vissa av dem har uttjänt utrustning tagits bort. 
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Avdelningschefen för sektor samhällsutveckling informerar. 
 
  

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-04-22, 
Bilaga driftkostnad, dat 2021-04-22, 
Beslut KSAU 2021-05-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 
 
___ 
 
 
Linda Jansson (M) anmäler att hon lämnar sammanträdet. Närvarande 
ersättare tjänstgör redan. Ingen ersättare kan därför träda in.
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KS § 96  Dnr 2021/111 
Exploatering av Industrimark i Färgelanda - Vägval för exploateringen 
av Dyrtorpsområdet 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut från den 16 december 
2015, KF § 172, om infrastrukturens utbyggnad av industriområdet, 
Dyrtorp.  
 
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner ovanstående förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut från den 1 november 2017, 
KS § 236, om att uppdra att gällande detaljplan revideras.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att arbetet nu ska fokusera på att exploateringen 
av industrimarken sker i enlighet med gällande detaljplan 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en kostnadskalkyl för 
iordningsställande av industrimarken i olika etapper och alternativ – 
samverkan med olika aktörer ska sökas. 
 
Besluten ovan innebär i korthet att kommunen börjar om med 
exploateringen av Dyrtops industriområde. 
 
 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Ärendets syfte är att få ett politiskt klargörande av hur kommunen ska gå 
vidare med exploatering av industrimark för att kunna erbjuda byggbara 
industritomter till intressenter i näringslivet. 
 
För närvarande bedömer förvaltningen att det finns fyra alternativ 
 

1. Dyrtorp – ändra detaljplan 
Fördelar:  

 Mer ändamålsenlig infart 
 Anpassning kan göras av användningen 
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Nackdelar: 

 Sälja marken först när infarten är klar, tidskrävande 
 Stora kostnader som inte kan läggas på ett markpris 
 Kommunen kan inte styra hela processen eller alla kostnader kring 

vägen 
 
 
2 Dyrtorp – exploatera i enlighet med befintlig detaljplan 
Fördelar: 

 Klar att exploatera   
 Intresse finns nu   
 Genomförandetiden går snart ut, möjliggör små korrigeringar av 

användning utan att behöva ändra planen. 
 
Nackdelar: 

 Problematisk infart, osäkert för oskyddade trafikanter  
 Infarten vid väg 172 kommer behöva göras om på sikt (kostnad) 

 
3. Gatersbyn: 

Fördelar:     
 Färdig detaljplan    
 Plan mark     
 Färdig infart  

    
Nackdelar:  

 Problematisk geoteknik  
 Inlösen av fastighet (MV + 25%)  
 Infarten behöver byggas om utifrån gällande regler 

 
4. Assarbyn: 

Fördelar: 
 Färdig detaljplan    
 Bestämmelse J, ok för stor verksamhet  
 Närhet till befintlig industri   

 
Nackdelar:   

 Sprängning krävs  
 VA ej draget, lång sträcka  
 Bygga ut vägen krävs 
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Planingenjören och avdelningschefen för sektor samhällsutveckling 
informerar. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-04, 
Översiktlig analys av möjliga för etablering, dat 2021-05-04, 
Beslut KSAU 2021-05-26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Samhällsutveckling 
___ 
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KS § 97  Dnr 2019/156 
Kommunalt engagemang/delfinansiering för utbyggnad av fibernät i 
Rännelandaområdet 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att de medel, 700 000 kronor som är avsatta för 
fiberutbyggnad i gällande investeringsbudget,  ska ianspråktas för 
delfinansiering av utbyggnad av fibernät i Rännelandaområdet.  
 
Kommunstyrelsen delegerar till avdelningschefen för sektor 
Samhällsbyggnad att, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande,  
godkänna och underteckna avtal med entreprenör.   
 
Avtalet ska löpa på 10 år och innebära ett mervärde för 
kommuninnevånarna.  
 
Driftkostnaden, beräknad till 75 000 kronor per år under en 10 årsperiod, 
anvisas ut IT-enhetens budget. 
 
Kommunen kommer inte att söka medfinansiering från regionen eller annan 
aktör.  
 
 
Yrkanden 
 
Ulla Börjesson (S) Kenneth Carlsson (L), Tobias Bernhardsson (C), Bengt 
Melin (M) och Jörgen Andersson (SD) yrkar bifall till förslaget att 
kommunen lämnar ekonomiskt stöd till fiberutbyggnaden i 
Rännelandaområdet. 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Fiber är den enda teknik som är klassad som framtidssäker för elektronisk 
överföring av data och ses som en av de faktorer som betyder mycket för 
landsbygdsutvecklingen både av staten och företrädare för utpräglade 
landsbygdsorganisationer, t ex Lantbrukarnas Riksförbund LRF.. 
 
Under perioden 2012-2019 har pengar varit avsatta i den kommunala 
budgeten för bidrag till fiberutbyggnad på landsbygden. Alla kommunens 
fiberföreningar har under den perioden byggt ut sina fibernät med 
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kommunal delfinansiering med undantag av föreningen i Rännelanda som 
har tänkt sig en annan lösning för sin utbyggnad.  Det har senare visat sig att 
den intressent (Telia) som har avsett att medverka till fibernätets utbyggnad 
i området inte längre är beredd att göra den nödvändiga investeringen.  
 
Föreningen har förklarat sig inte intresserad av att själv hantera en satsning. 
 
Ett annat företag  har i november 2020 uttryckt sin ambition och vilja att 
bygga ut det aktuella fibernätet. Företaget söker statligt stöd till 
utbyggnaden.  
 
En kommunal medfinansiering till denna investering ligger i linje med 
kommunens tidigare ställningstagande avseende bidrag till finansieringen av 
fibernäten på landsbygden.  
 
 
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och kommunallagens 
(2017:725) krav på likställighet kommer att beaktas i processen. 
 
 
 
 
Avdelningschefen i sektor Samhällsbyggnad informerar. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-05-27. 
Skrivelsen från företag 
 

 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningschef, Samhällsutveckling 
Henrik Röste 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 98   
Presentation av Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet i 
Färgelanda 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen noterar att sett ur ett tio-årsperspektiv visar 
undersökningen en positiv trend vad gäller undersökningsresultatet och 
uttrycker sin ambition och förhoppning att trenden ska bestå. 
 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Varje år mäter Svenskt näringsliv drygt 30000 företags upplevelser av att 
driva företag i sina kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur 
företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem 
statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 
kommuner. 
 
Representanter för Svenskt näringsliv redovisar resultatet av 
undersökningen vad gäller Färgelanda kommun. 
 
Under den senaste 10-åren har resultatet varierat men trenden är positiv och 
vid den senaste undersökningen ligger Färgelanda för första gången under 
perioden nästan på rikssnittet. 
 
Uppgift om rankingen kommer att presenteras 22 september 2021 
 
Undersökningsresultatet finns redovisat på Svenskt näringslivs hemsida: 
https://www.foretagsklimat.se/  
 

 
Sammanträdet ajourneras för lunch kl 12.00 -13.00. Urban Henriksson (S) 
anmäler att han lämnar sammanträdet.  Kenneth Carlsson (L) anmäler att ha 
återkommer efter det att sammanträdet återupptagits efter uppehållet. Det 
godkänns. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 99   
Socialnämndens resultat för Kvartal 1 – information från 
socialnämndens presidium 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggas till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialnämndens presidium presenterar resultatet för kvartal 1 och 
prognosen för helårsresultatet. 
 
Prognosen för helårsresultatet är minus 2 500 000 kronor.  Flera utredningar 
inom ramen för Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade pågår. Resultatet kan komma att försämra den prognosen. 
 
Trender  
Försörjningsstödet -kostnadsminskning 
Bostadsanpassningen – kostnadsökning 
Äldreomsorgen – ligger ungefär på budget (”Hyfsat bra”) 
Barn och ungdom – kostnadsökning. Rätt många barn är omhändertagna och 
placerade på institution och i familjehem.  Utredningar som kan resultera i 
ytterligare placeringar pågår. 
LSS – kostnadsökning. Två ärenden är under utredning och kan komma att 
generera stora kostnader 
 

 
___ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 100  Dnr 2020/254 
Reviderad bolagsordning avseende Valbohem AB 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkända bolagsordning för Valbohem AB 
enligt förvaltningens förslag daterat 2021-05-17. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Idag gällande bolagsordning för Valbohem AB har godkänts av 
kommunfullmäktige 2011-04-27 (§ 53) och har antagits av bolagsstämman 
2011-05-19. Sedan antagandet har en hel del förändringar skett, bland annat 
i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Med anledning härav 
har en översyn gjorts. 
Den nya bolagsordningen följer den mall som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och dåvarande Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 
(SABO) tagit fram. 
Förslaget till bolagsordningen har bland annat beretts vid ägarsamråd mellan 
kommunen och bolaget.  
Arbetet med reviderade ägardirektiv har påbörjats och kommer att 
föreläggas kommunstyrelsen senare. 

 
Kommunchefen informerar. Arbete med nya ägardirektiv pågår och 
beräknas  
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-17, 
Bolagsordning Valbohem, dat 2021-05-17, 
KSAU, dat 2021-05-19. 

 
 
Beslutet skickas till 
Valbohem AB 
 
___ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 101  Dnr 2021/42 
Uppföljning av ärendet ”Organisatorisk tillhörighet av enheten för 
arbetsmarknad och integration, AMI och enheten för individ och 
familjeenheten ”Försörjningsstöd” 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att arbeta fram en 
handlingsplan för ökad samverkan mellan AMI och försörjningsstöd som 
ska presenteras för kommunstyrelsen senast vid sammanträdet den 24 
november 2021.  I uppdraget ingår att beakta även andra aktörers 
möjligheter att ingå i samverkan.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens ordförande gav i början av 2021 kommunchefen i upp-
drag att utreda frågan om framtida gemensam organisatorisk tillhörighet 
avseende AMI-enheten (Arbetsmarknad och Integration) och försörjnings-
stöd. Kommunchefen har tillsammans med HR-chefen och socialchefen 
snabbutrett på frågan. 
Resultat: En organisatorisk tillhörighet till kommunstyrelsen förordas. 
Förslaget har remitterats till socialnämnden som behandlat förslaget 2021-
05-05.  
Nämndens svar i korthet: Nämnden avstyrker förslaget om ändring av 
nämndtillhörighet i dagsläget och förordar istället en ökad samverkan på 
förvaltningsnivå tills vidare. Socialnämnden bedömer att förslaget i sin 
nuvarande form kan generera ökade kostnader. 
Vid dagens sammanträde informerar kommunchefen och kommunstyrelsens 
ordförande om besök och kontakter med andra kommuner. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Administrativ chefen 
Socialchefen 
Arbetsmarknadskonsulenten 
 
___
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 102  Dnr 2021/108 
Redovisning av inkomna, ej behandlade motioner 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En redovisning har tagits fram av motioner som inkommit och anmälts men  
ännu ej behandlats. 
 
Två motioner har ännu inte besvarats. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-04-22, 
Redovisning av inkomna ej behandlade motioner, dat 2021-04-22. 

 
 
___ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 103  Dnr Dnr 
Information om Valbohem AB:s verksamhet – Kommunens helägda 
bostadsbolag.  

 
Kommunstyrelsenbeslut 

 
Informationen läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § har kommunstyrelsen att ha uppsikt över 
kommunens bolag. Inom ramen för det uppdraget har kommunstyrelsen 
idag bjudit in företrädare för Valbohem AB. 
 
Valbohem företräds av verkställande direktören, ekonomen och bolagets 
styrelseordförande. 
 
Information om året som gått och planering i närtid: 
Planerad nybyggnation på Centrumvägen 
Svaga hyreshöjningar under de senaste 10 åren 
Vakansgraden ligger på planeringsnivån (3 %)  
Företaget har ett femtontal lägenheter som inte är uthyrningsbara pga 
underhållsbehov 
Det finns en ganska lång bostadskö  
Under 2020 har underhållet främst gällt yttre åtgärder (takbyten och 
fasadmålning) för att inte bidra till smittspridning 
Underhållsarbetet har i stor utsträckning utförts av egen personal. Det har 
fungerat väl. 
Försäljning av fastigheter vilar 
Viss minskning av intäkter som har kompenserats av lägre kostnader, t ex 
elpriser Rörelseresultatet 2020 är bättre än 2019 
 
Utmaningar och möjligheter i framtiden 
Ränteutvecklingen  
Det stora underhållsbehovet kvarstår 
Ovisshet beträffande Solgården och Furåsen 
Förbättrat marknadsföringsarbete 
Effektivisering av organisationen 
Fortsatt satsning på underhåll i egen regi 
Förbättrad uppföljning inom alla områden 
 
Kenneth Carlsson (L) deltar i sammanträdet igen.
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 104  Dnr Dnr 
Information om Färgelanda Vatten AB:s och Västvatten AB: 
verksamheter  

 
Kommunstyrelsenbeslut 

 
Informationen läggs till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § har kommunstyrelsen att ha uppsikt över 
kommunens bolag. Inom ramen för det uppdraget har kommunstyrelsen 
idag bjudit in företrädare för Färgelanda Vatten AB och Västvatten AB 
 
De båda företagen företräds av verkställande direktören (samma VD för 
båda bolagen) 
 
Några punkter som VD informerar om 
Företagens uppdrag: Tillhandahålla rent vatten idag och i framtiden. 
Skillnaden mellan taxekollektivet och skattekollektivet. Skattekollektivet 
kan bidra ekonomiskt till taxekollektivet (de anslutna till de kommunala 
VA-verksamhetsområdena) men inte tvärs om. 
 
Företagen administrerar 
1500 anslutningar 
7 vattenverk 
5 reningsverk (på väg att bli sex genom överföring av Rådanefors 
reningsverk till bolaget) 
170 km ledning 
 
Under 2020 ett driftsstopp och två vattenläckor tagits om hand. 
 
 
Under året har företaget också jobbat med 
Avloppsrening & vattenförsörjning 
Gemensam taxekonstruktion 
Effektiviseringar 
Långsiktig investeringsplan 
Budgetprocess 
 
Pandemin har påverkat och företagen har fått anpassa sig efter gällande 
rekommendationer. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Resultatet 2020 är positivt. 
 
 
Framtida påverkan och utmaningar: 
 
Västvatten AB 
•Resurs 

•Gemensamma styrdokument 

•Effektivisering 

•Gemensam taxekonstruktion 

•Aktiekapital 
 
Färgelanda Vatten AB 
•Trygga vattenresurserna 

•Ledningsnätet 

•Kapitalintensiv/hög skuldsättning 

•Klimatförändringar 

•Slam 

•Reinvesteringar och investeringar –skapa långsiktiga planer 
 
Ytterligare information, frågeställningar och arbete avseende Färgelanda 
Vatten AB 
 
Förväntningar på ägaren  
•Aktiv ta del av kort och långsiktiga planer för att möjliggöra finansiering 
för en hållbar VA-utveckling. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 105  Dnr Dnr 
Information om Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § har kommunstyrelsen att ha uppsikt över 
kommunens bolag. Inom ramen för det uppdraget har kommunstyrelsen 
idag bjudit in företrädare för Dalslands Turist AB, ett av kommunen delägt 
bolag med uppgift att genom samordning och utveckling vara en katalysator 
för Dalslands turistnäring och bidra till långsiktig tillväxt. 
 
Bolaget företräds av verkställande direktören. 
 
Pandemin har haft stor påverkan på turismen under 2020. 
 
En viktig del av företagets marknadsföringsinsatser handlar om att locka 
besökare, vare sig de är sjöburna (turistar på Dalslands Kanal) eller 
markbundna att stanna ”en dag till” och därigenom spendera mer pengar i 
landskapet till gagn för näringslivet oavsett bransch. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 106  Dnr 2021/132 
Upphandling av genomlysning av Utbildningsnämndens ekonomi 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att en genomlysning av utbildningsnämndens 
ekonomi ska utföras och uppdrar åt kommunchefen att genomföra 
upphandling av densamma.  
Genomlysningen ska genomföras skyndsamt och redovisas snarast för 
kommunstyrelsen. 
Utbildningsnämnden ska kontinuerligt hållas informerad. 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 
Yrkanden 
Tobias Bernhardsson (C)Kenneth Carlsson (L), Jörgen Andersson (SD) och 
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till förslaget att låta genomföra en 
genomlysning av ekonomin inom utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att yrkandet är bifallet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap 1§ att utöva uppsikt över nämndernas 
verksamhet.  
Utbildningsnämndens har under ett antal år redovisat negativa resultat och 
påvisat svårigheter att presentera tillförlitliga prognoser. Med anledning 
härav önskas en extern genomlysning av nämndens ekonomi – en ”second 
opinion.”  
Genomlysningen ska särskilt belysa processer och rutiner samt uppföljning 
av desamma. Förfrågningsunderlag ska tas fram efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. 
Nämnden har själv tagit initiativ till en genomlysning av ekonomin under 
våren 2020 och begärt medel från kommunstyrelsen för att finansiera en 
extern medverkan. Kommunstyrelsen har vid det tillfället, 2020-06-04 
avslagit nämndens begäran om extra pengar. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-19, 
Beslut KSAU, dat 2021-05-19. 
 
Kommunchefen informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 107  Dnr 2021/115 
Ekonomisk rapport per april 2021 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och lägga den till  
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichefen presenterar en prognos för 2021 års utfall efter fyra 
månaders verksamhet.   
 
Störst avvikelse visar Utbildningsnämnden vars prognos pekar mot ett 
underskott i storleksordningen 11,1 mkr. Prognosen för kommunen som 
helhet pekar också mot ett negativt resultat. 

 
Ekonomichefen informerar. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 108  Dnr 2021/5 
Kvartalsrapport, Q1 & prognos för helåret  2021 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att, efter att tagit del av informationen, lägga 
den till handlingarna 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Förvaltningen har arbetat fram kvartalsrapport, inklusive prognos för utfallet 
2021. Per sista mars 2021 redovisar kommunen ett negativt resultat med 6 
030 tkr, vilket är 8 099 tkr sämre än budget.  
 
Finansverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget 
på 5 000 tkr för helåret. Prognosen är dock behäftad med flera 
osäkerhetsfaktorer, bland annat kring pensionsskuldens storlek.  
 
Trots finansverksamhetens överskott påvisar alltså prognosen för helåret en 
negativ avvikelse jämfört med budget på 9 150 tkr för kommunen som 
helhet, vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2021 på 884 tkr. Det 
medför att balanskravet inte heller kommer att uppfyllas för 2021.  
 
 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-05, 
Kvartalsrapport (Q1) Färgelanda Kommun, dat 2021-05-18, 
Beslut KSAU, dat 2021-05-19. 

 
Ekonomichefen informerar. 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
Revisionen 
 
___
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 109  Dnr 2021/116 
Åtgärdsplan avseende kvartal 1  - kommunstyrelsens egna 
verksamheter 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna åtgärder och lägger 
informationen till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

 
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde pågår ett 
effektiviseringsarbete med ambitionen att nå ekonomi i balans vid årets slut. 
 
Arbetet omfattar all verksamhet med särskilt fokus på 
 
Bemanning och vakanta tjänster 
Lägre ambitionsnivå vad gäller utomhusanläggningar och 
biblioteksverksamheten 
Möjligheter att sälja mark och tomtmark 
Projektet ”Heltidsresan” (heltidsanställningar som norm) har satts på paus 
Lägre ambitionsnivå vad gäller arbetskläder  
Skogsavverkning – försäljning av virke kan ge viss intäktsökning 
 

 
Ekonomichefen informerar. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 110  Dnr 2021/121 
Återbetalning till näringsidkare av avgifter för alkoholtillsyn 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att retroaktivt återbetala tillsynsavgifter för 
alkoholtillsyn utförd under 2020. 
 
Totalt återbetalningsbelopp beräknas bli i storleksordningen 32 000 kronor 
och finansieras via kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Näringsidkare inom hotell, restaurang, café och annan besöksnäring har 
under 2020 drabbats av minskande intäkter på grund av Covid-19.  
Staten har gått in med generella insatser för att stödja företag under 
pandemin. Det finns nu ett förslag till ett mer lokalt anpassat stöd för lokala 
företag som omfattas av regelverket för alkoholtillsyn. 
 
Melleruds kommun ansvarar för personal som utför alkoholtillsyn i 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle och Åmål. Under 2020 
har enheten genom alkoholtillsynen följande intäkter:  

Kommun Intäkter, tkr 
Bengtsfors 149 
Dals-Ed 78 
Färgelanda 32 
Mellerud 136 
Säffle 165 
Åmål 177 

Summa 737 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har underhandskontakter 
tagits med socialnämndens ordförande.   
 
 
Kommunchefen informerar. 
 
Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-10, 
Beslut KSAU, dat 2021-05-26. 

 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Melleruds kommun 
 
___ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 111  Dnr 2021/96 
Kommunal taxa för transport av avlidna 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala taxan för 
transport av avlidna till 1 500 kr för hämtning dagtid och 2 500 kr för 
hämtning under kväll och helg. Summan faktureras till dödsboet. Taxan 
gäller från och med 2021-08-01 och tillsvidare.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunens ansvar som Vårdgivare i samband med dödsfall och transport 
av avlidna regleras i socialstyrelsens författning HSLF:FS (föreskrifter och 
allmänna råd) 2015:15 samt i avtal med Västra Götalandsregionen, Hälso- 
och sjukvårdsavtalet 2018-2020. 
 
Kommunen är Vårdgivare/huvudman för:   
• personer i kommunens särskilda boenden och   
• personer som bor i eget boende och är inskrivna i kommunal- hälso- och 
sjukvård.  
 
I första hand ombesörjer närstående kontakt med en begravningsentreprenör 
som de själva väljer. Entreprenör fakturerar då aktuell kostnad till dödsboet.  
 
I de fall det inte finns närstående som tar detta beslut har kommunen som 
vårdgivare ansvaret för att den avlidne transporteras och bevaras på bårhus. 
För detta har kommunen avtal med begravningsentreprenör.  
 
Kommunen har rätt att enligt bestämmelser om vårdavgifter i hälso- och 
sjukvårdslagen ta ut avgift i samband med omhändertagande av avlidna. 
Avgiften ingår inte i kommunens maxtaxa för äldreomsorg. Det är dödsboet 
som betalar denna avgift. Den entreprenör som kommunen anlitat för 
uppgiften ska fakturera kommunen som sedan fakturerar dödsboet. Taxan 
för denna tjänst fastställdes senast 2017. 
 
Avtalet har omförhandlats och nytt förslag till taxa är:  
Hämtning dagtid                 1 500 kr                   
Hämtning kväll eller helg   2 500 kr 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-10, 
Beslut SN, dat 2021-04-07 
Beslut KSAU, dat 2021-05-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Socialchef  
Diariet  
 
___ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 112  Dnr 2021/110 
Företrädare för Färgelanda kommun i organisationer utanför 
kommunens egna rapporterar    

 
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporterna godkänns och läggs 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 Dalslands miljö- och enegiförbund 2021-04-30, 
Protokoll Fyrbodals kommunalförbund, 2021-05-07, 
Protokoll styrelsemöte 4- Valbohem, dat 2021-05-18.  

 
___ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 113  Dnr Dnr 
Anmälan av Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

 
 
.  

 
 
___ 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 114  Dnr Dnr 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande avslutar sammanträdet, tackar för allas 
medverkan idag och tillönskar en trevlig sommar. 
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