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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Anslaget sätts upp: 2021-11-02 
Anslaget tas ned: 2021-11-24 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift  

 Linda Andersson 

Datum och tid: onsdag 27 oktober 2021, kl. 08:15-12:40 
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda 
 
Beslutande: 
Se nästa sida 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se nästa sida 

 
Övriga närvarande: 
Se nästa sida 
 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
Sammanträdet är öppet för allmänheten 
 
Utses att justera: 
 

Kerstin Fredriksson (S)           
 

Justeringsplats och tid: 
 

  Färgelanda kommunhus 1 
november kl.16:30  

Paragrafer 164–
188  

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Tobias Bernhardsson (C) 

Justerare:  
 
 

Kerstin Fredriksson  (S)       

Sekreterare:  
 
 

Linda Andersson 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Ordförande, Tobias Bernhardsson (C)  
1:e vice ordförande, Linda Jansson (M) §§ 164–177, ersätts av Bengt Melin 
§§178–188 
Louise Blom (C), ersätts av Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Leif Söderquist (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Kenneth Carlsson (L) §§ 164–171, ersätts av Bo Ljung 172–188  
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Urban Henriksson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bo Ljung (L), §§164–171  
Natalie Wallin (SD) 
Bengt Melin (M), §§ 164–177 
Kenneth Öhman (S) 
 
Övriga närvarande 
Kristina Olsson, ekonomichef 
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare  
Johan Lundh, socialchef §165 
Anna Gunnervik, barn och utbildningschef §165 
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef §§ 165–170  
Elisabet Niklasson, säkerhetssamordnare §§165–167  
Madeleine Olsson, upphandlare §§168 
Malin Eriksson, kostchef §§ 168  
Ann Blomberg (C)  
Linda Andersson, nämndsekreterare 
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KS § 164   
Ändringar i föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar att flytta ärendena kommunchefens information, 
information klimatlöften 2021–2022 samt information genomlysning 
Dalslands miljö och energiförbund till sist på dagordningen.  
Information angående kommundelegation läggs till bland dessa 
informationspunkter.  
 
Moderaterna lyfter in ett initiativärende, uppdrag uppstart av fullvärdig 
familjecentral under 2022. Ärendet behandlas som sista beslutsärende under 
dagens sammanträde.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 165  Dnr 2021/5 
Delårsrapport 2021 

 
Kommunstyrelsen förslag samt beslut  

 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas 
delårsrapporter för perioden 2021-01-01—2021-08-31 och lägger dem till 
handlingarna.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna Färgelanda  
kommuns delårsrapport för perioden 2021-01-01--2021-08-31 och 
överlämna den till revisionen för granskning. 
 
 
Protokollsanteckning  
 
Linda Jansson (M) antecknar följande till protokollet: 
”Färgelanda kommun lever inte upp till villkoren för god ekonomisk 
hushållning 
 
Utifrån redovisning i delårsrapporten kan konstateras att inget av de två 
finansiella målen förväntas uppnås för helåret. Beträffande 
verksamhetsmålen är det i dagsläget omöjligt för ekonomikontoret att lämna 
någon prognos.  
 
Den ekonomiska situationen är fortsatt mycket allvarlig och bekymmersam. 
Färgelanda kommun står inför mycket stora utmaningar. Kommunen 
kommer att behöva fatta omfattande och kännbara beslut, inte minst 
strategiska. Målen utgår från balanskravet och viljan att uppnå en långsiktigt 
sund ekonomi, samt att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå 
förluster. Den faktiska utvecklingen går inte i linje med detta. Den 
långsiktiga betalningsförmågan håller även den på att urholkas. 
Vi moderater ser med stor oro på utbildningsnämnden som visar en 
helårsprognos på -11.1 miljonerkr trots att personalstyrkan har minskat med 
22 anställda. Att vidtagna åtgärder inte ger en förändrad prognos för barn 
och utbildningsnämnden är allvarlig. 
 
Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 14,6 
mnkr för helåret, vilket är 0,5 mnkr sämre än den prognos som lämnades i 
samband med kvartalsrapporten per sista mars. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 3 mnkr. 
Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en försämring med 0,5 
mnkr.  
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på -
11,1 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars är prognosen 
oförändrad. 
 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, 
vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp 
till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att 
också bidra till finansiering av investeringar och framtida 
pensionsåtaganden. I god ekonomisk hushållning inryms också att varje 
generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar samt att 
bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.  
 
Färgelanda kommun lever inte upp till villkoren för god ekonomisk 
hushållning.”  
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt reviderade Riktlinjer Redovisning och uppföljning (KS 2021-01-27 § 
14) lämnas delårsrapport per augusti månad, från att tidigare lämnats per 
juli. På grund av ändrad period är resultatsiffror således ej direkt jämförbara. 

Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 7,8 mnkr, vilket är 2,3 
mnkr bättre än budget. Prognosen visar dock ett årsresultat på -1,3 mnkr, 
vilket innebär 9,6 mnkr sämre än budgeterat resultat. Detta skulle innebära 
att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2021. 
 
Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 14,6 
mnkr för helåret, vilket är 0,5 mnkr sämre än den prognos som lämnades i 
samband med kvartalsrapporten per sista mars.  

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 3 mnkr. 
Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en försämring med 0,5 
mnkr. Socialnämnden behandlade sektor Omsorgs delårsrapport den 6 
oktober 2021 §88 (dnr SN 2021/5) och beslutade att godkänna 
delårsrapporten.  

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på  
-11,1 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars är prognosen 
oförändrad. Utbildningsnämnden behandlade sektor Barn- och Utbildnings 
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delårsrapport den 5 oktober 2021 §82 (dnr UN 2021/5) och beslutade att 
godkänna delårsrapporten.  
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott jämfört med budget på  
-0,7 mnkr, varav avdelning Samhällsutveckling prognostiserar ett överskott 
jämfört med budget på 0,7 mnkr. Det innebär med andra ord en negativ 
avvikelse med -1,4 mnkr för kommunstyrelsens övriga verksamheter. 
Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det totalt sett för 
kommunstyrelsen som helhet en i princip oförändrad prognos.  
 
Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott jämfört med budget på  
0,2 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en förbättring 
med 0,1 mnkr. 
 
Finansverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget 
på 5 mnkr för helåret, vilket är oförändrad prognos jämfört med den som 
lämnades i kvartalsrapporten per sista mars. Trots finansverksamhetens 
överskott påvisar alltså prognosen en negativ avvikelse jämfört med budget 
på 9 600 tkr för kommunen som helhet.  

I den totala delårsrapporten för Färgelanda kommun ingår socialnämndens 
och utbildningsnämndens delårsrapport varför dessa inte bifogas som 
separat handling. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Genomgång av information av ekonomichef, samhällsutvecklingschef, barn 
och utbildningschef samt socialchef 2021-10-27  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-10-20 §122  
Tjänsteskrivelse ekonomichef 20210-10-06  
Delårsrapport 2021  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
Ekonomichef  
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KS § 166  Dnr 2021/5 
Ekonomisk rapport 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichefen informerar om ekonomiska utfall för kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och socialnämnden för september 2021. Utfallen är inte 
fullt avstämda och analyserade.  

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation ekonomichef, 2021-10-27  
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KS § 167  Dnr 2021/265 
Pandemiutvärdering Färgelanda kommun under covid-19 pandemin 

 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Säkerhetssamordnaren presenterarar utvärderingen av pandemiarbetet 
hittills. Utvärderingen inkluderar arbetet från att pandemi startade under 
februari 2020 fram till och med april 2021. Företaget Pro Crisis AB har 
genomfört utvärderingen. Underlaget till utvärderingen är en enkät och 
intervjuer med nyckelpersoner inom pandemiarbetet samt medarbetare som 
påverkats av pandemin. En enkät har även skickats ut till förtroendevalda. 
Utvärderingen består av reflektioner över hur pandemigruppen arbetat och 
över hur pandemiarbetet bedrivits i kommunen generellt. Utvärdering 
resulterar i förslag över vad som kan utvecklas i kommunens 
pandemiarbete.  
 
En fundering lyftas av kommunstyrelsen att det kan vara av värde att vid 
nästa utvärdering lyfta in brukarperspektivet när det kommer till att 
utvärdera om tillräckligt med information och stöd funnits.  

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation säkerhetssamordnare, 2021-10-27  
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KS § 168   
Information- Livsmedelupphandling nytt avtal 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kostchef och upphandlare presenterar det nya avtalet för ”lilla 
livsmedelsupphandling”.  
 
Arbetet med att ta fram ett nytt livsmedels upphandlingsavtal är görs i 
samarbete med de andra Dalslands kommunerna och Säffle. Upphandlingen 
är uppdelad i ”stora” och ”lilla” livsmedelupphandlingen. Det är den lilla 
livsmedelsupphandlingen som nu är klar och som kommer att börja gälla i 
Maj 2022. 
 
Lilla livsmedelsupphandlingen har fokus på närproducerat och ekologiskt. 
Med den lilla livsmedelsupphandlingen vill kommunerna i Dalsland och 
Säffle kommun möjliggöra för lokala producenter att vara med i 
upphandlingen.  

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation kommunens upphandlare samt kostchef, 2021-10-27  
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KS § 169  Dnr 2019/42 
Information angående markfrågan Rådanefors avloppsreningsverk 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschefen informerar angående ägarfrågan för marken vid 
Rådanefors avloppsreningsverk.  
 
Beslutsunderlag 

 
Presentation Samhällsutvecklingschef, 2021-10-27  
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KS § 170  Dnr 2021/179 
Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende alternativ fritidsgård 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunchefen med 
uppdraget att kostnadsberäkna samt att se över bästa möjliga placering och 
finansieringen för att starta upp en fritidsgårdsverksamhet under 2022. 
Syftet med återremissen är att undersöka möjligheten att starta upp en 
fullvärdig fritidsgårdsverksamhet under 2022 i kommunal regi.  
 
Kommunchefen ska återkomma med svar på återremissen till 
kommunstyrelsen under början av 2022 så att frågan kan lyftas upp till 
beslut vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2022.   
 
Reservationer 
Linda Jansson (M) reserverar sig till stöd för eget yrkande.  
Sverigedemokraterna, Jörgen Andersson (SD) och Karl-Erik Segersax (SD) 
lämnar en gruppreservation till stöd för Linda Janssons (M) yrkande  
 

 
 
Yrkande 

 
Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att besluta att en fritidsgård startas upp under 2022 centralt placerad i 
Färgelanda kommun.  
 
Jörgen Andersson (SD) yrkar bifall till Linda Janssons (M) yrkanden.   
 
Ulla Börjesson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunchefen 
med uppdraget att se över bästa möjliga placering och finansieringen för att 
starta upp en fritidsgårds verksamhet under 2022. Anledningen till 
återremissen är att en fullvärdig fritidsgårds verksamhet ska startas upp 
under 2022 i kommunal regi. Kommunchefen ska återkomma med svar på 
återremissen till kommunstyrelsen under början av 2022 så att frågan kan 
lyftas upp till beslut vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2022.   
 
Kenneth Carlsson (L) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till 
återremissen.  
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Propositionsordning 
 

Ordförande ställer proposition på Ulla Börjessons (S) återremissyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet inte ska avgöras vid dagens 
sammanträde, ärendet ska återremitteras.  
 
Omröstning/votering begärs och genomförs  
 
Omröstning/votering  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition:  
JA- röst för att ärendet ska återremitteras och avgöras vid ett senare 
sammanträde.  
NEJ- röst för att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.  
 
Antal JA-röster:  8  
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Leif Söderqvist (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Ulla Börjesson (S) 
Urban Henriksson (S) 
Kerstin Fredriksson (S)  
Tobias Bernhardsson (C) 
 
 
Antal NEJ-röster:  3  
Linda Jansson (M) 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD)  
JA: 8  
Nej: 3  
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återemitteras 
och avgöras vid ett senare sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Uppdrag gavs till undertecknad muntligt om att skriva fram ett ärende om 
”fritidsgårdsliknande verksamhet” i samverkan med föreningar. Som 
undertecknad uppfattade uppdraget var att spåna kring vad som är möjligt 
utan någon budget. 
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Vid en omvärldsbevakning kan det konstaterats att i vissa kommuner finns 
det samverkan mellan kommunen och civilsamhället och föreningar genom 
ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är en överenskommelse om 
samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst 
allmännyttigt samhälleligt mål.  
 
Under det gångna året har två möten hållits med föreningar där frågan 
dryftades om möjligheten att samverka om ”fritidsgårdsliknande 
verksamheter”. Föreningarnas budskap var tydligt att utan kommunal 
delfinansiering kan de inte axla detta ansvar. Bara att upplåta lokal räcker 
inte.  
 
Kommunen kan erbjuda upplåtelse av lokal utan ersättning samt under 
lovperioder delfinansiering av aktiviteter via statsbidrag. Andra perioder kan 
föreningar få aktivitetsbidrag om man ändrar reglerna att just för 
”fritidsgårdsliknande verksamhet” behöver inte deltagarna vara medlemmar.  
 
Föreningar kan även söka folkhälsomedel om de uppfyller kraven som 
bidragsfinansieringen kräver.  
Samtliga sektorchefer uppger att det inte finns utrymme hos befintlig 
personal att åta sig uppdrag om fritidsgårdsliknande verksamheter.  
 
Det finns erfarenhet i kommunen av att föreningar i Ödeborg, Stigen och 
Högsäter samt kyrkan har medverkat vid fritidsgårdsverksamheter.  
 
Det är väsentligt att kompetensen på personalen som möter ungdomarna är 
säkerställt.  
 
Det som framstår som möjligt beträffande ”fritidsgårdslikanande 
verksamheter” utan ekonomiska resurser är att inleda en samverkan med 
intresserade föreningar om att hålla schemalagd studiecirklar, läxhjälp på 
kvällstid, ett antal i veckan.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation samhällsutvecklingschef, 2021-10-27  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §120 
Presentation av Samhällsutvecklingschef, 2021-10-27  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2021-09-15  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-14 §86 
 
Beslutet skickas till 
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Samhällsutvecklingschef 
Kommunchef  
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KS § 171  Dnr 2021/183 
Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende att bedriva fullvärdig 
familjecentral 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
Kommunfullmäktige noterar socialnämndens utredning avseende möjlighet-
en att bedriva en fullvärdig familjecentral och förklarar uppdraget avslutat. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2020 (§ 74) att ge socialnämn-
den i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en 
fullvärdig familjecentral skulle kunna bedrivas från den 1 januari 2021. 
Därefter fattade kommunfullmäktige ett nytt beslut den 14 oktober 2020 (§ 
86) att ge socialnämnden längre tid att utreda frågan så att den skulle kunna 
beaktas i budgetarbetet 2022. 
Socialnämnden konstaterade vid sitt sammanträde den 2 juni 2021 (§ 66) att 
det krävs 1 600 tkr samt medel för lokaler i tillskott till socialnämnden och 
utbildningsnämnden för att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral.  
Vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021 (§ 70) informerade social-
chefen fullmäktige om resultatet av utredningen. 
 
Utredning 

Fram till och med årsskiftet 2020–2021 hade Färgelanda kommun en famil-
jecentralsliknade verksamhet i en för uppdraget renoverad lokal på Kyrk-
skolan i centrala Färgelanda. Verksamheten stängdes den 1 januari 2021 - 
ett beslut i arbetet med att få en budget i balans 2021 inom sektor omsorg. 
Den kommunalt anställda personalen som arbetade med öppen förskola och 
förebyggande socialt arbete hade sina arbetsplatser på den 
familjecentralsliknande verksamheten. Barnavårdscentralens (BVC) 
personal och Barnmorskemottagningens (BMM) personal kom till lokalerna 
och genomförde delar av sina uppdrag. 
Den kommunanställda personalen som arbetade på den familjecentralslik-
nande verksamheten varslades, omplacerades eller sades upp. Samverkans-
avtalet med regionen sades upp från och med den 1 januari 2021. 
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För att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral krävs att samtliga tre 
verksamheter är placerade i en och samma lokal - öppen förskola, förebyg-
gande social arbete och BVC med hela sitt barnavårdcentralsuppdragupp-
drag på plats i en och samma lokal. 
För att kunna öppna en fullvärdig familjecentral i Färgelanda kommun igen 
krävs en ramökning med 1 600 tkr till personal och driftskostnader. Vidare 
tillkommer kostnader för lokaler, vilka ska godkännas av Västra Götalands-
regionens säkerhetsansvarig. Kostnaderna för lokaler har på grund av olika 
omständigheter inte varit möjliga att beräkna.  

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §121 
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-07  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-14 § 86 
Socialnämndens beslut 2021-06-02 § 66 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Socialchefen 
Utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningschefen 
Kommunchef 
Samhällsutvecklingschef 
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KS § 172  Dnr 2021/223 
Samordnings förbundet Väst delårsredovisning januari-augusti 2021 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs 
delårsredovisning januari-augusti 2021 och lägga den till handlingarna. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samordningsförbundet Väst har inkommit med delårsredovisning per  
31 augusti 2021 samt prognos för helåret 2021. 
 
Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på 24 tkr för perioden, 
vilket är en avvikelse från budget med + 778 tkr. Helårsprognosen visar ett 
resultat på – 390 tkr. Prognosen påvisar ett eget kapital på 1 368 tkr vid 
årets slut. 
 
Avvikelsen beror först och främst på insatserna och dess påverkan av 
Coronapandemin. Att avvikelsen enligt prognos ökar under september – 
december beror på att en av arbetsterapeuterna som har arbetat i utredningen 
lämnat sitt uppdrag och återgått till ordinarie arbetsgivare. Beslut har fattats 
att avvakta med att rekrytera ersättare tills beslut har fattats om insatser 
2022 och samtidigt få budget mera i balans med Nationella rådets 
rekommendationer om eget kapital. 
 
Förbundets mål och redovisning av periodens aktiviteter och insatser finns 
beskrivet i delårsredovisningen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §123 
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2021-10-06  
Samordnings förbundet Väst Delårsredovisning januari-augusti 2021 
Samordnings förbundet Väst bilaga 1 delårsredovisning januari-augusti 
2021 
Samordningsförbundet Väst bilaga 2 delårsredovisning januari-augusti 2021 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst  
Ekonomichef  
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KS § 173  Dnr 2021/242 
Samordningsförbundet Väst ansökan om medlemsskap Melleruds 
kommun 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning daterad 
2021-10-18 från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har 
stöd av styrelsen för förbundet samt av utsedda representanter från 
Melleruds kommun att den nya förbundsordningen för 
Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 januari 2022.  

 
2. Kommunfullmäktige godkänner tillägget av § 16 i nuvarande 

förbundsordning om Likvidation och upplösning:  ”I det fallet att 
Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat 
Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande 
tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av 
kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas 
kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna” 

 
Ärendebeskrivning 

 
Mellerud ansökte den 5 oktober 2021 om inträde i Samordningsförbundet 
Väst (Sof Väst).  Styrelsen för Sof Väst hade den 7 oktober 2021 ett extra 
insatt styrelsemöte för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till 
förbundet.  Styrelsen för Sof Väst ställe sig enig bakom att Melleruds 
kommun beviljas medlemskap i förbundet. Ska Melleruds kommun ingå i 
Sof Väst från och med 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan 
dess ha beslutat om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 
november 2021. Förbundschef och presidiet för Sof Väst, fick i samarbete 
med representanter från Melleruds kommun i uppdrag att arbeta fram 
underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har förutsättningar 
för att fatta beslut i tid. Förslaget innebär att Sof Väst fortsätter i nuvarande 
form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en 
kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla 
beslut som Sof Väst har tagit tidigare även för Melleruds kommun.  
 
Av den ekonomiska utredningen framgår att Sof Väst får samma 
medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fortsätter utan Melleruds 
kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet 
utökat bidrag från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. 
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Melleruds kommun kommer att bidra med 155 888 kr och för befintliga 
kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre 
bidragsdel. Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 
9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning med 590 tkr.  
När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation 
och eventuella skulder har betalats, egendomen avyttras och kvarvarande 
tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att framföra 
önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller 
medlemmarna överförs till Sof Väst.  
 
Styrelsen för Sof Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om 
verksamhetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och 
insatser i förbundet fortsätter men kommer att bedrivas ännu mera lokalt i 
kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och 
förutsättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds 
kommun kommer att få ta del av de pågående insatserna. 
Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående 
insatser i Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet 
Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid årsskiftet eller 
implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. Samma gäller 
de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla 
för samverkansparterna i Mellerud. Verksamhetsutveckling kommer att ske 
för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största nyttan 
för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå 
arbete och studier eller närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska 
vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskildas upplevelser av 
sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte mellan medlemmarnas organisationer kommer även 
fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och utvecklas 
ytterligare lokalt i kommunerna.  
 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §124  
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-20  
Avsiktsförklaring Mellerud medlemskap i samordningsförbundet Väst 
Förbundsordning Samordningsförbundet Väst 2022 justerat 18 oktober   
Beslut kommunfullmäktige Mellerud ansökan Samordningsförbundet Väst  
Ansökan från Mellerud om medlemskap i Samordningsförbundet Väst  
Samordningsförbundet Väst bidrag per part 2022 inkl-exkl Mellerud 
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-10-27 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 174  Dnr 2021/208 
Valdistriktsnamn inför val 2022 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att förslagen i tabellen nedan ska skickas till 
länsstyrelsen som förslag på nya valdistriktsnamn för riksdagsvalet 2022.  
 
Valdistrikt  
Tidigare  Nytt förslag  
Färgelanda 1  Färgelanda tätort  
Färgelanda 2  Färgelanda landsbygd-Stigen  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunen ska se över indelningen av valdistrikten året före det år då 
ordinarie val till riksdagen ska hållas. 

I Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och valnämndens arbete med 
valgeografi och mandat framgår det att ett valdistrikts namn ska beskriva det 
område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket 
område som avses bara genom att läsa namnet. Löpnummernamn enligt 
formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.  

Med anledning av ovanstående föreslår Länsstyrelsen att kommunen ser 
över namnen på följande valdistrikt: Färgelanda 1 och Färgelanda 2 - 
Stigen. 
 
Länsstyrelsen har inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att kommunen 
har bättre förutsättningar att bedöma vilka förändringar som är lämpliga. 
Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen kommer in med förslag på nya 
namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att förstå vilka områden 
som avses. Länsstyrelsen ska, efter förslag från kommunfullmäktige, besluta 
om kommunens indelning i valdistrikt senast den 1 december året före 
ordinarie val till riksdagen ska hållas.  

Valnämndens ordförande har inkommit med följande namnförslag till 
valdistrikten:   

Tidigare  Nytt förslag  
Färgelanda 1  Färgelanda tätort  
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Färgelanda 2  Färgelanda landsbygd-Stigen  
 

Valdistrikt Högsäter och norra kommundelen samt valdistrikt Ödeborg-Torp 
har kvar samma valdistriktsnamn som vid riksdagsval 2018.  

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §125 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2021-09-27  
Meddelande till kommunen om valdistriktsnamn – Färgelanda, länsstyrelsen 
2021-04-01  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Länsstyrelsen  
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KS § 175  Dnr 2021/31 
Partistöd - Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 

 
Kommunstyrelsen förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd för år 2022 
till de partier som lämnat in en redovisning av hur det kommunala 
partistödet har använts under 2020 i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser och kommunens reglemente för kommunalt partistöd.  
 
Partistöd utbetalas till Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 
utbetalning av kommunalt partistöd.  
 
Enligt reglementet för kommunalt partistöd utgår stödet dels som ett 
grundstöd, dels som ett mandatbundet stöd. Grundstödet är fast medan 
mandatstödet beräknas utifrån det belopp som återstår av det budgeterade 
totalbeloppet efter det att grundstödet fördelats.  
 
Enligt kommunallagen (KL) ska mottagare av partistödet årligen lämna en 
skriftlig redovisning med ett granskningsintyg som visar att stödet 
föregående år har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin (KL 4 kapitlet 31 §). Denna redovisning ska lämnas senast sex 
månader efter det aktuella årets slut, det vill säga 30 juni 2021. Samtliga 
partier har lämnat sin redovisning för 2020 inom den föreskrivna tiden. 
 
Grundstöd per år  
Parti som har 1-3 mandat i kommunfullmäktige: 4 100:-  
Parti som har 4-6 mandat i kommunfullmäktige: 6 850:-  
Parti som har 7-9 mandat i kommunfullmäktige: 9 600:-  
Parti som har 10 och fler mandat i kommunfullmäktige: 12 300:-  
 
Totalt grundstöd 2022 uppgår till 43 800:-  
I budgetförslaget för 2022 uppgår partistödet till 250 000 kronor vilket 
uträkningen för mandatstödet för år 2022 är baserat på.   
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Efter grundstödet är fördelat återstår det 206 200 kr att för dela som 
mandatstöd på 31 mandat. Mandatstödet 2022 blir med dessa förutsättningar 
6651,5 kronor/mandat. 
 
Eftersom 2022 är valår utbetalas 2022 års partistöd endast fram till dess att 
den nya mandatperioden börjar den 15 oktober. 
 
 

 
Beräkningen förutsätter att mandatfördelningen är densamma vid årets slut. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §126 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2020-09-17 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomi  
 

Parti  Mandat  Grundstöd  Mandatstöd  Totalt  Totalt för perioden 
2022 1 januari – 15 
oktober.  

Centerpartiet  10  12 300 kr  66 515 kr  78 815 
kr  

62 395 kr  

Socialdemokraterna  8 9 600 kr  53 212kr  62 812 
kr  

49 726 kr  

Sverigedemokraterna  7  9 600 kr  46 561 kr  56 161 
kr  

44 460 kr  

Moderaterna  3 4 100 kr  19 955 kr  24 055 
kr  

19 043 kr  

Liberalerna  2 4 100 kr  13 303 kr  17 403 
kr  

13 777 kr  

Vänsterpartiet  1 4 100 kr  6 652 kr  10 752 
kr 

8 512 kr  

  43 800 kr  206 197 kr  249 997 
kr  

197 913 kr  
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KS § 176  Dnr 2021/229 
Antagande av partistödsregler 

 
Kommunstyrelsen beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Val och 
arvodesberedningen då en omvärldsbevakning bör göras innan förslag läggs 
fram till kommunstyrelsen.  
  
Yrkande 

 
Ulla Börjesson (S) yrkar på återremiss till Val och arvodesberedningen då 
en omvärldsbevakning bör göras innan förslag läggs fram till 
kommunstyrelsen.  

 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Ulla Börjessons (S) återremissyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras och 
avgöras vid ett senare sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige antog den 18 november 2015 idag gällande regelverk 
för partistöd i Färgelanda kommun (Reglemente för kommunalt partistöd i 
Färgelanda kommun). Kommunfullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 
12) att ge val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över reglerna för 
partistöd. 
Val- och arvodesberedningen har med utgångspunkt från Sveriges Kommu-
ner och Regioners (SKR) cirkulär 14:12 och genom omvärldsanalys, berett 
frågan och arbetat fram ett nytt förslag till regler för partistöd. Vid sitt 
sammanträde 2021-10-04 (§ 2) beslutade val- och arvodesberedningen att 
föreslå fullmäktige att anta de nya reglerna. 
De huvsakliga förändringarna mot tidigare gällande regelverk är att parti-
stödsreglerna anpassats till cirkulärets förslag och att förtydliganden gjorts i 
övrigt. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §127  
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-13  
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Regler för partistöd 210930 
 
 
Beslutet skickas till 
Val och arvodesberedningen.  
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KS § 177  Dnr 2021/146 
Motion avseende antal ledamöter i fullmäktige 

 
Kommunstyrelsen beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Val och 
arvodesberedningen för en redogörelse av kostnadsaspekterna samt en 
jämförelse med likvärdiga kommuner.  
 
Val och arvodesberedningen ska inkomma med underlagen senast till 
kommunstyrelsens arbetsutskottssammanträde den 18 november.  
 
 
Yrkande 

 
Jörgen Andersson (SD) yrkar på återremiss till Val och arvodesberedningen 
då mer underlag och kostnadsaspekterna ska redogöras för 
kommunstyrelsen då beslut ska fattas. Val och arvodesberedningen ska 
inkomma med underlagen senast till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 18 november.  
 
Tobias Bernhardsson (C), Ulla Börjesson (S) och Linda Jansson (M) yrkar 
bifall till Jörgen Anderssons (SD) återremiss yrkande.  
 
Propositionsordning 

 
Ordförande ställer proposition på Jörgen Anderssons (SD) 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras och avgöras vid ett senare sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Sverigedemokraterna, genom Jörgen Andersson, har i motion daterat 2021-
06-01, yrkat att antalet ledamöter i kommunfullmäktige kommande mandat-
period ska vara 21. Vidare yrkade motionären att uppdraget skulle ges till 
lämplig beredning att ta fram förslag för minskat antal ledamöter.  
Kommunfullmäktige beslöt den 16 juni 2021 (§ 69) att överlämna motionen 
till val- och arvodesberedningen för beredning. 
Val- och arvodesberedningen har berett frågan, bland annat genom en re-
miss till alla i fullmäktige representerade partier. Vid analys av remissvaren 
framkom att fyra av fem partier som svarat önskat att antalet ledamöter i 
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fullmäktige skulle förbli oförändrat. Med anledning bland annat härav, har 
beredningen kommit fram till att fullmäktige även kommande mandatperiod 
ska ha 31 ledamöter. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §128 
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-09-30 
Val och arvodeberedningens svar på motion om antalet ledamöter i 
fullmäktige.2021-10-04 §1 211004  
Motion avseende antalet ledamöter i kommunfullmäktige - Jörgen 
Andersson (SD) 
 
 
Beslutet skickas till 
Val och arvodesberedningen.  
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KS § 178  Dnr 2020/275 
Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde.   

 
Ärendebeskrivning 

 
Fullmäktige beslöt den 17 februari 2021 (§ 12) att ge val- och arvodesbe-
redningen i uppdrag att inför mandatperioden 2023–2026 se över den poli-
tiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd. 
Översynen skulle enligt fullmäktiges beslut bland annat  
lägga särskilt fokus på budget och kostnadseffektivitet. 
 
Vid val- och arvodesberedningens sammanträde den 14 juni 2021 diskutera-
des innebörden av ovanstående och det konstaterades att det fanns ett behov 
av klargörande. Med anledning härav beslöts att en framställan om förtyd-
ligande skulle göras. 
 
Beredning 
Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande förtydligas innebörden 
genom att fullmäktige förklarar att kostnadseffektivitet ska eftersträvas utan 
att det sker på bekostnad av demokratiaspekter. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §129 
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-08  
Begäran om förtydligande av beslut rörande uppdrag till val- och 
arvodesberedningen, 2021-06-14  
Kommunfullmäktiges beslut, 2021-02-17 §12  
 
Beslutet skickas till 
Val- och arvodesberedningen 
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KS § 179  Dnr 2021/195 
Avsägelse och fyllnadsval i Folkhälsorådet (FHR) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Magnus Fröbergs (S) avsägelse.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Urban Henriksson (S) till ny ledamot i 
Folkhälsorådet (FHR) till och med 31 december 2022. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kenneth Öhman (S) till ny ersättare i 
Folkhälsorådet (FHR) till och med 31 december 2022. 

 
1. Nominering vid val av ledamot i Folkhälsorådet: 
 
Urban Henriksson (S) nomineras av Ulla Börjesson (S).  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på gjord nominering och finner att 
kommunstyrelsen valt Urban Henriksson (S) till ledamot i Folkhälsorådet 
till och med 31 december 2022. 
 
2. Nominering vid val av ersättare i Folkhälsorådet: 
 
Kenneth Öhman (S) nomineras till ny ersättare av Ulla Börjesson (S) i och 
med att Urban Henriksson (S) som tidigare varit ersättare i rådet väljs till 
ordinarie ledamot. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på gjord nominering och finner att 
kommunstyrelsen valt Kenneth Öhman (S) till ersättare i Folkhälsorådet till 
och med 31 december 2022. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Magnus Fröberg (S) har avsagt sig alla förtroende uppdrag som ligger under 
kommunstyrelsen 2021-09-20.  
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet  
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Magnus Fröberg 
Urban Henriksson 
Kenneth Öhman  
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KS § 180  Dnr 2021/196 
Avsägelse och fyllnadsval i brottsförbygganderådet (BRÅ) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Magnus Fröbergs (S) avsägelse.  

 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Urban Henriksson (S) till ny ledamot i 
Brottsförbygganderådet (BRÅ) till och med 31 december 2022. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Karl-Erik Segersax (SD) till ny ersättare 
i Brottsförebygganderådet (BRÅ) till och med 31 december 2022. 

 
1. Nominering vid val av ledamot i Brottsförebygganderådet: 
 
Urban Henriksson (S) nomineras av Ulla Börjesson (S).  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på gjord nominering och finner att 
kommunstyrelsen valt Urban Henriksson (S) till ledamot i Folkhälsorådet 
till och med 31 december 2022. 
 
2. Nominering vid val av ersättare i Brottsförebygganderådet: 
 
Karl-Erik Segersax (SD) nomineras till ny ersättare av Jörgen Andersson 
(SD) i och med att Urban Henriksson (S) som tidigare varit ersättare i rådet 
väljs till ordinarie ledamot. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på gjord nominering och finner att 
kommunstyrelsen valt Karl-Erik Segersax (SD) till ersättare i 
Folkhälsorådet till och med 31 december 2022. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Magnus Fröberg (S) har avsagt sig alla förtroende uppdrag som ligger under 
kommunstyrelsen 2021-09-20.  
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Beslutet skickas till 
Magnus Fröberg  
Urban Henriksson 
Karl-Erik Segersax  
Sekreterare för det Brottsförebyggande rådet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 181  Dnr 2021/110 
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 
beslut/händelser från dessas sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun.  
 
Skriftliga rapporter lämnas genom: 
 

 Protokoll nr 4 Extra Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2021-09-
21  

 Protokoll nr 4 Styrelsemöte Västvatten AB, 2021-09-30  
 Minnesanteckningar från ägarsamråd för Stiftelsen Dalslands kanals 

framtida bestånd, 2021-09-03  
 Styrelseprotokoll Samordningsförbundet Väst nr 3, 2021-08-23 
 Styrelseprotokoll DTAB, 2021-09-21  
 Protokoll nr 5 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2021-09-30  
 Protokoll extra Bolagsstämma per capsulam Västvatten AB, 2021-

10-11  
 Presentation Arbetsmarknadsgruppen, 2021- 10-05  
 Styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Väst nr 4, 2021-10-07  
 Protokoll Dalslands miljö och energiförbund justerat, 2021-10-07  
 Presentation extra Medlemssamråd KommunInvest 14–19 oktober 

2021  
 Minnesanteckningar Samordningsförbundet Väst medlemssamråd, 

2021-10-15  
 Delårsbokslut valbohem samt en kortfattad resultat- och 

balansräkning 2021-08-31 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 182   
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Fyra meddelanden daterat den 21 oktober har kommit in för perioden 2021-
09-24 - 2021-10-21.  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 183  Dnr Dnr 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger arbetsutskottets protokoll till handlingarna.  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 184  Dnr 2021/266 
Initiativärende 

 
Kommunstyrelsen beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att väcka initiativärendet.  

 
 
Yrkande 

 
Ulla Börjesson (S) tillstyrker ärendet.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Moderaterna har genom Linda Jansson (M) och Bengt Melin (M) väckt ett 
initiativärende gällande ett uppdrag till förvaltningen att undersöka 
möjligheten att starta upp en fullvärdig familjecentralen under 2022 centralt 
placerad i Färgelanda kommunen samt att undersöka möjlig finansiering.  
 
Initiativärendet ska beredas av förvaltningen.  
Återkoppling angående initiativärendet ska ske vid kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde i november.    

 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunchef  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 185  Dnr 2021/143 
Information klimatlöften 2021- 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Tobias Bernhardsson (C) informerar kort om materialet för klimatlöften 
2021–2022 och öppnar upp för att kommunstyrelsen kan komma med input 
angående materialet. Mer information kommer att komma till 
kommunstyrelsens sammanträde i november.  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 186  Dnr 2021/13 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Då kommunchef Katrin Siverby inte kan delta vid dagens sammanträde 
informerar Tobias Bernhardsson (C) kort om:  

 Kommande organisationsförändringar i förvaltningen då översyn 
pågår av dagens HR- och administrativa avdelning  

 Pågående rekryteringsprocess.  
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 187  Dnr 2021/261 
Kommundelegation 

 
Kommunstyrelsenbeslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kristina Olsson, informerar om delegationen för kommunal 
ekonomi i balans. Delegationen för ekonomi i balans är en delegation inom 
Kammarkollegiet. Delegationen hanterar det tillfälliga statsbidrag som 
kommuner med negativ soliditet (inkl. pensionsförpliktelser) under år 2020 
kan ansöka om. Delegationen kommer att börjar sitt arbete den 1 november 
och under november månad fatta beslut om villkoren för ansökningarna.  
 

 
 
 
 
 
 

39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-10-27 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KS § 188  Dnr 2021/244 
Information genomlysning Dalslands miljö och energiförbund 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Tobias Bernhardsson (C) informerar om genomlysningen av Dalslands 
miljö och energiförbund som genomförts av företaget Public Partner. 
Rapporten från Public Partner gick ut i handlingarna i kallelsen till dagens 
sammanträde.  
 
Kommunstyrelsen diskuterar de synpunkter Färgelanda kommun har på 
rapporten.  

 
Beslutsunderlag 

 
Slutrapport Översyn Dalslands Miljö- och energiförbund- Public partner  
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