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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Se nästa sida 
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Övriga närvarande: 
Se nästa sida 

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 

Utses att justera: Urban Henriksson (S) §§115–125, §§127–135             
Jörgen Andersson (SD) §126 

Justeringsplats och tid:  Kommunkontoret 1 september 
kl.16:00  

Paragrafer 115–
135  

Underskrifter 

Ordförande: 
Tobias Bernhardsson (C) §§115–124, §§ 127–135 

Kenneth Carlsson (L) §§125–126 

Justerare: 
Urban Henriksson (S) §§115–125, §§127–135        

Jörgen Andersson (SD) §126 

Sekreterare: 
Linda Andersson 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Ordförande, Tobias Bernhardsson (C)   
1:e vice ordförande, Linda Jansson(M) §115, ersätts av Bo Ljung (L) 
§§116–135  
2:e vice ordförande, Ulla Börjesson (S)  
Louise Blom (C) 
Leif Söderquist (C), ersätts av Birgitta Mehamedi Örn (C)  
Sandra Hallberg (C)  
Kenneth Carlsson (L) 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Urban Henriksson (S) 
Magnus Fröberg (S), ersätts av Kerstin Fredriksson (S)  
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bo Ljung (L), §115 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef §§ 115–135  
Kristina Olsson, ekonomichef §§ 115–135 
Anna Gunnvervik, utbildningschef §116  
Johan Lundh, socialchef §116 
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef §116 
Per Wahlén, administrativ chef §116 
Lars Bäcker, ekonom §§ 116 
Elisabet Persson, ekonom §116 
Josefine Saksgaard, HR specialist §§117–120  
Ann-Britt Dahl, revisor §116  
Ellinore Johansson, Ensolution §116 
Mattias Wald, Ensolution §116 
Elisabeth Örn (C), ordförande Utbildningsnämnden § 116 
Tommy Larsson (S), vice ordförande Utbildningsnämnden §116 
Astrid Berggren (L) §116 
Birger Byström (L) §116 
Hanna Clemens (SD) §116 
Ann-Marie Jacobsson (C) §116 
Yvonne Pettersson (S) §116 
Rune Månsson (S) §116  
Hans-Göran Palmqvist (M) §116 
Kenneth Öhman (S) §116 
Josefine Blid, nämndsekreterare §§ 115–135  
Linda Andersson, nämndsekreterare §§ 115–135  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 115 Ändringar på föredragningslistan   
§ 116 Återrapportering genomlysning 

utbildningsnämnden 
2021/152  

§ 117 Kommunchefens information 2021/13  
§ 118 Information- Samverkansarbete 

Dalsland 
  

§ 119 Information- nya styrdokument 
DTAB Dalslands turist AB 

2021/178  

§ 120 Inspektionsmeddelande - resultat 
av inspektion 1 juli 2021 
Färgelanda kommun, 
kommunkontor 

2021/181  

§ 121 Information ekonomiskt nuläge   
§ 122 Information-kring ramar efter 

lönerevision 
2020/29  

§ 123 Temporär finansiering 
Kommunakademin Väst 2020 

2021/145  

§ 124 Katrin McCann, miljöstrateg, 
Dalslands miljö- och 
energiförbund informerar om grön 
infrastruktur 

  

§ 125 Ställningstagande till 
ansvarsfrihet för ledamöter och 
ersättare i direktionen för 
Fyrbodals kommunalförbund och 
godkännande av förbundets 
årsredovisning 2020 

2021/124  

§ 126 Årsredovisning och 
revisionsberättelse - Dalslands 
miljö- och energiförbund 

2021/140  

§ 127 Antagande av myndighetstaxor 
2022 för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

2021/160  

§ 128 Antagande av sotningstaxa 2022 
för Färgelanda kommun, 
Färgelanda (NÄRF) 

2021/161  

§ 129 Fyrbodals kommunalförbunds 
remissförslag budget 
basverksamhet 2022-2024 

2021/162  

§ 130 Fyrbodals kommunalförbunds 
remissförslag budget DRUM 

2021/163  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

2022,Budget delregionala 
utvecklingsmedel 2022 

§ 131 Beslut om de kommunägda 
bolagens verksamhet varit 
förenlig med det fastställda 
ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala 
befogenheterna- bolagsuppsikt 
avseende förhållandena 2020 

2021/154  

§ 132 Rapporter   
§ 133 Meddelanden   
§ 134 Delegationsbeslut   
§ 135 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 
  

 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-08-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 115   
Förändringar på föredragningslista 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Ärende ”Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget DRUM 2022, 
budget delregionala utvecklingsmedel 2022” läggs till på dagordningen. 
Ärendet tog upp på KSAU och lyfts in då det har fallit bort från 
dagordningen. 
 
Ärende ”Temporär finansiering, kommunakademin Väst 2020” är 
beslutsärende och inte informationsärende vid dagens sammanträde. 
  
Följande ärenden, ”information ekonomiskt nuläge”, ”information-kring 
ramar efter lönerevision” och ”temporär finansiering Kommunakademin 
Väst 2020”, lyfts upp på dagordningen och tas före ärende ”Katrin McCann, 
miljöstrateg på Dalslands miljö- och energiförbund informerar om grön 
infrastruktur”.  
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Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 116  Dnr 2021/152 
Återrapportering genomlysning utbildningsnämnden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Utbildningsnämndens har under ett antal år redovisat negativa resultat och 
påvisat svårigheter att presentera tillförlitliga prognoser. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 §106, att en genomlysning av 
utbildningsnämndens ekonomi ska utföras och gav kommunchefen i 
uppdrag att genomföra upphandling av densamma. Genomlysningen skulle 
genomföras skyndsamt och redovisas snarast för kommunstyrelsen. 
Finansiering av genomlysningen tas från kommunstyrelsens ofördelade 
medel. 
Återrapportering av genomlysning ska till kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden. 
Kommunchef skickade ut inbjudan till direktupphandling avseende 
genomlysning av utbildningsnämndens ekonomi, dat 2021-06-02.   
Managementkonsult bolaget Ensolution vann upphandlingen. Avtal mellan 
kommunen och Ensolution skrevs på att uppdraget skulle genomföras 2021-
06-15 till den 2021- 08-25  
 
Återrapportering av genomförd genomlysning av utbildningsnämndens 
ekonomi genomföras av Ensolution på kommunstyrelsens sammanträde 
2021-08-25. Utbildningsnämnden välkomnades att delta vid 
återrapporteringen.  
 
Genomlysningen är gjord genom dokumentstudier av material, intervjuer 
och en ekonomisk övergripande analys. Det resultat som återrapporteras är 
företagets analys och förslag på åtgärder 
Information om hur resultatet av genomlysning av utbildningsnämndens 
ekonomi kommer att användas och hur arbetet fortsätter ska löpande 
återrapporteras till Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Presentation Ensolution, 2021-08-25 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 117  Dnr 2021/13 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchef, Katrin Siverby, informerar om följande punkter. 
 
- Nulägesrapport angående covid-19 
- Samverkansarbete Dalsland  
- Förslag till revideringar styrdokument Dalslands turist AB, DTAB 
- Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket  
- Anpassningar till budgetram inom sektorutbildning 
- Rättstvist 
- Rekrytering personal  
- Inspektion arbetsmiljöverket Månvägens förskola  
 
Beslutsunderlag 

 
Presentation kommunchef, 2021-08-25 
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Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 118   
Information- Samverkansarbete Dalsland 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunchef, Katrin Siverby, ger aktuell information om och går kort 
igenom de olika samverkansarbeten som är aktuella för kommunerna i 
Dalsland.  

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation kommunchef, 2021-08-25  

 
 
 
 
 
 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-08-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 119  Dnr 2021/178 
Information- nya styrdokument DTAB Dalslands turist AB 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun har fått möjlighet att ge förslag på revideringar på 
Dalslands turist AB, DTAB nya styrdokument.  
 
Följande kommentarer på det nya styrdokumentet har skickats till Dalslands 
turist AB  
 

• Förtydligande påpekande 
 

Tillägg: 

• Bistå ägare och samarbetsparter med gemensamt 
informationsmaterial samt IT/webfunktion för marknadsföring. 

• Driva och samordna dalslandsgemensamma utvecklingsprojekt inom 
besöksnäring 

• Leda arbetet för en hållbar utveckling av besöksnäring i området 
• Under rubriken ”ersättning” stryks följande: ”En fast summa på 200 

000 kr per kommun, förutom Vänersborg.” 
 

 
DTAB Dalslands turist AB ska sammanställa de förslag som inkommit från 
kommunerna i Dalsland och återkomma till kommunstyrelsen med ett 
förslag på nya styrdokument att ta beslut om.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation kommunchefen, 2021-08-25  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 120  Dnr 2021/181 
Inspektionsmeddelande - resultat av inspektion 1 juli 2021 Färgelanda 
kommun, kommunkontor 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
I inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket redovisas de brister i 
arbetsmiljöarbetet som uppmärksammades vid inspektion den 1 juli samt de 
krav Arbetsmiljöverket nu ställer på ̊kommunen. Kommunen har fram till 
den 1 september 2022 på ̊sig att åtgärda bristerna och återrapportera till 
Arbetsmiljöverket 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket, dat 2021-07-06 
Presentation kommunchef, 2021-08-25  
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Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 121   
Information ekonomiskt nuläge 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichef informerar om ekonomiska utfall för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden för juni och juli 
2021. Utfallen är inte fullt avstämda och analyserade.  

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation ekonomichef, 2021-08-25  
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Kommunstyrelsens  

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 122  Dnr 2020/29 
Information-kring ramar efter lönerevision 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichef informerar kring ramar efter lönerevision.  

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2021-06-16  
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Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 123  Dnr 2021/145 
Temporär finansiering Kommunakademin Väst 2020 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att temporärt finansiera Kommunakademin Väst 
för år 2022 enligt direktionens beslutsrekommendation vilket för Färgelanda 
kommun innebär 18 260 kr. Finansiering skall ske inom befintlig budget. 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna 
i Fyrbodal (genom kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i 
ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ska bedriva gemensam 
kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för 
Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. 

 
Beslutsunderlag 

 
Beslut KSAU, dat 2021-08-18  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-06-09 
Beslut i direktionen - Rekommendation om temporärt beslut om 
utdebitering till respektive kommun för att finansiera Kommunakademin 
Väst år 2022, dat 2021- 04-22  
Kommunakademin Väst verksamhetsberättelse Dnr HV 2021/130 
Genomgång av ekonomichef, 2021-08-25  
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
Kommunakademin Väst  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 124   
Katrin McCann, miljöstrateg, Dalslands miljö- och energiförbund 
informerar om grön infrastruktur 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Katrin McCann, miljöstrateg på Dalslands miljö- och energiförbund 
informerar om projektet grön infrastruktur som kommunerna i Dalsland är 
deltar i. Projektet pågår fram till och med 2024.  
 

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation av miljöstrateg på Dalslands miljö- och energiförbund, 2021-
08-25  
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Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 125  Dnr 2021/124 
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av 
förbundets årsredovisning 2020 

 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundets 
årsredovisning för 2020 och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 
 
Jäv 
Tobias Bernhardsson (C) och Ulla Börjesson (S) anmäler jäv.  
Kenneth Carlsson (L) går in som ordförande för ärendet.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Årets resultat uppgår till 555 tkr, varav basverksamheten visar ett resultat på 
374 tkr, projektverksamheten ett resultat på 675 tkr och övrig verksamhet ett 
resultat på – 494 tkr.  
 
Revisionen har uppmärksammat  
– att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts 
under 2020.  
 
Revisionen bedömer 
– sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
– att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
– att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 
– sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt 
med de mål som direktionen uppställt. 
 
Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

 
Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslut KSAU, dat 2021-08-18  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-06-03 
Revisionsrapport delårsgranskning Fyrbodals kommunalförbund  
Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020 
PM revision årsredovisning 2020 
Årsredovisning 2020 Förbundsdirektionen, 2021-05-06  
Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020 signerad slutlig version 
2021-04-21 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef  
Fyrbodals kommunalförbund  
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Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 126  Dnr 2021/140 
Årsredovisning och revisionsberättelse - Dalslands miljö- och 
energiförbund 

 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för 
Dalslands Miljö- och Energiförbund och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 
 
Jäv 
Tobias Bernhardsson (C), Ulla Börjesson (S) och Urban Henriksson (S) 
anmäler jäv.  
Kenneth Carlsson (L) går in som ordförande för ärendet.  
Jörgen Andersson (SD) utses till justerare för ärendet.  
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål 
som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som 
direktionen fastställt. 
 
Förbundet redovisar ett resultat för 2020 på 1 684 tkr, avvikelsen är 1 869 
tkr mot budgeterat resultat. Slutlig reglering av Hållbar Utveckling Västs 
övergång till Innovatum AB har påverkat årets resultat negativt med 202 tkr. 
Budgetavvikelsen för miljö- och energikontoret beror i huvudsak på effekter 
på grund av coronapandemin. Det finansiella målet som direktionen 
fastställt för 2020 uppnås i och med årets resultat. 
 
Revisionen tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 samt att förbundets årsredovisning godkänns. 
 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-07-27  
Tjänsteskrivelse Dalslands miljö- och energiförbund, dat 2021-05-27 

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-08-25 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Revisionrapport ÅR 2020 DME  
Dalslands Miljö och Energiförbund revisionsberättelse för år 2020 
Bilaga helårsbokslut 2020 
Helårsbokslut 2020 DMEF 210331 Dalslands miljö- och energiförbund 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Ekonomichef  
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Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 127  Dnr 2021/160 
Antagande av myndighetstaxor 2022 för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxor för 2022 för 
NÄRF avseende myndighetsutövning. 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Direktionen beslutade 2021-06-15, § 22 att fastställa taxor 2022 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2022-01-01. 
 
Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt 
lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt 
avtalets bestämmelser. År 2022 är medlemsbidraget uppräknat med 1,9 %, 
KPI är 1,58 % (jan 2020/jan 2021) och beräknad lönerevision 2,3 %. 
 
 

 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU, dat 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-07-27 
Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF, dat 2021-06-15  
Förslag Taxor 2022 Tillsyn och tillstånd  
Antagande av myndighetstaxor 2022 för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef  
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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Kommunstyrelsens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 128  Dnr 2021/161 
Antagande av sotningstaxa 2022 för Färgelanda kommun, Färgelanda 
(NÄRF) 

 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till taxor 2022 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) sotning och 
brandskyddskontroll. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med 
förslag till taxor för 2022 avseende sotning och brandskyddskontroll i 
Färgelanda kommun. Sotningen har två huvuduppdrag, dels att utföra 
lagstadgade brandskyddskontroller, dels att utföra rengöring i form av 
sotning gentemot hushåll i Färgelanda kommun. 
 
Direktionen i NÄRF beslutade 2021-06-15 § 23 att fastställa sotningstaxa 
2022 för Färgelanda kommun. Taxan för sotning och brandskyddskontroll 
är beräknad med en taxehöjning på 2,3 %. Värdet för sotningstaxa i 
Färgelanda kommun har tidigare beräknats utifrån sotningsindex, vilket 
grundar sig på avtal mellan SKR och skorstensfejarnas riksförbund (SSR). 
Förbundet har inte tilldelat SSR något uppdrag att förhandla med 
arbetstagarparter, att då fortsättningsvis tillämpa sotningsindex som referens 
för löneökningar ger felaktig grund. I nuläget är förbundet medlem i 
arbetsgivarorganisationen Sobona, vilka har till uppgift att företräda 
förbundet i samtliga centrala avtal på förbundets område. Höjningen 
föreslås därför att grunda sig på centrala förhandlingar mellan Sobona och 
Kommunal samt NÄRF:s prognostiserade lönerevision. Taxan föreslås gälla 
från och med 2022-01-01.  
 

 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU, dat 2021-08-18  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021- 07-27 
Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF, dat 2021-06-15  
Förslag Taxa 2022 för sotning och brandskyddskontroll - Färgelanda 
kommun 
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Antagande av sotningstaxa 2022 för Färgelanda kommun, Färgelanda 
(NÄRF) 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef  
Norra älvsborgsräddningstjänst förbund  
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KS § 129  Dnr 2021/162 
Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget basverksamhet 
2022-2024 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för 
basverksamhet 2022–2024 för Fyrbodals Kommunalförbund. Det innebär en 
höjning från 36 kr (innevarande år) till 37 kr per invånare för 2022.  
 
Färgelanda kommun anser att det är av synnerlig vikt att den årliga 
indexuppräkningen inte genomförs med automatik, vilket också var 
andemeningen av principbeslutet kring förbundets finansiering. Mot 
bakgrund av pandemins konsekvenser på verksamheten bör återhållsamhet 
av indexuppräkning gälla inför 2022. 
 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig 
verksamhetsplan som beslutades i direktionen den 29 oktober 2020. Nästa 
gång beslut ska fattas om verksamhetsplanen är då först 2023. Av den 
anledningen är det bara budgeten, som enligt förbundsordningen § 15 
fortsättningsvis ska beslutas årligen. 
 
Direktionen fattade den 8 juni 2017 beslut om en höjning av 
medlemsavgiften med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en 
indexhöjning med 3%, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande 
till förbundets finansiella ställning. Från och med 2022 är medlemsavgiften 
37 kr per invånare.  
 
Budgetförslaget har sin utgångspunkt i ovan nämnda beslut om det uppdrag 
och den bemanningsplan som började gälla från 1 januari 2018. Förbundet 
har gjort en konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om 
indexuppräkning för kommande treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på 
innevarande års finansiering, det vill säga 36 kr per kommuninvånare. 
Konsekvensen blir att budgeterat resultat landar i ett underskott.  
 
Utöver indexuppräkningen om 3% har en analys av befolkningsökningen i 
regionen under de tre senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning 
på 0,4% har räknats fram. 
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Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar och eventuella 
synpunkter på budgeten för basverksamheten 2022 – 2024. 
 

 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU, dat 2021-08-18  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-07-27  
Inkommande mail avseende Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget 
basverksamhet 2022 - 2024, dat 2021-06-21  
Tjänsteskrivelse Remissförslag till budget för basverksamheten på 
Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024, dat 2021-05-12  
Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen Fyrbodal §56 ojusterat, dat 
2021‐06‐17  
Fyrbodals kommunalförbund remissförslag budget basverksamhet 2022-
2024 
Missiv Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget basverksamhet 
2022-2024 
 
 
Beslutet skickas till 
kansli@fyrbodal.se 
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KS § 130  Dnr 2021/163 
Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget DRUM 
2022,Budget delregionala utvecklingsmedel 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till årlig medfinansiering i 
storleksordning 37 kr per invånare, det vill säga oförändrat mot innevarande 
år. För Färgelanda Kommuns del innebär det ca 246 tkr för 2022.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Inom ramen för de delregionala utvecklingsmedlen ska kommunalförbundet 
arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med medlemskommunerna och 
andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen. Kommunalförbundet ska återrapportera och redovisa 
sina insatser både gentemot regionen och medlemskommunerna.  
 
Regionalutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter 
delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med 
motsvarande andel kommunala medel/kommunalförbundets egna medel 
enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Det innebär att vissa 
projekt kan komma att ha en annan uppdelning procentuellt. 500 tkr 
regionala medel är undantagna denna princip och kan användas till 
förstudier/analyser utan kommunal/kommunalförbundets uppväxling.  
 
Samtliga insatser som genomförs och finansieras med de delregionala 
utvecklingsmedlen ska bidra till Västra Götalands omställning mot ett 
hållbart samhälle som är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet, 
fossilberoende och cirkulärt. Budgetförslaget för 2022 fokuserar på tre 
områden, Bygga kompetens (kompetensförsörjning och utbildning), Stärka 
innovationskraften (näringsliv, kultur och attraktionskraft) och Knyta 
samman Västra Götaland (fysisk planering och hållbara transporter).  
 
För 2022 visar budgetförslaget en omslutning på 21 817 500 kr. 
Kommunerna finansierar budgeten med 37 kr/invånare, vilket innebär ca 10 
miljoner kr. Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel 
med 7 milj. kr från Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1,5 milj. kr från 
Miljönämnden och 2,05 milj. kr från Kulturnämnden. Utöver 
motfinansieringen mot de kommunala medlen skjuter Västra 
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Götalandsregionen in en halv miljon för att möjliggöra förstudier och 
analyser.  
 
Budgetförslaget innebär att det finns en överbudgetering inom RUN år 
2022. För att täcka underskottet och möjliggöra att förbundet kan avropa 
sista året på Almi-avtalet med 1 miljon kr kommer dels en revidering av 
2021 års budget behöva göras till förmån för avtalet och en inteckning med 
ett belopp på 1,2 miljoner kr göras på 2023 års budget. Beslut om revidering 
och inteckning kommer att hanteras som ett separat ärende på 
direktionsmötet i september 2021. 
 
Budgetförslaget har tagits fram av beredningsgruppen på 
kommunalförbundet och beretts inom berörda professionsnätverk; 
näringslivsutvecklare, kulturansvariga och utbildningschefer samt 
kommundirektörer. Förslaget har också diskuterats i en tvärprofessionell 
grupp bestående av personer från de olika professionsnätverken.  
 
Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansieringen 
av storleksordningen 37 kr per invånare.  
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU, dat 2021-08-18  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, dat 2021-07-27  
Inkommet e-post avseende Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 
2022, dat 2021- 06-21 
Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen Fyrbodal ojusterat § 58 
remissförslag DRUM budget 2022, Budget delregionala utvecklingsmedel 
2022, dat 2021-06-17  
Budgetförslag DRUM 2022 
Budget DRUM 2022 – remissversion 
Missiv Fyrbodals kommunalförbunds remissförslag budget DRUM 2022, 
Budget delregionala utvecklingsmedel 2022, dat 2021-06-17 ¨ 
 
Beslutet skickas till 
kansli@fyrbodal.se 
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KS § 131  Dnr 2021/154 
Beslut om de kommunägda bolagens verksamhet varit förenlig med det 
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna- bolagsuppsikt avseende förhållandena 2020 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som Valbohem AB,   
Färgelanda Vatten AB och övriga bolag som kommunen helt, delvis och 
indirekt äger, har bedrivit under föregående kalender år, får anses vara 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
 
 

 
Jäv 
Jörgen Andersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.  
 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 
Kommunallagen, 6 kap. 9 §, pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet i bolagsordningen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att dessa villkor inte är 
uppfyllda, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  
 
Uppsiktspliktens genomförande visavi de kommunägda bolagen 2020, 
helägda, delägda och indirekt ägda  
 
Uppsiktsplikten har bedrivits löpande under året men i olika omfattning. 
Styrelsen har haft flest kontakter med företrädare för de helägda bolagen. 
 
Under maj 2021 har kommunstyrelsen genomfört en ”bolagsdag” där 
kommunstyrelsen fått information och fört en dialog om respektive 
bolagsverksamhet under föregående år och planer för framtiden. I 
bolagsdagen har representanter för följande företag deltagit  

 Valbohem AB,  
 Färgelanda Vatten AB inklusive Västvatten AB  
 Dalslands Turist AB inklusive Dalslands Kanal AB 
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Sammanfattning av kommunens bolagsengagemang 
 

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

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

 
 Västvatten AB – indirekt ägt genom att det delägs av Färgelanda 

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

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

 
 Dalslands turist AB – Delägt bolag.  

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

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

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

 
 

 
Beslutsunderlag 
Beslut KSAU, dat 2021-08-18 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, dat 2021-06-09  
 
 
Beslutet skickas till 
Valbohem AB  
Färgelanda vatten AB  
Västvatten AB  
Dalslands turist AB  
Dalslands kanal AB  
Inera AB 
Gatersbyn 120 Fastighets AB  
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KS § 132   
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Rapporterna 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: 
 
 Styrelsemöte Västvatten AB, protokoll 2021-06-03  
 Samordningsförbundet Väst, styrelseprotokoll 2021-05-28  
 Fyrbodalsmöte – direktionsmöte, protokoll, 2021-06-17  
 Fyrbodal- Återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020 beslut § 57 
med bilaga från förbundsdirektionens sammanträde 2021-06-17 
 Dalslands miljö och energinämnd, justerat protokoll 2021-06-10  
 Kommunforskning i Västsverige (KFi) årsmöte, protokoll 2021-05-24 
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KS § 133   
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna  

 
Ärendebeskrivning 

 
Meddelanden daterade den 25 augusti för perioden, 2021-05-20 till 2021-
08-18.  
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KS § 134   
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsen förslag/beslut 

 
Delegationsanmälan läggs till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Delegationsanmälan daterad den 25 augusti för perioden, 2021-05-20 till 
2021-08-18.  
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KS § 135   
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Arbetsutskottets protokoll läggs till handlingarna. 
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