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Beslutande 
Ann Blomberg (C) ordförande 
Louise Blom (C) 
Birgitta Mehamedi Örn (C), tjänstgörande ersättare för Leif Söderquist (C) 
Bo Ljung (L), tjänstgörande ersättare för Sandra Hallberg (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Bengt Melin (M), tjänstgörande ersättare för Linda Jansson (M)  
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Urban Henriksson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Natalie Wallin (SD) 
Kenneth Öhman (S) 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Kristina Olsson, ekonomichef  
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef §§ 33–36  
Anna Lena Sörensson, planingenjör §§ 33–36  
Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg §§ 27-28  
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare 
Linda Andersson, nämndsekreterare 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 27   
 Ändringar i föredragningslistan samt diskussion om framtida förslag 
till justeringsperson 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ett förslag till justeringsperson från 

oppositionen ska skickas ut på kallelsen till kommunstyrelsens 
sammanträde.  

 
2. Kommunstyrelsen godkänner följande ändringar på dagordningen:  
• Ett nytt ärende ekonomisk information läggs in efter Information om 

Folkhälsobokslut 2021.   
• Information om budgetberedningen läggs efter den nya punkten 

ekonomisk information.  
• Diskussion om ansökan till delegationen för kommunal ekonomi i 

balans flyttas till efter kommunchefens information.  
• Övriga frågor läggs till sist på dagordningen  

 
 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Ann Blomberg (C) lyfter som förslag att ett förslag på en justeringsperson 
till kommunstyrelsens protokoll skulle kunna skickas ut i kallelsen till 
kommunstyrelsens sammanträden. Förslaget på justeringsperson skulle 
kunna tas fram genom att kommunstyrelsens närvarolista gås igenom 
uppifrån och ned. Kommunstyrelsen diskuterar förslaget och kommer fram 
till att förslaget till justeringsperson skulle kunna skickas ut på kallelsen till 
sammanträdena genom att gå igenom närvarolistan uppifrån men att det 
enbart ska vara ledamöter från oppositionen som föreslås som 
justeringspersoner.  
 
Ändring på föredragningslistan görs enligt följande, ett nytt ärende 
ekonomisk information läggs in efter Information om Folkhälsobokslut 
2021.  Information om budgetberedningen läggs efter den nya punkten 
ekonomisk information. Diskussion om ansökan till delegationen för 
kommunal ekonomi i balans flyttas till efter kommunchefens information.  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Karl-Erik Segersax (SD) efterfrågar information om händelsen som skede 
på Valboskolan föregående vecka. Frågan läggs till övriga frågor som läggs 
till som sista punkt på dagordningen.  
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Kommunstyrelsens 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 28  Dnr 2021/28 
Information om Folkhälsobokslut 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om folkhälsobokslut 2021 till 
handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Folkhälsostrategen informerar om folkhälsobokslutet för 2021.  
 
Enligt avtalet med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensamma 
folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun ska en årlig redovisning av 
folkhälsoinsatser och budget sammanställas och tillhandahållas norra hälso 
och sjukvårdsnämnden samt kommunstyrelsen i Färgelanda kommun.  
 
Folkhälsorådet fokuserade under året på fyra prioriterade insatsområden 
enligt de prioriterade insatsområdena för folkhälsorådet 2020–2023, det 
tidiga livets villkor, kunskaper kompetens och utbildning, levnadsvanor och 
kontroll inflytande och delaktighet.  
 
De projekt som beviljades medel under 2021 hade tydliga kopplingar till de 
prioriterade insatsområdena. Folkhälsorådet beviljade medel till nio olika 
projekt, projekten har drivits både inom kommunens sektorer och i 
civilsamhället. 
 
Fyra av de nio insatserna kunde avslutas under 2021, övriga fem instanser 
kunde inte avslutas under 2021 på grund av restriktioner till följd av covid-
19 pandemin. De ej avslutade insatserna planeras att fortsätta under 2022.  
 
Ett utvecklingsområde för folkhälsorådet under 2022 är planeringsprocessen 
för rådets arbete då folkhälsorådets arbete ska synkas ihop med den 
kommunala planeringsprocessen. Under slutet av 2021 togs ett årshjul för 
folkhälsorådets arbete för 2022 fram för att kunna planera arbetet under året.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av folkhälsostrateg, 2022-02-16  
Beslut Folkhälsorådet Folkhälsobokslut 2021, 2022-01-12 §3  
Uppföljning av samverkansavtal gällande gemensamma folkhälsoinsatser 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Uppföljningsmall insatser 2021 samverkansavtal folkhälsa 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 29  2022/86 
Ekonomisk information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger den ekonomiska informationen till handlingarna.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Ekonomichefen informerar om preliminära siffror från 2021 års bokslut för 
Färgelanda kommun som helhet.  
 
Ekonomisk information kommer framöver vara en stående punkt på 
kommunstyrelsens dagordning.  

 
Beslutsunderlag 
 
Information från ekonomichef, 2022-02-16  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 30  
Information budgetberedning 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen angående sammanställningarna från 
omvärldsanalysdagen som ska användas som underlag under 
budgetberedningen till handlingarna.  

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Ekonomichefen informerar om sammanställningen av enkätsvaren angående 
omvärldsanalysdagen som genomfördes den 1 februari. Av samtliga 29 
personer som deltog under omvärldsanalysdagen har 19 personer besvarat 
enkäten, 12 tjänstepersoner och 7 politiker. Enkäten handlade om att de  
svarande skulle ge sin bedömning av omvärldsanalysdagen. Flera 
förbättringsförslag kom in i enkäten.  Även anteckningar från 
gruppdiskussionerna som genomfördes under omvärldsanalysdagen har 
sammanställts och de viktigaste insikterna under dagen har tagits fram av 
dessa. Båda sammanställningarna ska användas som underlag under 
budgetberedningsarbetet.   
 
Presentationen som visas ska skickas ut till alla ledamöter efter mötet.  
  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation ekonomichef, 2022-02-16  
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KS § 31  Dnr 2022/12 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger följande information från kommunchefen till 
handlingarna.  

• Pandemiläget  
• Fortsättning kulturresan  
• Rekrytering, ny HR-chef börjar den 1 mars, ny 

näringslivsutvecklare på 50% börjar 1 april och en ny 
kommunikatör har börjat på ett vikariat på 40 %.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchef, Katrin Siverby, informerar om följande punkter: 
 

• Pandemiläget  
• Fortsättning kulturresan  
• Rekrytering, ny HR-chef börjar den 1 mars, ny 

näringslivsutvecklare på 50% börjar 1 april och en ny 
kommunikatör har börjat på ett vikariat på 40 %.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av Katrin Siverby, 2022-02-16  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 32  Dnr 2021/261 
Diskussion om ansökan till delegationen för kommunal ekonomi i 
balans 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen från kommunchef angående 
ansökan till delegationen för kommunal ekonomi i balans till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchefen informerar om ansökan till delegation för kommunal 
ekonomi i balans. Delegation för kommunal ekonomi i balans är ett 
statsbidrag som Kammarkollegiet handlägger som vissa kommuner och 
regioner kan söka för att få ekonomin i balans. Ansökan om statsbidraget 
som kommunen skickar in ska vara politiskt förankrad. 
 
Kommunen kan ansöka om bidrag för omstrukturerings-eller 
effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa verksamheten till nya 
ekonomiska förutsättningar. Ansökan skulle till exempel kunna handla om 
åtgärder för att förbättra den ekonomiska styrningen som i sin tur bidrar till 
ett effektivt nyttjande av resurser, eller åtgärder som inriktar sig mot 
kompetensförsörjning, digitalisering eller arbetsmiljö. Bidraget får användas 
till åtgärder som påbörjas under samma kalenderår som beslutet fattas. Det 
enda kommunen inte kan söka medel för är för sådant som kommunen redan 
får statligt stöd för.  

 
Det har inkommit flera förslag på vad kommunen skulle kunna ansöka om 
bidrag för. Kommunstyrelsen får möjlighet att lämna in fler förslag om vad 
kommunen skulle kunna ansöka om statsbidraget för till kommunchefen 
senast den 2 mars.  
 
Presentationen som användas ska skickas ut till kommunstyrelsen efter 
mötet som stöd för ledamöterna i arbetet med att komma fram till flera 
förslag om vad kommunen skulle kunna ansöka om statsbidraget för.  

 
Beslutsunderlag  
 
Presentation av kommunchef, 2022-02-16  
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KS § 33  Dnr 2022/66 
Ändring av detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:447 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna upprättade 2021-12-16. 
 
Kommunstyrelsen delegerar till planingenjören att göra smärre justeringar 
inför samrådet som inte påverkar innebörden av sakfrågan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ett genomförande av detaljplaneändringen 
inte anses medföra betydande risk för miljöpåverkan enligt 6 kap. 
miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra plansamråd för ändring av 
detaljplan 15-STY-2732 Höjden.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Fastighetsägaren för Färgelanda Prästgård 1:447 har ansökt om ändring av 
detaljplan 15-STY-2732 med syfte att kunna använda sin fastighet på ett 
mer ändamålsenligt sätt. Bygg- och trafiknämnden beslutade om ett positivt 
planbesked 2020-09-17 och ett plankostnadsavtal upprättades kort därefter.  
 
Planändringen avser att ändra användningen för fastigheten från A-allmänt 
ändamål till B- bostadsändamål. Även viss begränsning i byggrätt kommer 
göras för att säkerställa byggnadens höga kulturmiljövärden.  
Fastigheten och byggnaden har tidigare använts i kyrkans verksamheter.  
 
En bedömning av miljöpåverkan har upprättats av planingenjör och samråtts 
med Länsstyrelsen.  
 
Den föreslagna ändringen avviker från kommunens översiktsplan då 
fastigheten i översiktsplanen är angiven att ha ett allmänt ändamål, men är 
inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Därav bedöms det att planändringen inte motverkar översiktsplanens syfte.  
 
 

 
Beslutsunderlag 
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Genomgång av ärendet av planingenjör, 2022-02-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-02-07 §13  
Tjänsteskrivelse planingenjör, 2022-01-28  
Plankarta, 2022-01-28 
Planbeskrivning,2022-01-28  
Undersökning av miljöpåverkan, 2022-01-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutveckling 
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KS § 34  Dnr 2021/128 
Information om enkätsammanställning Översiktsplan 2040 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger presentationen av enkätsammanställningen 
angående översiktsplan 2040 till handlingarna.  

 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Planingenjören presenterar ett axplock från enkätsammanställningen 
angående översiktsplan 2040. Allmänheten har fått möjlighet att besvara en 
enkät som handlar om önskemål för översiktsplanen 2040 samt synpunkter 
om hur det ser ut runt omkring i kommunen idag. Även de förtroendevalda 
har fått möjlighet att svara på enkäten då en workshop om översiktsplanen 
genomförts. 244 svar har inkommit på enkäten.  
 
Sammanställningen kommer att läggas ut på kommunens hemsida. Både 
allmänheten och politiken kommer att ges möjlighet att lämna fler 
synpunkter igen i samband med samrådet för översiktsplan för 2040.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av planingenjör 2022-02-16  
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KS § 35  Dnr 2022/56 
Initiativärende- Styrgrupp samhällsplanering 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att i ”styrgruppen samhällsplanering” ska 
kommunstyrelsens presidium och två representanter från bygg- och 
trafiknämnden ingå. Styrgruppen ska delge kommunstyrelsen information 
om arbetet i gruppen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar beträffande hemställan om utvärderingen att svar 
avlämnas senare.  
 
Reservation 
 
Bengt Melin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  
 
Yrkande 

 
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslutsförslag.  
 
Bengt Melin (M) yrkar på att styrgrupp- samhällsplanering avslutas och 
forumet för dialog hanteras i kommunstyrelse.  
 
 
Propositionsordning 

 
Ordförande ställer proposition på Bengt Melins (M) yrkanden och 
kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.  
 
 
Votering/omröstning begärs och genomförs. 
 
Voteringsproposition  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag  
NEJ-röst för bifall till Bengt Melins (M) yrkande.  
 
Omröstningsresultat  
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Ledamot/tjänstgörande 
ersättare  

Ja-röst  Nej-röst  Avstår  

Louise Blom (C) X   
Birgitta Mehamedi Örn 
(C) 

X   

Bo Ljung (L) X   
Kenneth Carlsson (L) X   
Bengt Melin (M)  X  
Jörgen Andersson (SD)  X  
Karl-Erik Segersax (SD)  X  
Ulla Börjesson (S) X   
Urban Henriksson (S) X   
Kerstin Fredriksson (S) X   
Ann Blomberg (C)  X   
Summa  8  3  

 
Antal JA- röster: 8 
Antal NEJ-röster: 3  
 
Yrkande 
 
Efter votering inkommer följande yrkande:  
 
Bengt Melin (M) yrkar på att gruppledarna för de politiska partierna utgör 
ledamöterna i styrgruppen för att på så sett få en bredare politisk förankring 
i de diskussioner som förs. 
 
Propositionsordning 

 
Ordförande ställer proposition på Bengt Melins (M) yrkanden och 
kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.  
 
 
Votering/omröstning begärs och genomförs. 
 
Voteringsproposition  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag  
NEJ-röst för bifall till Bengt Melins (M) yrkande.  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Omröstningsresultat  
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare  

Ja-röst  Nej-röst  Avstår  

Louise Blom (C) X   
Birgitta Mehamedi Örn 
(C) 

X   

Bo Ljung (L) X   
Kenneth Carlsson (L) X   
Bengt Melin (M)  X  
Jörgen Andersson (SD)   X 
Karl-Erik Segersax (SD)   X 
Ulla Börjesson (S) X   
Urban Henriksson (S) X   
Kerstin Fredriksson (S) X   
Ann Blomberg (C)  X   
Summa  8  1 2  

 
Antal JA- röster: 8 
Antal NEj-röster: 1  
Antal som avstår: 2  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslutsförslag.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
I förevarande initiativärende hemställer Moderaterna att kommunstyrelsen 
ska välja in gruppledarna för de partier som inte finns representerade i 
”styrgruppen samhällsplanering”. Vidare hemställs att kommunstyrelsen 
utvärderar ”styrgruppen samhällsplanerings” arbete ur en ekonomisk aspekt 
för kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade, KS § 169, Dnr KS 2020/220, att ”styrgrupp 
samhällsplanering” ska inrättas och att den ska bestå av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och bygg- och trafiknämndens presidium.  
 
Syftet med arbetsgruppen är att vara dialogforum där politiker och 
tjänstemän kan diskutera olika spörsmål beträffande 
samhällsplaneringsfrågor och där tjänstemän kan få vägledning och 
bollplank i arbetet beträffande samhällsplaneringsärenden som slutligen 
beslutas av kommunfullmäktige.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
Hemställan om utvärderingen kommer att hanteras senare.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Information från samhällsutvecklingschef, 2022-02-16  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-02-07 §14  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-01-24  
Initiativärende- Styrgrupp samhällsplanering kommunstyrelsen 2022-01-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Linda Jansson 
Samhällsutvecklingschefen 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 36  Dnr 2021/335 
Motion- om att öppna badplatser. Badplatser som lockar till härliga 
dopp. Linda Jansson (M) 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige lägger svaret på motionen om att öppna badplatser till 
handlingarna och anser att ärendet är färdigbehandlat. 
 
Reservation 
 
Bengt Melin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.   
 
 
Protokollsanteckning 
 
Bengt Melin (M) anteckningar följande till protokollet:  
”Detta är badplatser som funnits i generationer i Färgelanda kommun dit 
våra invånare har kunnat åka och bada med sina familjer vänner mm. Ett 
billigt nöje som finns inom kommunen även bra för turism 
- Att hävda på verkställighet går inte då Vadet och huret är skiljelinjen, 
politiken beslutar för hur många badplatser som kommunen behöver och 
våra tjänstemän verkställer de beslut som fattats.”  
 
Yrkande 

 
Bengt Melin (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Propositionsordning 

 
Ordförande ställer proposition på Bengt Melins (M) yrkanden och 
kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.  
 
 
Votering/omröstning begärs och genomförs. 
 
Voteringsproposition  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition: 
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag  
NEJ-röst för bifall till Bengt Melins (M) yrkande.  
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Omröstningsresultat  
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare  

Ja-röst  Nej-röst  Avstår  

Louise Blom (C) X   
Birgitta Mehamedi Örn 
(C) 

 
 X 

Bo Ljung (L) 
 

 X 
Kenneth Carlsson (L) 

 
 X 

Bengt Melin (M)  X  
Jörgen Andersson (SD)   X 
Karl-Erik Segersax (SD)   X 
Ulla Börjesson (S) X   
Urban Henriksson (S) X   
Kerstin Fredriksson (S) X   
Ann Blomberg (C)  X   
Summa  5 1 5 

 
Antal JA- röster: 5 
Antal NEJ-röster: 1 
Antal som avstår: 5  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslutsförslag.  
 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklings chefen förtydligar under mötet att badplatsen Kink i 
Ellenö och Rådanefors badplats är öppna kommunala badplatser men utan 
bryggor. 
 
Linda Jansson (M) föreslår i förevarande motion att återinföra badplatsen på 
Kink i Ellenö och i Rådanefors under kommunalt ansvar där skötsel och 
bryggor finansieras av Färgelanda kommun med start under 2022. 
Finansiering ska ske från Sektor samhällsutvecklingsbudget.  
 
Kink i Ellenö och Rådanefors är alltjämt kommunala badplatser.  
 
Åtgärder vid badplatser och införskaffande av bryggor faller inom ramen för 
verkställigheten. Bryggor av adekvat karaktär kostar cirka 70 tkr, flera 
badplatser saknar bryggor då tidigare bryggor behövde plockas bort på 

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-16 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

grund av uttjänta livslängder och säkerhetsskäl. Kostnader för 
införskaffande av bryggor ryms inte i budgeten för år 2022. Förutom 
kostnader för införskaffandet av bryggor tillkommer kostnader för 
tillsynsarbete och drift. Kostnaderna kan dock lyftas i budgetarbetet för år 
2023 om så önskas och då via tillskjutande av medel kan utrymme göras för 
införskaffande av bryggor under 2023.   
 
Förvaltningen kan informera om att bryggor finns på platser där simskolor 
bedrivs och det finns en underhållsplan för samtliga kommunala badplatser 
med gräsklippning (13 gånger per år), städ, säkerhetskontroll m.m.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021, KS 95, att uppdra till 
förvaltningen att upprätta förslag till strategi för kommunala badplatser.  
Detta ärende är alltjämt pågående.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Information från samhällsutvecklingschef, 2022-02-16  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-02-07 §15  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-01-28  
Motion-om att öppna badplatser ställd av Linda Jansson (M), 2021-12-08  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Linda Jansson 
Samhällsutvecklingschef 
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KS § 37  Dnr 2021/345 
Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet NÄRF 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige antar policy för finansiell verksamhet för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) enligt direktionen NÄRF:s 
beslut 2021-12-16 (§ 57). 
 
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar 
motsvarande beslut.   
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med 
begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet. 
Förbundet har utifrån påtalat behov från direktion och revision om att 
revidera övergripande styrdokument för verksamheten tagit fram förslag till 
revidering av nuvarande finanspolicy, fastställd enligt tidigare 
direktionsbeslut 2016-11-17 § 48.  
Förbundets likviditet och betalningsflöden hanteras inom ramen för 
Trollhättans stads koncernkonto. 
Vid revidering har hänsyn tagits till gällande lagstiftningar och ekonomiska 
riktlinjer inom medlemskommunerna. Policyn har samtidigt tilldelats 
nomenklatur för att följa den definition av styrdokument som fastställts för 
NÄRF. 
NÄRF:s direktion beslutade 2021-12-16 (§ 57) att fastställa reviderad policy 
för finansiell verksamhet inom NÄRF. Medlemskommunerna ska enligt § 9 
i Kommunalförbundsordningen anta en av direktionen framtagen policy för 
den finansiella verksamheten. 
Policyn för finansiell verksamhet har inte behandlats på ägarsamrådet. De 
finansiella målen i policyn är samma mål som finns i NÄRF:s budget för 
2021. Målen reviderades till 2021 efter synpunkter från revisionen. De 
finansiella målen i budgeten för 2021 har beslutats av direktionen men inte 
av ägarsamrådet. De ekonomiska mål som anges i dokumentet är av en 
bredare ekonomistyrningskaraktär än vad som normalt sett ingår i en 
finanspolicy och är i sin uppbyggnad otydliga. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag 2022-02-07 §16  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-01-27 
Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet 2021-12-17 
Protokoll Direktionen NÄRF § 57 2021-12-16 
Policy för finansiell verksamhet, beslutad direktionen NÄRF 2021-12-16, 
Dnr 5010-2021-101-28 §57 
Finanspolicy fastställd av direktionen 2016-11-17 § 48, NÄRF Dnr 5010-
2016-72-40 
 
Beslutet skickas till 
 
NÄRF 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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KS § 38  Dnr 2021/346 
Begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige antar revisionsreglemente för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) enligt direktionen NÄRF:s beslut 2021-12-
16 (§ 58). 
 
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar 
motsvarande beslut.   
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med 
begäran om antagande av revisionsreglemente.  
Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § i kommunallagen meddela närmare 
föreskrifter om revision. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar 
revisionsreglemente. Reglementet ska komplettera lagstiftningens reglering 
med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, 
förvaltning mm.  
Enligt § 7 i kommunalförbundsordningen ska revision ske i enlighet med 
gällande lagstiftning samt fastställt revisionsreglemente för NÄRF. 
Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av nuvarande 
revisionsreglemente, fastställd enligt direktionsbeslut 2007-06-11 § 43. 
Vid revidering har hänsyn tagits till gällande lagstiftning samt SKR:s stöd 
för att upprätta eller revidera ett revisionsreglemente. Reglementet har 
tilldelats nomenklatur för att följa den definition för styrdokument som 
fastställts för NÄRF. 
Direktionen för NÄRF beslutade 2021-12-16 § 58 att fastställa reviderat 
revisionsreglemente. Revisionsreglementet har inte behandlats på 
ägarsamrådet. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-02-07 §17 
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-01-27 
Begäran om antagande av revisionsreglemente 2021-12-17 
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Protokoll Direktionen NÄRF § 58 2021-12-16 
Revisionsreglemente, beslutad direktionen NÄRF 2021-12-16, Dnr 5010-
2021-101-28 § 58 
 
 
Beslutet skickas till 
 
NÄRF 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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KS § 39  Dnr 2021/6 
Uppföljning av Intern kontroll 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad uppföljning av intern kontrollplan 
2021. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen antog den 27 januari 2021 (§ 27) intern kontrollplan för 
2021 för kommunstyrelsens verksamheter.  
 
Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun, antagna 22 maj 
2019, § 88 (dnr KS 2019/173) ska kommunstyrelsen varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. 
Planen kan innehålla gemensamma kontrollpunkter för förvaltningen i sin 
helhet, vilket innebär att dessa punkter ingår i respektive nämnds interna 
kontrollplan. Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i 
samband med att kommunstyrelsen beslutar om plan för kommande år.  
Nedan redovisas en samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts 
under året. En del av kontrollpunkterna kan komma att återfinnas i den 
riskanalys som är under framtagande och som kommer att fungera som 
underlag för kontrollplanen 2022, vilken kommunstyrelsen ska fatta beslut 
om i separat ärende. 
 
Uppföljning 

Administration 

80 % av de stickprovskontrollerade ärendena har handlagts korrekt, vilket 
får anses vara ett mycket gott resultat. Kontinuerlig utbildning i hantering av 
allmänna handlingar är dock av väsentlig betydelse både för tjänstepersoner 
och förtroendevalda.  

Ekonomi 

Gjorda stickprovskontroller av att upptagna inventarier finns där de enligt 
förteckningen ska finnas, är tillfredsställande. Dock kvarstår mycket av 
arbetet med hantering av anläggningsredovisning enligt revisionens 
rekommendationer. 
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Vad gäller överordnads attest för chefs egna kostnader har detta fungerat 
tillfredsställande. Dock kvarstår en del arbete i detta avseende utifrån 
revisionens rekommendationer. 
Deltagarlistor vid representation finns i övervägande utsträckning.  
 

Samhällsutveckling 

Kontroll har gjort av inkomna fjärrlånebeställningar. Kontrollerna visar på 
en handläggningstid mellan fem minuter och 7 dagar.  
Kontroll av rutiner vid livsmedelshantering visar på enstaka avvikelser, 
medan kontrollen av rutiner vid hygienhantering inte har några avvikelser 
alls.  
Tretton fordon har överskridit den totala körsträckan.  
 
HR/Lön 

Någon rapport över uttagna semesterdagar under huvudsemesterperioden 
har inte sammanställts under 2021. 
 
Av ca 12 500 tillgängliga semesterdagar har endast 97 betalats ut då de inte 
utnyttjats under 2021. 
 
Arbetet med funktionsbeskrivningar pågår och beräknas vara klart i 
samband med årets medarbetarsamtal 
 

IT 

Kontroll av att kommunens datorer inte är äldre än hårdvarugarantin (tre år) 
görs via system. Alla enheter har information om sig med bland annat 
inköpsdatum. Systemet uppdateras kontinuerligt vid förändringar och när 
enheter läggs till och skrotas. Alla enheter finns registrerade och kan 
numera inte fungera om de inte finns registrerade. 
 
Kontroll av att IT-konton avslutas i samband med att medarbetare avslutar 
sin anställning i kommunen görs genom att jämföra data mellan HR-
systemet och AD. Denna rutin görs vid varje fakturering då konto genererar 
en licens. Hanteringen är än så länge helt manuell, men kommer att 
automatiseras i samband med implementeringen av ett nytt HR-system.  
 
Sammanfattning 
Arbetet med intern kontroll ska bidra till att kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Arbetet fungerar dock inte som en 
naturlig del av kommunens ledning och styrning, varför en översyn av 
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processen har gjorts och förhoppningen är att arbetet med bl.a. en riskanalys 
som föregår internkontrollplanen ska bidra till ett mer tillfredsställande 
resultat.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-02-07 §18  
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-01-27  
Uppföljning Intern Kontrollplan 2021 kommunstyrelsens verksamheter inkl 
förvaltningsgemensamma kontrollpunkter, 2022-01-31  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Sektor Samhällsutveckling 
Sektor Utbildning 
Sektor Omsorg 
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KS § 41  Dnr 2022/24 
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger följande rapporter till handlingarna: 
 

• Protokoll direktionen Dalslands miljö och energiförbund, 2022-01-
20  

• Mötesanteckningar Presidiedialog mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun, 2021-11-18 2022/24 
Kallelse 2022-02-16 1  

• Årsrapporten för Ungdomsmottagningen i Färgelanda 2021 
 

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 direktionen Dalslands miljö och energiförbund, 2022-01-
20  

• Mötesanteckningar Presidiedialog mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun, 2021-11-18 2022/24 
Kallelse 2022-02-16 1  

• Årsrapporten för Ungdomsmottagningen i Färgelanda 2021 
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KS § 42  Dnr 2022/24 
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger meddelande daterade 2 februari för perioden, 
2022-01-12 -- 2022-02-08 till handlingarna. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Meddelande daterade 2 februari för perioden, 2022-01-12 -- 2022-02-08 till 
handlingarna. 
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KS § 43   
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut daterade 2 februari till 
handlingarna.  

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Delegationsbeslut daterade 2 februari. 
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KS § 44   
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-07 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger kommunstyrelsens arbetsutskottets protokoll från 
2022-02-07 till handlingarna. 
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KS § 45  Dnr 2022/9 
Workshop i KS- Intern kontroll 2022 

 
 

Kommunchefen informerar om arbetet med att ta fram en intern 
kontrollplan för 2022.  
 
Kommunchefen går igenom risk och konsekvensanalysen som gjorts inom 
kommunens olika verksamheter som en del i arbetet med att ta fram en 
intern kontrollplan för 2022. Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa 
frågor angående risk och konsekvensanalysen och om arbetet med den 
interna kontrollplanen för 2022.  
 
Presentationen som visas kommer att skickas ut till kommunstyrelsen efter 
mötet. Kommunstyrelsen önskas ta med underlaget till sina partigrupper och 
återkomma med synpunkter till kommunchefen senast den 28 februari.  
Intern kontrollplan för 2022 kommer att komma upp för beslut till 
kommunstyrelsen den 23 mars.  
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KS § 46   
Övriga frågor 

 
 
Karl-Erik Segersax (SD) efterfrågar information om händelsen som skede 
på Valboskolan föregående vecka.  
 
Ann Blomberg (C) informerar om att händelsen är en verksamhetsfråga och 
inte en politisk fråga, men utbildningsnämndens ordförande har tidigt varit 
informerad och hela nämnden kommer att få information på övergripande 
nivå i samband med nästa nämndsmöte 
  
 
Ann Blomberg (C) och kommunchef, Katrin Siverby informerar vidare om 
hur verksamheten arbetar med och hanterar händelser som den på 
Valboskolan. Katrin Siverby (S) informerar om att en rutin ska tas fram över 
hur olika sorters händelser ska informeras till tjänstepersoner och 
förtroendevalda.  
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