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2021/284 45 

§ 153 Meddelande om ny ledamot i 
kommunfullmäktige 

2021/214 46 

§ 154 Meddelande om ny ersättare i 
kommunfullmäktige 

2021/194 47 

§ 155 Information från socialnämnden 
angående ekonomisk rapport 

2021/5 48 

 
 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-17 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 121   
Öppnandet av mötet 

 
 

 
Ordförande har ordet.  
 
Ordförande ber kommunfullmäktiges ledamöter uppmärksamma att mötet 
livesänds. För att livesändningen ska bli så bra som möjligt önskar 
ordförande att ledamöterna försöker vara så tysta som möjligt när de inte har 
ordet. Vid ordningsfrågor ställda av ledamöter från golvet ska mikrofon 
användas.  
 
Innan öppnandet av mötet meddelar ordförande att ärende 8 på 
dagordningen ”Information från socialnämnden angående ekonomisk 
rapport” flyttas längst ner på dagordningen. Detta då det är ett 
informationsärende och kan då behandlas i samband med de andra 
informationsärendena.  
 
Ordförande förtydligar även att ärende 15 ”Avsägelse av uppdrag som 
kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson (C)” 
även är en avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen av 
Tobias Bernhardsson. Ärende 23 ”Fyllnadsval till uppdraget som 
kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen resterande del av 
innevarande mandatperiod- efter avsägelse Tobias Bernhardsson (C)” rör då 
även uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Ordförande vill uppmärksamma och sända en eloge till alla de som arbetat 
med att skapa möjlighet för, genomfört, sammanställt och informerat om de 
aktiviteter som genomfördes under höstlovet.  
 
Mötet öppnas.  
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KF § 122   
Godkännande av dagordningen/kungörelsen 

 
Kommunfullmäktige beslut 

 
Dagordningen/kungörelsen godkänns. 
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KF § 123   
Besök och information av samordningsförbundet Väst 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige tackar Samordningsförbundet för informationen och 
lägger informationen till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Gudrun Emilsdottir förbundschef för Samordningsförbundet Väst och 
Anders Paulsson 1:e vice ordförande i Samordningsförbundet Väst 
informerar om Samordningsförbundet samt om att Melleruds kommun har 
ansökt om att vara en del av förbundet.  
 
Efter presentation får kommunfullmäktiges ledamöterna tillfälle att ställa 
frågor angående samordningsförbundets arbete.  

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation Gudrun Emilsdottir, 2021-11-17  
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KF § 124   
Nya interpellationer 

 
 
Inga nya interpellationer har lämnats in.  
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KF § 125   
Nya enkla frågor 

 
 

 
Inga nya enkla frågor har lämnats in.  
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KF § 126   
Nya motioner 
 
Inga nya motioner har lämnats in.  
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KF § 127  Dnr 2021/5 
Delårsrapport 2021 för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas 
delårsrapporter för perioden 2021-01-01—2021-08-31 och lägger dem till 
handlingarna.  
 
 
Yrkande 

 
Tobias Bernhardsson (C), Ulla Börjesson (S), Edgardo Varas (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens beslutsförslag.  
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Britt Dahl ordförande för revisionen informerar om revisionens 
bedömning av delårsrapporten innan Kommunfullmäktige tar beslut om 
delårsrapporten.  Kommunalråd Tobias Bernhardsson (C) informerar om hur 
kommunens arbete med mål och resursplanen (budget etc.) för 2021 har sett 
ut under perioden som delårsredovisningen berör samt hur arbetet ser ut 
framöver.  
 
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 
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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 
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 
Kort presentation av Ann-Britt Dahl ordförande i revisionen, 2021-11-17  
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27 §165  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-10-20 §122  
Tjänsteskrivelse ekonomichef 20210-10-06  
Delårsrapport 2021  
Färgelanda kommun, revisorernas bedömning av delarårsrapport 2021 
Revisionsrapport Färgelanda delårsgranskning 2021  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
Ekonomichef 
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KF § 128  Dnr 2021/278 
Information om granskning av kommunens budgetprocess 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige lägger informationen om revisionens granskning av 
kommunens budgetprocess till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ann-Britt Dahl ordförande för revisionen presenterar revisionens 
granskning av budgetprocessen.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter får möjlighet att ställa frågor och 
kommentera innehållet i granskningen av budgetprocessen. Ledamöterna 
gör ca 2 inlägg angående budgetprocessen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation Ann-Britt Dahl, ordförande för revisionen 2021-11-17  
Granskning av budgetprocessen Färgelanda kommun, 2021-11-02  
Revisionsrapport budgetprocessen Färgelanda kommun 
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KF § 129  Dnr 2021/223 
Samordnings förbundet Väst delårsredovisning januari-augusti 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 beslutsförslag, 2021-10-27 §172  
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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KF § 130  Dnr 2021/242 
Samordningsförbundet Väst ansökan om medlemsskap Melleruds 
kommun 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 

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” 

 
 
Yrkande 

 
Kenneth Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.  
 
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.  
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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. 
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 beslutsförslag, 2021-10-27 § 173  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §124  
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2021-10-20  
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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  
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KF § 131  Dnr 2021/183 
Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende att bedriva fullvärdig 
familjecentral 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

 
 
Yrkande 

 
Linda Jansson (M), Ulla Börjesson (S), Tobias Bernhardsson (C), Kerstin 
Fredriksson (S) och Jörgen Andersson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslutsförslag.  
  
 
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 
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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. 
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 beslutsförslag, 2021-10-27 §171  
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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KF § 132  Dnr 2021/208 
Valdistriktsnamn inför val 2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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  
Färgelanda 2  Färgelanda landsbygd-Stigen  
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Valdistrikt Högsäter och norra kommundelen samt valdistrikt Ödeborg-Torp 
har kvar samma valdistriktsnamn som vid riksdagsval 2018.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslutsförslag, 2021-10-27 § 174  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §125 
Karta valdistrikt 2022 med Valdistriktsnamn för 2022 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2021-09-27  
Meddelande till kommunen om valdistriktsnamn – Färgelanda, länsstyrelsen 
2021-04-01  
 

 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen  
Färgelanda kommuns valnämnd 
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KF § 133  Dnr 2021/31 
Partistöd - Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 beslutsförslag, 2021-10-27 §175  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2021-10-20 §126 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2020-09-17 
 
Beslutet skickas till 
Partiernas gruppledare  
Ekonomi  
 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet i ca 20 minuter.  

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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KF § 134   
Valärenden 

 
 

Avsägelser och fyllnadsval för nya och bordlagda valärenden redovisas i 
paragrafer §§ 135–152.  
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KF § 135  Dnr 2021/271 
Avsägelse av uppdraget som kommunalråd samt uppdraget som 
ledamot och ordförande i kommunstyrelsens Tobias Bernhardsson (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner Tobias Bernhardssons (C) avsägelse av 
uppdraget som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande från och 
med den 16 december 2021.  
 

 
Ärendebeskrivning   

 
Tobias Bernhardsson (C) har avsagt sig sitt uppdraget som kommunalråd samt 
uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen från och med 16 
december 2021.  
 

 
Beslutsunderlag 

 
Avsägelse Tobias Bernhardsson, daterad 2021-11-03  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Tobias Bernhardsson 
Troman  
Färgelanda kommuns hemsida 
Lönekontoret  
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KF § 136  Dnr 2021/280 
Avsägelse av uppdrag som ordförande krisledningsnämnden Tobias 
Bernhardsson (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner Tobias Bernhardssons (C) avsägelse av 
uppdraget som ordförande i krisledningsnämnden från och med den 16 
december 2021.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Tobias Bernhardsson (C) har avsagt sig sitt uppdraget som ordförande i 
krisledningsnämnden från och med 16 december 2021.  
 
Beslutsunderlag  
 
Avsägelse Tobias Bernhardsson, daterad 2021-11-03  
 
Beslutet skickas till 
Tobias Bernhardsson 
Krisledningsnämnden 
Troman  
Färgelanda kommuns hemsida 
Lönekontoret  
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KF § 137  Dnr 2021/281 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Fyrbodals kommunalförbund 
Tobias Bernhardsson (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner Tobias Bernhardssons (C) avsägelse av 
uppdraget som ledamot i Fyrbodals kommunalförbund från och med den 16 
december 2021.  
 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tobias Bernhardsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Fyrbodal 
kommunalförbund från och med 16 december 2021. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Avsägelse Tobias Bernhardsson, daterad 2021-11-03  
 
Beslutet skickas till 
Tobias Bernhardsson 
Fyrbodals kommunalförbund 
Troman  
Färgelanda kommuns hemsida 
Lönekontoret  
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KF § 138  Dnr 2021/282 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Dalslands miljö- och 
energiförbund Tobias Bernhardsson (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 
Kommunfullmäktige godkänner Tobias Bernhardssons (C) avsägelse av 
uppdraget som ledamot i Dalslands miljö- och energiförbund från och med 
den 16 december 2021.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Tobias Bernhardsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Dalslands 
miljö- och energiförbund från och med 16 december 2021. 

 
Beslutsunderlag 

 
Avsägelse Tobias Bernhardsson, daterad 2021-11-03  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Tobias Bernhardsson 
Dalslands miljö- och energiförbund  
Troman  
Färgelanda kommuns hemsida 
Lönekontoret  
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KF § 139  Dnr 2021/277 
Avsägelse av uppdrag som ordförande och ledamot i 
utbildningsnämnden Elisabeth Örn (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 
Kommunfullmäktige godkänner Elisabeth Örns (C) avsägelse av uppdraget 
som ordförande och ledamot i utbildningsnämnden från och med den 16 
december 2021.  
 
Ärendebeskrivning  
 
Elisabeth Örns (C) har avsagt sig uppdraget som ordförande och ledamot i 
utbildningsnämnden från och med den 16 december 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse Elisabeth Örn, daterad 2021-11-03  
 
Beslutet skickas till 
Elisabeth Örn 
Utbildningsnämndens sekreterare  
Troman  
Kommunens hemsida  
Lönekontoret  
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KF § 140  Dnr 2021/267 
Avsägelse av uppdrag som ledamot/vice ordförande stiftelsen enighet 
och enkelhet Tommy Larsson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner Tommy Larssons (S) avsägelse av 
uppdraget som ledamot samt vice ordförande i stiftelsen enighet och 
enkelhet. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Tommy Larssons (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot samt vice 
ordförande i stiftelsen enighet och enkelhet. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse Tommy Larsson, daterad 2021-10-14  
 
Beslutet skickas till 
Tommy Larsson 
Ordförande för stiftelsen enighet och enkelhet  
Troman  
Lönekontoret  
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KF § 141  Dnr 2021/284 
Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i Valbohem AB 
Ann Blomberg (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner Ann Blombergs (C) avsägelse av uppdraget 
som ledamot och ordförande i Valbohem från och med nästa bolagsstämma.  
 
 
Ärendebeskrivning  
 
Ann Blomberg (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i 
Valbohem från och med nästa bolagsstämma.  
 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Avsägelse Ann Blomberg, daterad 2021-11-05  
 
 
Beslutet skickas till 
Ann Blomberg  
Valbohem  
Lönekontoret  
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KF § 142  Dnr 2021/271 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen resterande 
del av innevarande mandatperiod- efter avsägelse Tobias 
Bernhardsson(C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Ann Blomberg (C) får uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen från och med den 16 december och resterande 
del av innevarande mandatperiod efter Tobias Bernhardsson(C) avsägelse.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Val och arvodesberedningen föreslår att Ann Blomberg (C) får uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsen från och med den 16 december och 
resterande del av innevarande mandatperiod efter Tobias Bernhardsson(C) 
avsägelse. 

 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Ann Blomberg  
Tobias Bernhardsson 
Troman  
Lönekontoret 
Nämnderna 
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KF § 143  Dnr 2021/271 
Fyllnadsval till uppdrag som kommunalråd och ordförande i 
kommunstyrelsen resterande del av innevarande mandatperiod- efter 
avsägelse Tobias Bernhardsson(C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Ann Blomberg (C) får uppdraget som 
ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd från och med den 16 
december och resterande del av innevarande mandatperiod efter Tobias 
Bernhardsson (C) avsägelse.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Val och arvodesberedningen föreslår att Ann Blomberg (C) får uppdraget 
som ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd från och med den 
16 december och resterande del av innevarande mandatperiod efter Tobias 
Bernhardsson (C) avsägelse. 

 
 
Beslutet skickas till 
Ann Blomberg  
Tobias Bernhardsson 
Nämnderna  
Troman  
Kommunens hemsida  
Lönekontoret  
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KF § 144  Dnr 2021/280 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot och ordförande 
krisledningsnämnden för resterande del av innevarande mandatperiod- 
efter avsägelse Tobias Bernhardsson (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Ann Blomberg (C) får uppdraget som 
ledamot och ordförande i krisledningsnämnden från och den 16 december 
och för resterande del av innevarande mandatperiod efter Tobias 
Bernhardssons (C) avsägelse.   
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Val och arvodesberedningen föreslår att Ann Blomberg (C) får uppdraget 
som ledamot och ordförande i krisledningsnämnden från och med den 16 
december och för resterande del av innevarande mandatperiod efter Tobias 
Bernhardssons (C) avsägelse.  

 
 
Beslutet skickas till 
Tobias Bernhardsson 
Ann Blomberg  
Krisledningsnämnden 
Lönekontoret  
Troman  
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KF § 145  Dnr 2021/281 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i Fyrbodals kommunalförbund 
för resterande del av innevarande mandatperiod- efter avsägelse Tobias 
Bernhardsson (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Ann Blomberg (C) får uppdraget som 
ledamot i Fyrbodals kommunalförbund från och med den 16 december och 
för resterande del av innevarande mandatperiod efter avsägelse Tobias 
Bernhardsson (C) 

 
Ärendebeskrivning 

 
Val och arvodesberedningen föreslår att Ann Blomberg (C) får uppdraget 
som ledamot i Fyrbodals kommunalförbund från och med den 16 december 
och för resterande del av innevarande mandatperiod efter avsägelse Tobias 
Bernhardsson (C) 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodal kommunalförbund  
Tobias Bernhardsson 
Ann Blomberg 
Troman  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 146  Dnr 2021/282 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i Dalslands- miljö och 
energiförbund för resterande del av innevarande mandatperiod- efter 
avsägelse Tobias Bernhardsson (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Ann Blomberg (C) får uppdraget som 
ledamot i Dalslands miljö och energiförbund från och med den 16 december 
och för resterande del av innevarande mandatperiod- efter avsägelse Tobias 
Bernhardsson (C) 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Val och arvodesberedningen föreslår att Ann Blomberg (C) får uppdraget 
som ledamot i Dalslands miljö och energiförbund från och med den 16 
december och för resterande del av innevarande mandatperiod- efter 
avsägelse Tobias Bernhardsson (C).  
 
Beslutet skickas till 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Tobias Bernhardsson  
Ann Blomberg  
Troman  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 147  Dnr 2021/277 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden för 
resterande del av mandatperiod- efter avsägelse Elisabeth Örn (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Tobias Bernhardsson (C) får uppdraget 
som ledamot i utbildningsnämnden från och med den 16 december och för 
resterande del av mandatperioden efter avsägelse Elisabeth Örn (C) 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Val och arvodesberedningen föreslår att Tobias Bernhardsson (C) får 
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden från och med den 16 
december och för resterande del av mandatperioden efter avsägelse 
Elisabeth Örn (C).  

 
 

 
Beslutet skickas till 
Elisabeth Örn  
Tobias Bernhardsson  
Utbildningsnämndens sekreterare och ordförande 
Troman  
Kommunens hemsida  
Lönekontoret  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 148  Dnr 2021/277 
Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande mandatperiod- efter avsägelse Elisabeth 
Örn (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Tobias Bernhardsson (C) får uppdraget 
som ordförande i utbildningsnämnden från och med den 16 december och 
för resterande del av mandatperioden efter avsägelse Elisabeth Örn (C) 
 
 
Yrkande 

 
Jörgen Andersson (SD) yrkar på att Hans-Göran Palmqvist (M) får 
uppdraget som ordförande för utbildningsnämnden.  

 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på val och 
arvodesberedningens förslag och Jörgen Anderssons (SD) yrkande. 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar efter val och arvodesberedningens förslag och 
väljer Tobias Bernhardsson (C) som ordförande för utbildningsnämnden.  

 
Omröstning/votering begärs.   
 
Eftersom det är ett personval sker voteringen genom en sluten omröstning.  
 
Ordföranden informerar om hur valet går till och om hur valsedlarna ska 
hanteras. Blanka valsedlar delas ut. Valurnan kontrolleras och den är tom 
innan valet börjar.  
 
De närvarande beslutande ledamöterna lägger sina röster i valurnan en och 
en efter upprop enligt närvarolistan.  
 
Carina Tihane (C) och Jane Glamér (SD) som är valda att justera dagens 
protokoll övervakar valet vid valurnan. Efter att alla beslutande ledamöter 
ropats upp och lagt sin röst i valurnan räknas rösterna av justerarna, 
ordförande och sekreterare.   
Under räkningen av rösterna ajourneras mötet under ca 5 minuter.  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Omröstningsresultat 
 
31 röster har lämnats in vilket stämmer med antalet uppropade ledamöter 
vilket visar att samtliga har röstat.  
 
13 valsedlar anger namnet Tobias Bernhardsson (C) 
11 valsedlar anger namnet Hans-Göran Palmqvist (M) 
7 valsedlar är blanka och anger inget namn  
 
Omröstningen visar att kommunfullmäktige väljer Tobias Bernhardsson (C) 
som ordförande i utbildningsnämnden.  
 
Valsedlarna läggs i ett kuvert som förseglas.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Val och arvodesberedningen föreslår att Tobias Bernhardsson (C) får 
uppdraget som ordförande i utbildningsnämnden från och med den 16 
december och för och resterande del av mandatperioden efter avsägelse 
Elisabeth Örn (C).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Tobias Bernhardsson 
Elisabeth Örn  
Utbildningsnämndens sekreterare och ordförande  
Troman  
Kommunens hemsida  
Lönekontoret  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 149  Dnr 2021/192 
Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande mandatperiod- efter avsägelse Ann-
Marie Jacobsson (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Elisabeth Örn (C) får uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden från och med den 16 december och för 
resterande del av mandatperioden efter avsägelse Ann-Marie Jacobsson (C) 
 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige godkände Ann-Marie Jacobssons (C) avsägelse som 
ersättare i utbildningsnämnden vid fullmäktiges möte 2021-10-13 §113.  
Fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i utbildningnämnden bordlades 
vid samma möte 2021-10-13 §114 då val och arvodesberedningen inte hade 
hunnit inkomma med något förslag.  
 
Val och arvodesberedningen föreslår vid dagens möte att Elisabeth Örn (C) 
får uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden från och med den 16 
december och för resterande del av mandatperioden efter avsägelse Ann-
Marie Jacobsson (C) 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Elisabeth Örn  
Utbildningsnämndens sekreterare och ordförande 
Troman  
Kommunens hemsida  
Lönekontoret  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 150  Dnr 2021/267 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot/vice ordförande stiftelsen 
enighet och enkelhet efter avsägelse Tommy Larsson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet då val och 
arvodesberedningen inte hunnit inkomma med något förslag på ledamot 
samt vice ordförande för stiftelsen enighet och enkelhet. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ordförande stiftelsen enighet och enkelhet   
Troman  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 151  Dnr 2021/284 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i Valbohem AB från och med 
nästkommande bolagsstämman till slutet av bolagsstämman 2023 efter 
avsägelse Ann Blomberg (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Faraah Mohamud (C) får uppdraget som 
ledamot i Valbohem AB från och med nästkommande bolagsstämma till 
slutet av bolagsstämman 2023 efter avsägelse Ann Blomberg (C). 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 
Val och arvodesberedningen föreslår att Faraah Mohamud (C) får uppdraget 
som ledamot i Valbohem AB från och med nästkommande bolagsstämma 
till slutet av bolagsstämman 2023 efter avsägelse Ann Blomberg (C). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ann Blomberg 
Faraah Mohamud 
Valbohem AB 
Lönekontoret  
Troman  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 152  Dnr 2021/284 
Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i Valbohem AB från och 
med nästkommande bolagsstämman till slutet av bolagsstämman 2023 
efter avsägelse Ann Blomberg (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Ingo Apslund (L) får uppdraget som 
ordförande i Valbohem AB från och med nästkommande bolagsstämma till 
slutet av bolagsstämman 2023 efter avsägelse Ann Blomberg (C)  
 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Val och arvodesberedningen föreslår att Ingo Apslund (L) får uppdraget 
som ordförande i Valbohem AB från och med nästkommande bolagsstämma 
till slutet av bolagsstämman 2023 efter avsägelse Ann Blomberg (C) 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ingo Asplund 
Ann Blomberg  
Valbohem AB  
Lönekontoret  
Troman  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 153  Dnr 2021/214 
Meddelande om ny ledamot i kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna och hälsar Hans 
Johansson (SD) välkommen som ny ledamot i kommunfullmäktige.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Länsstyrelsen har utsett Hans Johansson (SD) som ny ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 13 oktober 2021 till och med den 14 
oktober 2022 efter avsägelse av Jessica Olsén (SD).  

 
 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut, 2021-11-02  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 154  Dnr 2021/194 
Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna och hälsar Aina 
Skoglund (S) välkommen som ersättare i kommunfullmäktige.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Länsstyrelsen har utsett Aina Skoglund (S) som ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 13 oktober 2021 till och med den 14 
oktober 2022 efter avsägelse av Magnus Fröberg (S) 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Beslut Länsstyrelsen i Västra Götalands län , 2021-11-02  
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Kommunfullmäktige 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF § 155  Dnr 2021/5 
Information från socialnämnden angående ekonomisk rapport 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige lägger informationen angående socialnämndens 
ekonomiska rapport till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Vid Socialnämndens möte 2021-10-06 informerar socialchef, Johan Lundh 
om att det preliminära utfallet för sektor Omsorg 2021-09-30 uppgår till – 4 
100 tkr mot budget, att jämföra med augusti månads utfall – 1 700 tkr.  
 
Orsakerna till utfallet 2021-09-30 består av kostnader som sektor Omsorg 
inte har kunnat påverka, se följande kostnader nedan:  

• Kostnader för Tryggbo Norr efter justering enligt avtal -512 tkr.  
• Kostnader för sommarvikarier som har ersatt ordinarie personal 

under semestern i augusti månad och som inte betalas ut förrän i 
september månad det vill säga med 1 månads eftersläpning -880 tkr.  

• Ökade kostnader för personal och skyddsutrustning som är att är att 
härröra till pandemin Covid – 19 med -1 200 tkr som ännu inte har 
varit möjliga att eftersöka.  

• Ökade kostnader för sjuklön och personalomkostnader utöver 
budgeterade medel – 495 tkr.  

• Ökade kostnader för IT mot budgeterade medel -500 tkr.  
• Ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag -400 tkr.  

 
Någon buffert för att hantera dessa ökade kostnader finns inte i sektor 
Omsorg. 

 
Beslutsunderlag 

 
Socialnämnden ekonomisk månadsrapport, 2021-10-06 §91  
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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