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Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
För Moderata samlingspartiet 
Linda Jansson (M) 
Christina Svedberg (M) ersätter Per Krokström (M) 
Hans-Göran Palmqvist (M) 
 
För Centerpartiet 
Tobias Bernhardsson (C) 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
Louise Blom (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Magnus Bandgren (C) 
Birgitta Mehamedi Örn ersätterTomasz Galbas (C) 
Kristina Ivarsson (C) 
Ann Blomberg (C) ersätter Karin Snapp (C) 
Håkan Melin (C) ersätter Marion Pelli (C) 
Ann-Marie Jacobsson (C)  ersätter Carina Tihane (C) 
 
För Liberalerna 
Kenneth Carlsson (L) 
Ingo Asplund (L) 
 
För Socialdemokraterna 
Ulla Börjesson (S) 
Tony Bratt-Nilsson (S) ersätter Edgardo Varas (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Tommy Larsson (S) 
Lilian Borg-Hansen (S) 
Urban Henriksson (S) 
Håkan Ekman (S) ersätter Peter Höög (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
 
För Vänsterpartiet 
Irene Pettersson (V) ersätter Ywonne Jansson (V) 
 
För Sverigedemokraterna 
Jörgen Andersson (SD) 
Jessica Olsen (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Owe Qvick (SD) 
Jane Glamér (SD) frånvarande. Ingen ersättare. 
Maj Andersson (SD) 
Pontus Westerman Hansson (SD) frånvarande. Ingen ersättare. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
För Moderata samlingspartiet 
Bengt Svedberg (M) 
 
För Centerpartiet 
Inga icke tjänstgörande ersättare är närvarande 
 
För Liberalerna 
Inga icke tjänstgörande ersättare är närvarande 
 
För Socialdemokraterna 
Inga icke tjänstgörande ersättare är närvarande 
 
För Vänsterpartiet 
Inga icke tjänstgörande ersättare är närvarande 
 
För Sverigedemokraterna 
Inga icke tjänstgörande ersättare är närvarande 
 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Marianne Martinsson, sekreterare 
Johan Lundh, socialchef § 70 
Kristina Olsson, ekonomichef § 72 
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angående riktat statsbidrag till 
förstärkningar inom 
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Johansson (S) 
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utbildningsnämndens ordförande 
angående situationen i skolan - 
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Q1 - information 
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området 

§ 74 revidering av bolagsordning för 
Valbohem AB 

2020/254 26 
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2021/108 27 
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§ 79 Godkännande av Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds (NÄRF) 
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ställningstagande till ansvarsfrihet 
för ledamöter och ersättare i 
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Bygg och Trafiknamnden för 
resterande del av innevarande 
mandatperiod  efter Tony Bratt 
Nilsson (S) 

§ 86 Fyllnadsval till av uppdrag i som 
ersättare i Utbildningsnämnden 
för resterande del av innevarande 
mandatperiod efter  Bo Johansson 
(S) 

2020/295 42 
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och Moderaterna 

 43 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 58  Dnr Dnr 
Sammanträdet öppnas. 

 
Ordföranden öppnar sammanträdet.  
 
Idag är det första tillfället som kommunfullmäktige använder sig av 
mötesverktyget TEAMS för att genomföra det digitala sammanträdet.   
 
Ordföranden uppmärksammar att kommunen p g a pandemin har bjudit in 
till digitalt nationaldagsfirande filmat från Stigens Herrgård.  Under firandet 
har årets Miljö och folkhälsopris delats ut till Färgelanda Judoklubb. 
 
Ordföranden meddelar att en timma avsätts för interpellationsdebatterna. Är 
debatten inte avslutad efter den tiden återupptas den efter det att alla ärenden 
på dagordningen har avslutats. 
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KF § 59  Dnr  
Upprop 

 
Upprop förrättas. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 60  Dnr  
Val av justerare - justering äger rum på kommunkontoret tisdag 22 
juni 2021, kl 17.00 

 
Kommunfullmäktige beslut 

 
Håkan Ekman (S) och Kristina Ivarsson (C) väljs 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 61  Dnr  
Godkännande av dagordningen/kungörelsen 

 
Kommunfullmäktige beslut 

 
Dagordningen/kungörelsen godkänns 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 62  Dnr  
Nya enkla frågor 

 
En ny enkel fråga har lämnats in till dagens sammanträde. Den redovisas i 
nästa paragraf. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 63  Dnr 2021/151 
Enkel fråga till socialnämndens ordförande ang färdtjänsttaxan - Linda 
Jansson (M) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Svaret på den enkla frågan bordläggs. Socialnämndens ordförande, till 
vilken frågan har ställts, har inte tillfälle att delta i dagens sammanträde. 
Frågan kommer att behandlas vid kommande sammanträde i 
kommunfullmäktige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige/kommunfullmäktiges sekreterare 
Frågeställaren  
Socialnämndens ordförande 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 64  Dnr  
Nya interpellationer 

 
Tre interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 
Handläggningen redovisas i följande paragrafer. Två av interpellationerna 
handlar om skolan. Dessa två besvaras var för sig men den efterföljande 
interpellationsdebatten förs gemensamt för båda. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 65  Dnr 2021/148 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående riktat 
statsbidrag till förstärkningar inom äldreomsorgen -Eva-Lena 
Johansson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Interpellationen bordläggs.  
Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat besvarandet  till 
socialnämndens ordförande som inte har tillfälle att närvara idag. 
Interpellationen besvaras på kommande kommunfullmäktigesammanträde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige/kommunfullmäktiges sekreterare 
Socialnämndens ordf 
Eva Lena Johansson 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 66  Dnr 2021/147 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående 
situationen i skolan - Linda Jansson (M) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas.  
Interpellationen är besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Linda Jansson (M) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande angående situationen i skolan och utbildningsnämndens 
ekonomi.  
 
Interpellationen besvaras av utbildningsnämndens ordförande. 
 
Den efterföljande debatten sker efter det att den andra interpellationen om 
skolan har besvarats (se nästa paragraf) 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 67  Dnr 2021/149 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om besparingar i 
grundskolan - Tommy Larsson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Interpellationen får ställas. 
Interpellationen är besvarad.  
(Interpellationen är riktad till kommunstyrelsens ordförande som har 
överlämnat besvarandet till utbildningsnämndens ordförande. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Tommy Larsson har ställt en interpellation om skolan – ekonomin, 
arbetsmiljön m m. 
 
Interpellationen besvaras av utbildningsnämndens ordförande.  
 
I interpellationsdebatten om skolan görs ca 19 inlägg.
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 68  Dnr  
Nya motioner 

 
En ny motion har lämnats in till dagens sammanträde. Den redovisas i 
följande paragraf. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 69  Dnr 2021/146 
Motion avseende antal ledamöter i fullmäktige - Jörgen Andersson (SD) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen överlämnas till val och arvodeberedningen för beredning. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Jörgen Anderson (SD) har i en motion föreslagit en minskning av antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige från dagens 31 till 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Val och arvodesberedningen ordf 
Kommunchefen 
Kommunfullmäktige/kommunfullmäktiges sekreterare 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 70  Dnr 2020/29 
Rapport om resultatet av uppdraget att  utreda en fullvärdig 
familjecentral 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige har 2020-10-14 beslutat uppdra till Socialnämnden att 
utreda hur en fullvärdig familjecentral ska kunna bedrivas. Redovisning sker 
till kommunfullmäktige i april 2021 för ställningstagande i budgetarbetet för 
2022. 

 
Rapport om resultatet av utredningen lämnas av socialchefen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Budgetberedningen 
Socialnämnden 
 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-06-16 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 71  Dnr  
Kommunstyrelsens ordförande informerar 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om 
 Västkuststiftelsens engagemang i en ny/upprustad vandringsled på 

Kroppefjäll – Kroppefjällsleden 5,2 mil lång varav 3,7 mil i 
Färgelanda kommun 

 Kommunens resultat i Svenskt näringslivs undersökning av 
företagsklimatet.  Kommunen visar positiva siffror jämfört med 
föregående år 

 Arbetet med en ny översiktsplan ÖP 40 har inletts 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 72  Dnr 2021/5 
Ekonomiska månadsrapporter/prognoser 2021 - Q1 - information 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Linda Jansson (M) antecknar följande till protokollet:  

Vi Moderaterna är uppriktigt bekymrade över situationen i Färgelanda  

Färgelanda kommuns  ekonomi är i en mycket  stor obalans. 

Vi är i en brytningstid. Vi är i en tid där vi inte kan fortsätta att göra som vi alltid 
har gjort. Därför att förutsättningarna har förändrats och kommer att förändras 
ytterligare. Vi är i ett läge där vi inte längre med självklarhet kan bygga ut och 
förstärka de offentliga strukturerna. Inte bara därför att ekonomin inte medger det. 

Men sannolikt handlar det också om att prioritera och välja bort. Välja bort sådant 
som vi har gjort och gör, men som vi faktiskt inte nödvändigtvis måste göra. Allt 
för att upprätthålla en trygg välfärd med tillförlitlig kvalité. 

Alla skolor behöver långsiktiga och stabila förutsättningar för att kunna erbjuda 
alla elever en utbildning av god kvalitet. 

Vi har  kunnat följa Barn och utbildningsnämndens sammanträden som inte klarar 
av att ge rätt förutsättningar till ledamöterna att sätta sig in i ärendena. Hur ska vi 
då kunna säkerställa att besluten blir dom rätta för våra skolor.  

Kommunstyrelsen har inte klarat av att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och man har inte klarat av att ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamheter.  

Denna styrning av Färgelanda kommun är inget som för kommunen framåt. 
Ekonmin fortsätter att  vara ett haveri för Färgelanda kommun under det 
centerpartistiska kommunalrådet Tobias Bernhardssons ledning. Den ekonomiska 
rapporten för kvartal 1 fortsätter med kraftigt minus för bla Barn o utbildning -3.4 
miljoner kr med en prognos 2021 på - 7 miljoner kr. Rapporten hann bli ca 14 
dagar gammal då den korrigerades med en prognos på - 11 miljoner kr för. Detta 
talar för sig själv. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 Är det något som Färgelandas skattebetalare förtjänar så är det en budget i 
balans.   

Linda Jansson (M)” 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen har arbetat fram kvartalsrapport, inklusive prognos. Per sista 
mars 2021 redovisar kommunen ett negativt resultat med 6 030 tkr, vilket är 
8 099 tkr sämre än budget.  
 

 
Ekonomichefen informerar. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 73  Dnr 2021/111 
Exploatering av industrimark i Färgelanda - vägval avseende 
Dyrtorpsområdet med förslag att upphäva tidigare beslut om 
utbyggnad av infrastrukturen i området 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut från den 16 december 
2015, KF § 172, om infrastrukturens utbyggnad av industriområdet, 
Dyrtorp.  
 
Dagens beslut innebär att kommunstyrelsen kan verkställa beslutet från 
2021-05-26  
  
att upphäva beslut från den 1 november 2017, KS § 236, om att uppdra att 
gällande detaljplan revideras.  
 
att arbetet nu ska fokusera på att exploateringen av industrimarken sker i 
enlighet med gällande detaljplan 
 
att uppdra 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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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

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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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 96 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-04, 
Översiktlig analys av möjliga för etablering, dat 2021-05-04, 
Beslut KSAU 2021-05-26.  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26, § 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsutveckling 
Kommunstyrelsen  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 74  Dnr 2020/254 
Revidering av bolagsordning för Valbohem AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 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. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-17, 
Bolagsordning Valbohem, dat 2021-05-17, 
KSAU, dat 2021-05-19. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26, § 100 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Valbohem + bolagsordningen 
Bolagsordningen publiceras på webben 
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KF § 75  Dnr 2021/108 
Redovisning av ej behandlade motioner per april 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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. 
 
2021/83  2021-04-

14 
Ywonne 
Jansson (V) 

Menssäkra 
Färgelanda 

2021/69 2021-02-
17 

Kerstin 
Fredriksson (S) 

Upprustning för 
framtiden, 
anslagstavlorna i 
hela kommunen 
behöver rustas 
upp. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-04-22, 
Redovisning av inkomna ej behandlade motioner, dat 2021-04-22. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26, § 102 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens sekr 
Kommunchefen 
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KF § 76  Dnr 2021/121 
Återbetalning av avgifter för alkoholtillsyn 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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.   
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-10, 
Beslut KSAU, dat 2021-05-26. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26, § 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Melleruds kommun 
Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet 
___ 
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KF § 77  Dnr 2021/96 
Reviderad Kommunal taxa för transport av avlidna 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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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Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-10, 
Beslut SN, dat 2021-04-07 
Beslut KSAU, dat 2021-05-19. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26, § 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Socialnämnden/SN sekr 
Socialchef  
Diariet  
 
___ 
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KF § 78  Dnr 2021/91 
Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2020 
samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
styrelsen för förbundet 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner för sin del Samordningsförbundet Västs 
årsredovisning för 2020 och lägger den till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del styrelsen för 
Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda i styrelsen 
ansvarsfrihet för det aktuella verksamhetsåret. 

 
Jäv 
Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv. Ingen ersättare är närvarande. 

 
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. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-28 § 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
Ekonomichef 
Diariet 
 
___ 
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KF § 79  Dnr 2021/82 
Godkännande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) 
årsredovisning 2020 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för 
ledamöter och ersättare i direktionen för förbundet. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner för sin del Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning för 2020 och lägger den 
till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del Direktionen för 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund och enskilda förtroendevalda i 
direktionen ansvarsfrihet för det aktuella verksamhetsåret. 
 
Jäv 
Magnus Bandgren (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ersättare saknas. 

 
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 rådfrågning 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 
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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. 
 
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. 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-28, § 87 
 
 
Beslutet skickas till 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
Ekonomichef 
Diariet 
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KF § 80  Dnr  
Valärenden 

 
I följande paragrafer redovisas dagens valärenden 
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KF § 81  Dnr 2021/156 
Avsägelse förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - 
Tony Bratt Nilsson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Tony Bratt Nilsson 
Länsstyrelsen för begäran om ny sammanräkning 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
Troman 
Lönekontoret 
Ändring på hemsidan 
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KF § 82  Dnr 2021/158 
Avsägelse förtroendeuppdrag som ersättare i  Barn och 
Utbildningsnämnden - Tony Bratt Nilsson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen godkänns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Tony Bratt Nilsson 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens sekreterare 
Troman 
Lönekontoret 
Ändring på hemsidan 
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KF § 83  Dnr 2021/157 
Avsägelse förtroendeuppdrag som ersättare i  Bygg och Trafiknamnden 
- Tony Bratt Nilsson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen godkänns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Tony Bratt Nilsson 
Bygg och trafiknämnden 
Bygg och trafiknämndens sekreterare 
Troman 
Lönekontoret 
Ändring på hemsidan 
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KF § 84  Dnr 2021/158 
Fyllnadsval till  förtroendeuppdrag som ersättare i  Barn och 
Utbildningsnämnden för resterande del av innevarande mandatperiod 
efter  Tony Bratt Nilsson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Yvonne Pettersson (S), Färgelanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Yvonne Pettersson 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens sekreterare 
Troman 
Lönekontoret 
Ändring på hemsidan 
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KF § 85  Dnr 2021/157 
Fyllandsval till  förtroendeuppdrag som ersättare i  Bygg och 
Trafiknamnden för resterande del av innevarande mandatperiod  efter 
Tony Bratt Nilsson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Håkan Ekman (S), Färgelanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Håkan Ekman 
Bygg och trafiknämnden 
Bygg och trafiknämndens sekreterare 
Troman 
Lönekontoret 
Ändring på hemsidan 
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KF § 86  Dnr 2020/295 
Fyllnadsval till av uppdrag i som ersättare i Utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande mandatperiod efter  Bo Johansson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kenneth Öhman (S), Färgelanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kenneth Öhman 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens sekreterare 
Troman 
Lönekontoret 
Ändring på hemsidan 
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KF § 87  Dnr Dnr 
Revidering av inställelseordning för ersättare - centerpartiet och 
Moderaterna 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antecknar nedanstående reviderade 
inställelseordningar för Centerpartiet och Moderaterna att gälla till dess 
partierna anmäler annat, dock längst tills dess en ny mandatperiod börjar.   
 
Reviderad inställelseordning för ersättare 
 

- Centerpartiet: (C), (L), (M), (S), (V) och (SD) 
- Moderaterna: (M), (L), (SD), (S), (V) och (C) 

 
Ärendebeskrivning 
Om en ledamot i kommunstyrelsen eller nämnderna är frånvarande ska en 
ersättare tjänstgöra i dennes ställe. I första hand ska ersättaren hämtas från 
samma parti som den frånvarande. Saknas närvarande ersättare från det 
partiet men det finns andra ersättare på plats, ska ersättare tjänstgöra utifrån 
partiernas anmälda inställelseordning.  
 
(Ersättarnas inställelseordning i kommunfullmäktige är reglerat i 
kommunallagen och omfattas inte.) 
 
Redovisning av samtliga partiers inställelseordning efter dagens revidering 
Centerpartiet ersätts av  (C), (L), (M), (S), (V), (SD) 
Vänsterpartier ersätts av    (V), (S), (L), (C), (M), (SD) 
Liberalerna ersätts av   (L), (C), (M), (S), (V), (SD) 
Sverigedemokraterna ersätts av (SD), (M), (S),(C) 
Moderaterna ersätts av   (M), (L), (SD), (S), (V), (C) 
Socialdemokraterna ersätts av  (S), (V),  
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens presidium 
Utbildningsnämndens presidium 
Bygg och trafiknämndens presidium 
Socialnämndens presidium 
Sekreterarna i ovanstående organ 
Gruppledarna 
Kommunchefen  
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KF § 88  Dnr  
Sammanträdet avslutas 

 
Ingen av ledamöterna vill återuppta interpellationsdebatterna från början av 
sammanträdet och de avslutas härmed. 

 
Ordföranden tackar ledamöterna för deras insatser under sammanträdet idag 
och under våren. Alla tillönskas en trevlig sommar.   
 
Ordföranden uttalar också sin förhoppning om att smittspridningen i 
pandemin har minskat så pass mycket att kommunfullmäktige kan återgå till 
fysiska möten under hösten. 
 
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande tackar ordföranden och 
tillönskar honom och övriga i hans familj en trevlig sommar. 

 
 
 
 
 
 
78 unika tittare har följt detta sammanträde i varierande omfattning under 
realtidssändningen. 
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