
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-23 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen av §§ 47–59, §§ 62–72 har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Anslaget sätts upp: 2022-03-31 
Anslaget tas ned: 2022-04-22  

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift  

 Linda Andersson 
 

Datum och tid: onsdag 23 mars 2022, kl. 13:00-17:55  
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda 
 
Ajournering under mötet:  
Ca kl.14.30-15:00 efter ärendet information om måluppföljning verksamhet 
omsorg.  
Ca 2 minuter kl.17.30-17.32 under ärende, ansökan om investeringsbidrag 
till Hembygdsföreningen i Järbos Dalslandsgård Vinnsäter.  
 
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: 
 

Karl-Erik Segersax (SD)                
 

Justeringsplats och tid: 
 

 Färgelanda kommunhus 31 mars 
kl.15:00  

Paragrafer 47–
59, 62–72   

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Ann Blomberg (C) 

Justerare:  
 
 

Karl-Erik Segersax (SD)           

Sekreterare:  
 
 

Linda Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-23 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ann Blomberg (C) Ordförande 
Linda Jansson (M), §§ 47–59, §§ 61–72  
Louise Blom (C) 
Sandra Hallberg (C), §§ 47–57  
Birgitta Mehamedi Örn (C), tjänstgörande ersättare för Leif Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L), §§ 47–58, §§ 60–72  
Natalie Wallin (SD), tjänstgörande ersättare för Jörgen Andersson (SD), §§ 
47–59  
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S), §§ 47–59, §§ 61–72  
Urban Henriksson (S), §§ 47–59, §§ 61–72 
Bengt Melin (M), tjänstgörande ersättare för Kerstin Fredriksson (S), §§ 47–
59, §§ 61–72 
 
 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Kristina Olsson, ekonomichef §§ 47–61 
Christel Olsson, HR-chef §§ 47–58  
Johan Lundh, Socialchef §§ 47–60 
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef §§ 47–60  
Anna Gunnervik, utbildningschef §§ 55–60  
Tobias Bernhardsson (C), ordförande utbildningsnämnden §§ 54–72  
Tommy Larsson (S), vice ordförande utbildningsnämnden § 55  
Håkan Gusteus (L), ordförande socialnämnden §§ 54–55  
Christina Svedberg (M), vice ordförande socialnämnden § 54  
Anna-Lena Sörensson, planingenjör §§ 47–52  
Kristina Sandström, samordnare Campus Dalsland deltar via teams § 59  
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare §§ 47–61  
Linda Andersson, nämndsekreterare 
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2022-03-23 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 47   
Ändringar på föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner att kommunchefens information läggs först på 
dagordningen och att information om kommunstyrelsens ansvar vid förhöjd 
beredskap utgår från dagens sammanträde.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Informationsärendet kommunchefens information läggs först på 
dagordningen så att de tekniska problem som uppkommit när andra 
tjänstepersoner ska presentera via teams ska hinna lösas.  
 
De tekniska problemen som uppkommit kan inte lösas i början av mötet 
vilket gör att informationsärendet Information om kommunstyrelsens ansvar 
vid förhöjd beredskap utgår från dagordning. Information om 
kommunstyrelsens ansvar vid förhöjd beredskap ska tas vid nästkommande 
sammanträde.  
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2022-03-23 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 48  Dnr 2022/12 
Information från kommunchef 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger följande information från kommunchefen till 
handlingarna:  
 

• Pandemiläget, information om covid-19 
• Information angående kriget i Ukraina  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunchef, Katrin Siverby, informerar om följande punkter: 
• Pandemiläget, information om covid-19 
• Information angående kriget i Ukraina  

 
 
 

Beslutsunderlag 
 
Presentation av Katrin Siverby, 2022-03-23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-23 

  

 
 
 

Kommunstyrelsens  

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 49   
Information om kommunstyrelsens ansvar vid förhöjd beredskap 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner att information om kommunstyrelsens ansvar 
vid förhöjd beredskap utgår från dagordning och ska tas vid 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
På grund av tekniska problem kan inte säkerhetssamordnaren som skulle 
delta via teams och informerar om kommunstyrelsens ansvar vid förhöjd 
beredskap delta i mötet.  
 
Information om kommunstyrelsens ansvar vid förhöjd beredskap utgår från 
dagordning och ska tas vid kommunstyrelsens näst kommande 
sammanträde.  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 50  Dnr 2022/55 
Avsiktförklaring avseende kommunal samverkan 4D 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige antar ”Avsiktsförklaring avseende kommunal samver-
kan 4D” avseende kommunal samverkan mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Fär-
gelanda och Melleruds kommuner enligt dokumentet ”Avsiktsförklaring av-
seende kommunal samverkan 4D” och uppdrar åt kommunstyrelsens ordfö-
rande att underteckna densamma.  

 
 
Yrkande 
 
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslutsförslag.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika former 
och omfattning. I takt med att samhället förändras finns ett ökande behov av 
samverkan för klara att leverera de kommunala välfärdstjänsterna.  

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda 
och Mellerud sker under namnet 4D, vilket står för 4 Dalslandskommuner.   

KSO, oppositionsråd (eller motsvarande) och kommunchefer i  
4D-kommunerna har under perioden 2017 - 2021 i dialog tagit fram un-
derlag för en utökad samverkan mellan kommunerna i 4D. De framtagna 
underlagen beskriver bland kommunchefernas uppdrag samt strategi, vision, 
syfte och mål kopplade till en utökad kommunal samverkan. Kommunche-
fen har under 2021 regelbundet1 informerat kommunstyrelsen om ovan an-
given dialog och det den resulterat i.   

Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från medbor-
garnas behov och tydliga nyttoaspekter för våra kunder2, för våra medarbe-
tare och för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund 
och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att samverka. 

 
1 Kommunstyrelsen 2021 § 56, § 118 och § 160 
2 Med kund avses alla de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter, de vi är till för 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Med ovanstående som grund har ”Avsiktsförklaring avseende kommunal 
samverkan 4D” arbetats fram. Dokumentet utgör ett ramverk för samver-
kansarbetet inom 4D-kommunerna för att belysa de ingående kommunernas 
intentioner och vilja till samverkan. 

Genom att anta ”Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D” åtar 
sig parterna att aktivt driva utvecklingen mot ökad samverkan i ett varaktigt 
och långsiktigt perspektiv utifrån angivna syften och mål.    

 

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av kommunchef, 2022-03-23  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 25 
Tjänsteskrivelse samverkanssamordnare för samverkan 4D, 2022-02-23 
Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D 
 
Beslutet skickas till 
 
Bengtsfors kommun 
Dals-Eds kommun 
Melleruds kommun 
 
 
 
 
  

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-23 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 51  Dnr 2021/123 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Varje myndighet bör upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras. 
Dokumenthanteringsplanen är myndighetens redskap för att skapa enhetliga 
rutiner i hantering av handlingar. En dokumenthanteringsplan är nödvändig 
för att åstadkomma en effektiv dokumentstyrning samtidigt som den ökar 
möjligheterna till insyn i kommunens verksamhet. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsen i Färgelanda.  
 
Dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen är baserad på Riksarkivets 
föreskrifter 2008:4 och redovisar handlingstyper utifrån vilka processer de 
tillhör. Strukturen utgår ifrån kommunalförbundet Sydarkiveras VerkSAM: 
vilket är både en klassificeringsstruktur och en informationshanteringsplan 
innehållande de processer som de har identifierat inom en kommun. 
 
I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om diarieföring, förvaring och 
sortering till alla handlingstyper som kommunens verksamheter hanterar. 
Dokumenthanteringsplanen fungerar också som ett gallringsbeslut. Detta då 
planen reglerar vilka handlingar som ska bevaras samt vilka handlingar som 
ska förstöras och när. Arkivering regleras i arkivlagen (SFS 1990:782) samt 
arkivförordningen (SFS 1991:446). 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Färgelanda kommun och i 
kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan redovisas även hur generella 
handlingstyper som finns i alla nämnder ska hanteras.  
 
Översyn av dokumenthanteringsplanen ska göras årligen och revideringar 
ska göras vid behov för att kunna vidhålla god arkivvård (§ 6 Arkivlagen). 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde så visar 
nämndsekreteraren en hänvisning angående leverans till arkivet som läggs 
till i dokumentet.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 33 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-03-04  
Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, 2022-03-04  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunledningsgruppen  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 52  Dnr 2022/95 
Centrumutvecklingsplan Färgelanda 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige antar Centrumutvecklingsplan Färgelanda 2022–2024. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att verkställa 
Centrumutvecklingsplanen. 
 
Finansiering sker inom befintlig budget. 

 
 
Yrkande 
 
Ulla Börjesson (S) och Kenneth Carlsson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.  
 
 
Protokollsanteckning 
 
Linda Jansson (M) och Bengt Melin (M) antecknar följande till protokollet:  
 
” Arbetet med att ta fram en Centrumutvecklingsplan har skett i dialog med 
kommunstyrelsens presidium samt och styrgrupp för samhällsplanering. 
Alla partier som finns invalda i Färgelandas kommunfullmäktigen har inte 
funnits med i arbetet med att ta fram planområden och förslag på 
utformning och under hur lång tid planen ska gälla.  
 

- Vi moderater anser att alla långsiktiga planer som Färgelanda 
kommun tar fram måste ha ett demokratiskt arbete där alla invalda 
partier i kommunfullmäktige får delta.  

I samband med uppstarten av översiktsplanen har det också varit en 
barndialog, där kommunens skolor fick tycka till om sin närmiljö. Barnen i 
skolorna i Färgelanda har bland annat skickat in teckningar på vad de skulle 
vilja ha i centrum. Dessa åsikter ska ligga till grund för utformningen av de 
olika platserna.  
Här har man inte bjudit in de fristående skolornas barn att vara med. Vi 
moderater anser att man måste behandla alla kommunens barn lika. Vi 
måste se till barnperspektivet, barnkonventionen och jämlikheten i 
kommunens arbeten med våra barn. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunen arbetar just nu med en kulturresa och den kan inte bara gälla när 
det passar styret i kommunen. kulturresan måste genomsyra allt arbete om 
det ska leda till någon bättring annars blir det bara en symbolhandling.”  
 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
I Färgelanda kommuns Mål- och resursplan 2022–2024 anges, 16 punkter 
för kommunen att arbeta med. Ett av dessa är ”Byggande och boende i hela 
kommunen – Utveckla centrumkärnor och Färgelanda centrumhus” samt 
arbetet mot att skapa en attraktivare kommun. 
 
Med hänvisning till ovan nämnda mål, synpunkter från invånare och 
besökare som redovisas nedan, samt behovet att lyfta centrum med ett 
samlat grepp har sektor Samhällsutveckling tagit fram en 
Centrumutvecklingsplan för att visa invånare och besökare hur vi jobbar 
med ett attraktivt centrum. Planen föreslår dels ett lyft av skötsel, 
utformning och tillgänglighet, och hur det ska skapa förutsättningar för ett 
mer välbesökt och använt centrum, både för besökare och utställare. 
 
Målet med Centrumutvecklingsplanen 
Ett centrum för alla med utrymme för stora och små aktiviteter, där platsens 
kvaliteter utnyttjas och gör Färgelandas invånare stolta!  
 
Omvärldsbevakning 
Ett inledande arbete var att se hur andra har gjort. Många större kommuner 
har tagit fram ambitiösa centrumutvecklingsplaner, som inte alltid stannar 
vid utveckling av den fysiska miljön. Vissa kommuner har tagit fram 
gestaltningsprogram, torgomvandling och liknande. Det visade tydligt att 
många kommuner arbetar med någon form av utveckling för centralortens 
centrum.  
 
Synpunkter på Färgelanda centrum  
Under hösten 2021 pågick en digital medborgardialog för att inhämta idéer, 
förslag och synpunkter inför att ta fram en ny översiktsplan. Kommunen var 
även delaktig i ett projekt från Västra Götalandsregionen med bland annat 
Dalslands Folkhögskola för att utveckla centrala Färgelanda, kallad ”Vårt 
Färgelanda”. I dessa två projekt har det samlats in synpunkter som tagits 
tillvara i denna plan.  
 
I samband med uppstarten av översiktsplanarbetet har även en barndialog 
skett, där barnen i kommunens skolor fick tycka till om sin närmiljö. Barnen 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

i skolorna i Färgelanda har bland annat skickat in teckningar på vad de 
skulle vilja ha i centrum. Dessa åsikter bör ligga till grund för utformning av 
de olika platserna. 
 
På sociala medier ställdes också frågan till kommunmedlemmarna om vad 
man saknar i centrala Färgelanda. Ett fantastiskt engagemang från 
kommunmedlemmarna gjorde att förvaltningen fick mängder av förslag att 
se över. Utöver önskemål förekom synpunkter på hur ytorna ser ut och sköts 
idag, att vikten av att snygga till skapar en större stolthet kring sitt centrum. 
En annan synpunkt är säkerhet och trygghet, att centrum idag kan upplevas 
delvis otryggt.  
 
Synpunkter från politik 
En löpande dialog om framtagande av planen har skett med 
kommunstyrelsens presidium och styrgrupp för samhällsplanering. Båda 
konstellationer har tyckt till om planområde, förslag på utformning och 
under hur lång tidplanen ska gälla.  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Planförutsättningar för parken 

 
 
Detaljplan 1507-P1 gäller för området, som är planerat för centrum, 
småindustri och park. Delar av området är prickad, vilket innebär att marken 
inte får bebyggas. Det är inget hinder för planteringar, bänkar och stigar, 
men bör beaktas vid planering av parken. 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslutsunderlag 
 
Presentation av planingenjör, 2022-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-22 § 22 
Tjänsteskrivelse planingenjör, 2022-02-23  
Centrumutvecklingsplan - Färgelanda 
 
Beslutet skickas till 
 
Sektor samhällsutveckling 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 53  Dnr 2020/235 
Godkännande av samverkansavtal angående Campus Dalsland 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen angående godkännande av 
samverkansavtal angående Campus Dalsland till handlingarna. Beslut i 
ärendet ska tas senare under kommunstyrelsens sammanträde under dagen.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
På grund av tekniska problem kan inte samordnare för Campus Dalsland 
delta via teams och föredra ärendet kl.13.45 som planerat enligt 
dagordningen. Kommunchef Katrin Siverby informerar om samverkansavtal 
angående Campus Dalsland och den information som gått ut med 
kommunstyrelsens kallelse. Då kommunstyrelsen har flera frågor som 
kommunchefen inte kan besvara så senare läggs beslutet i ärendet till senare 
under dagens kommunstyrelsens sammanträde då samordnare för Campus 
Dalsland kan delta digitalt och svara på frågor.   
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 54   
Information om måluppföljning verksamhet omsorg 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen från socialchef angående 
ekonomisk uppföljning och måluppföljning för verksamhet omsorg till 
handlingarna.  
 
 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchefen informerar om ekonomisk uppföljning och måluppföljning för 
verksamhet omsorg.  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor. En fråga ställs om 
omsorgsverksamhetens ansvar vid mottagandet av eventuella flyktingar på 
grund av det pågående kriget i Ukraina och en fråga ställs angående 
ekonomin för 2022.  
 
Diskussion sker angående en större verksamhetsförändring som eventuellt 
kommer att ske i omsorgsverksamheten under 2022.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Information från socialchef, 2021-03-23  
 
 
Mötet ajourneras ca kl.14.30-15:00 för diskussion om budgetförutsättningar 
för investeringar. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 55   
Information om måluppföljning verksamhet utbildning 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen från utbildningschef angående 
ekonomisk information och måluppföljning för verksamhet utbildning till 
handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Utbildningschefen informerar om ekonomisk information samt 
måluppföljning för verksamhet utbildning.  
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor. Två frågor ställs om 
ekonomin, en fråga om håltimmar, en fråga om lärarnas arbetsmiljö samt en 
fråga om förskoleplatser.  
 
Diskussion sker angående hur arbetet med oroligheterna som skett på 
Valboskolan den senaste tiden ser ut och om när utbildningsnämnden ska 
informeras när oroligheter sker.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av utbildningschef, 2022-03-23  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 56  Dnr 2022/86 
Ekonomisk information till kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om ekonomiska utfall för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och 
socialnämnden för februari 2022 till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Information ges om ekonomiska utfall för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden för februari 
2022. Utfallen är inte fullt avstämda och analyserade. 
 
Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor. En fråga ställs om 
socialnämndens utfall och en om utbildningsnämndens utfall.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation ekonomichef, samhällsutvecklingschef, socialchef och 
utbildningschef, 2022-03-23  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 57  Dnr 2022/7 
Planeringsförutsättningar mål och resursplan 2023-2025 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen antar planeringsförutsättningar för budgetarbetet 2023–
2025 enligt förslag daterat 2022-03-18 och sänder dessa på remiss till 
kommunens nämnder. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Under hösten 2021 har ett arbete pågått kring att tydliggöra de aktiviteter 
som ingår i processen för att planera och följa upp strategiska mål och 
resurser. Syftet med processen är att skapa en hållbar, tydlig och 
genomarbetad flerårig plan för mål och resursstyrning för ändamålsenlig 
användning och fördelning av resurser genom hela organisationen. 
 
I år är ett år då vi ställer om tidplanen för att få en tydligare process med 
längre framförhållning och tydlig ansvarsfördelning. Det innebär att vi detta 
år har en extremt tight tidplan för vårt arbete med att ta fram en mål- och 
resursplan.  
 
Från 2019 har Färgelanda kommun en nämndsorganisation. Det innebär att 
respektive nämnd ska lämna underlag inför framtagandet av Mål- och 
Resursplan (MRP) 2023–2025 samt utifrån fastställd MRP fatta beslut om 
nämndens detaljbudget. 
 
För att få ett bra underlag med god insyn från nämnder och 
kommunfullmäktiges samtliga partier, inför beslut i kommunfullmäktige 
den 8 juni 2022, har budgetberedningen haft möten gällande; 
omvärldsanalys, bokslutsdialog samt planeringsförutsättningar. 
 
Planeringsförutsättningarna innehåller bland annat övergripande tidplan, 
indexuppräkning, befolknings- och demografiska prognoser, finansiella mål, 
verksamhetsmål och preliminära ekonomiska ramar.  
 
Nämnder och kommunstyrelse har att, utifrån de verksamhetsmål som 
kommunfullmäktige beslutat i Mål- och Resursplan 2022–2024 samt de 
preliminärt tilldelade ekonomiska ramarna, lämna remissvar på dessa 
planeringsförutsättningar. Preliminärt remissvar ska vara budgetberedningen 
tillhanda i samband med att kallelse till nämnden går ut, dock senast den 20 
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april. Beslut om remissvar ska tas i nämnder och kommunstyrelse senast 
den 27 april. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation ekonomichef, 2022-03-23  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-03-18  
Planeringsförutsättningar daterat 2022-03-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
KLG 
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KS § 58  Dnr 2022/4 
Årsredovisning 2021 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner för sin del förslaget till årsredovisning för 
2021 och överlämnar densamma till revisionen för granskning. 
 
Inga över- eller underskott överförs till 2022. 
 
Beslutade riktade investeringsmedel för 2021 som inte förbrukats överförs 
till 2022. 
 
Protokollsanteckning  
 
Linda Jansson (M) och Bengt Melin (M) antecknar följande till protokollet:  
 
”Färgelanda kommun lever inte upp till villkoren för en god ekonomisk 
hushållning. 
 
I årsredovisningen kan man konstatera att kommunen inte lever upp till ett 
av de två finansiella målen. Enbart sju av de 19 verksamhetsmålen har 
uppnåtts. Fullmäktige har beslutat att 100 procent av de finansiella målen 
och minst 75 procent av verksamhetsmålen ska vara ska vara uppfyllda för 
att en god ekonomisk hushållning ska föreligga. 
 
Nämndernas visar på negativa avvikelser jämfört med budget på 18 miljoner 
kronor för helåret. En viktig förutsättning för en fungerande 
ekonomistyrning är budgetföljsamhet vilket inte fungerar i Färgelanda 
kommun.        
    
Den ekonomiska situation för Färgelanda kommun är fortsatt mycket 
allvarlig och bekymmersam. Färgelanda kommun står inför mycket stora 
utmaningar och kommer att behöva fatta omfattande och kännbara beslut, 
inte minst strategiska.  
 
Styret för Färgelanda kommun har inte kommit med förslag som tar 
kommunen ur den ekonomiska krisen och saknar de ledarskap som behövs 
för att ta Färgelanda kommun framåt. Trots nytt kommunalråd och tre byten 
av ordförande för barn och utbildnings nämnden alla centerpartister 
fortsätter kommunen att drivas i samma destruktiva anda.”  
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Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning 
som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Årsredovisningen 
tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen överlämnas 
därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om ansvarsfrihet.      
 
Årsredovisningen för år 2021 visar ett positivt resultat på 3,3 mnkr, vilket är 
5 mnkr sämre än budget. Verksamheterna totalt i kommunen visar en 
negativ avvikelse jämfört med budget på 18 mnkr för helåret. 
Finansverksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 13 
mnkr för helåret. Detta består till övervägande del av förbättrad 
skatteprognos med 16,2 mnkr jämfört med budgeterat, att staten ersatt 
sjuklönekostnader med 2,8 mnkr samt att den outredda differensen på 7 
mnkr sedan IT-kraschen belastat finansverksamheten. 

2020 redovisades ett negativt resultat på 10,6 mnkr, trots statens extra 
tillskott på 12 mnkr och att staten ersatt sjuklönekostnader med ca 3,7 mnkr. 
Dessutom påverkade förändringen av pensionsskulden till NÄRF 2020 års 
resultat positivt med 2,0 mnkr. Exklusive dessa jämförelsestörande poster 
redovisades ett negativt resultat på ca 28 mnkr för 2020. 

2021 redovisas ett positivt resultat på 3,3 mnkr. Staten har även 2021 ersatt 
sjuklönekostnader med ca 2,8 mnkr. Dessutom är resultatet belastat med 
ca 7 mnkr som avser differens som inte kan utredas och som härrör från den 
IT-krasch som kommunen drabbades av i december 2019. Exklusive dessa 
jämförelsestörande poster redovisas ett positivt resultat på 7,5 mnkr för 
2021. 

Kommunkoncernen visar ett positivt resultat för 2021 på 3,1 mnkr. 

Presentationen som visas när årsredovisningen för 2021 presenteras kommer 
att skickas ut till kommunstyrelsen efter sammanträdet. Under 
presentationen av personalredovisningen till kommunstyrelsen presenterar 
sig Christel Olsson som är ny HR-chef.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation ekonomichef, samhällsutvecklingschef, utbildningschef samt 
HR-chef, 2023-03-23  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-03-02  
Årsredovisning 2021 Färgelanda kommun   
Beslut Utbildningsnämnden årsredovisning 2021 §17, 2022-02-22  
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Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
Sektorschefer 
Kommunchef 
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KS § 59  Dnr 2020/235 
Godkännande av samverkansavtal angående Campus Dalsland 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal avseende Campus 

Dalsland mellan Färgelanda kommun och huvudmannen Bengtsfors 
kommun för kalenderåren 2022–2024. 

2. Färgelanda kommun åtar sig att finansiera verksamhetens kostnader 
under avtalsperioden upp till ett belopp om max 325 tkr/år under 2023 
och 2024. Finansiering sker genom avsatta medel inom ofördelade 
medel.   

3. Beslutet förutsätter att likalydande beslut tas i kommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Vänersborg och Åmål. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sammanfattning 

Campus Dalsland har följande mål:  

• tillgängliggöra högre utbildning och forskning för invånarna i 
Dalsland 

• vara en mötesplats för att stimulera kunskapsutveckling hos 
människor och verksamheter 

• människor ska kunna studera oavsett var man bor och var i livet man 
befinner sig 

• möjliggöra livslångt lärande 
Som student på Campus Dalsland kommer man att kunna läsa 
eftergymnasiala program och kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och 
universitet, alternativt genom anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, men 
studierna genomförs på campus, så kallad distribuerad utbildning. De 
programutbildningar och kurser som erbjuds kommer därmed 
huvudsakligen att vara platsförlagda. Det innebär att studenterna är på plats 
på Campus Dalsland under utbildningen. 
 
Bakgrund 

Studier visar att närhet till högre utbildning ökar sannolikheten att gå vidare 
till högre studier. Särskilt med avseende på ålder och socioekonomisk 
bakgrund. I sammanhanget ska även beaktas att landets lärosäten 
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huvudsakligen är lokalt rekryterande (UKÄ:s rapport: Studenternas rörlighet 
inom Sverige – en fördjupning). Särskilt kan man se det i följande grupper: 

• Äldre studenter både rekryteras från och bor kvar i lärosätets region efter 
examen i högre utsträckning än yngre. Oavsett ålder så är också kvinnor 
regionalt rekryterade i något högre utsträckning än männen. 

• Studenter med lågutbildade föräldrar är oftare regionalt rekryterade och 
stannar också oftare kvar i regionen jämfört med studenter med medel- 
och högutbildade föräldrar. Vanligast att flytta är det bland studenter med 
högutbildade föräldrar. Mellan kvinnor och män med samma sociala 
bakgrund är skillnaderna dock små. 

Äldre studenter flyttar generellt mer sällan än yngre. De bor också kvar i 
lärosätets län tre år efter examen i högre utsträckning. Detta gäller både 
kvinnor och män. Dock är rörligheten något mindre bland kvinnor än bland 
män. Till exempel var andelen regionalt rekryterade bland kvinnor högre än 
bland männen i samtliga åldersgrupper. Kvinnor bor också oftare kvar i 
lärosätes län efter examen jämfört med männen i samtliga åldersgrupper, 
utom bland de som tog examen senast vid 24 års ålder. Där är andelarna 
mellan kvinnor och män i stället lika, 59 procent. (UKÄ: Studenternas 
rörlighet inom Sverige – en fördjupning). 
Statistik från samma studie visa även att ju lägre utbildning studentens 
föräldrar har, desto vanligare är det att personen är regionalt rekryterad. 
Samma mönster finns även när det gäller andelen studenter som stannar 
kvar i regionen efter examen. Studenter med lågutbildade föräldrar stannar 
oftare kvar än de med föräldrar som är medel- eller högutbildade. 
Sammantaget talar detta för att man som kommun relativt snart kommer att 
kunna se fördelar med att driva ett högskolecentrum för att kunna få tillgång 
till personer som matchar behoven både på den offentliga och privata 
arbetsmarknaden.  
Förändringar på arbetsmarknaden sker dessutom idag i allt högre hastighet 
vilket gör att många kommer att behöva kompetensutveckla sig alternativt 
göra karriärbyten flera gånger om under sitt yrkesliv. Campus Dalsland 
kommer då att vara en möjlighet att kunna erbjuda livslångt lärande för 
invånarna i kommunerna. 
I samband med projektet Nya Vägar gjordes en intervjustudie bland 
studenter som studerade på en högskoleutbildning vid ett lärcentrum om 
varför man inte börjat studera tidigare. Några av svaren som kom fram var 
följande: 

• Ingen i vår familj eller som jag känner… 
• Jag trodde inte jag var en sån…. 
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• Det går inte att ha familj och bo borta eller pendla flera timmar varje 
dag 

På frågan varför man valt att studera vid ett lokalt campus/lärcentra och inte 
en utbildning på en högskoleort svarade man följande: 

• Enda möjligheten för mig som ensamstående med dotter  
• Pendlingen, de funkar inte med kollektivt resande på grund av tiden  
• Tiden det tar att resa och det funkar inte för familjen  

En slutsats att dra av detta är att närhet till högre utbildning ökar chansen att 
fler vågar ta steget att påbörja studier. I Västra Götalandsregionen finns idag 
fem lärosäten – alla dessa är lokaliserade i den södra delen av regionen. I 
den nordvästra delen har invånarna generellt längre till en högskola eller 
universitet än i övriga delar av regionen. Campus Dalsland kommer bli ett 
komplement för att kunna tillgodose tillgängligheten för högre studier i 
Dalsland. 
Analys 
Erfarenheter från andra lokala campus/lärcentra, med huvudsakligen 
universitets- och högskoleutbildningar, visar dessutom att resultatet för varje 
satsad krona ger ett positivt utfall för kommunen i form av ökade 
skatteintäkter, minskade bidragskostnader samt andra positiva effekter så 
som ökad konsumtion.  
Campus Dalsland kommer kunna bli en avgörande positiv faktor för den 
fortsatta utvecklingen och arbetskraftstillväxten i Dalsland och för att nå 
flera av målen i portalprojektet ”Det goda livet i Dalsland”. Högre 
utbildning ger även något mer än att bara få anställningsbara personer. Den 
personliga utvecklingen som en person genomgår när den utbildar sig leder 
till förmågor som kritiskt tänkande och skapar medborgare som bidrar till ett 
bättre samhällsklimat. 
Verksamheten inom ramen för Campus Dalsland skall i första hand utgöras 
av högskole- och universitetsutbildning samt relevanta 
yrkeshögskoleutbildningar (YH) med fokus att fylla ett identifierat behov 
hos de ingående kommunerna. Undervisningen kommer huvudsakligen 
bedrivas via distribuerad utbildning från respektive utbildningsanordnare. 
Lärarledd undervisning på plats, vid särskilda utbildningar/moment, kan 
förkomma.  
Kostnader/budget 
Utbildningarna vid Campus Dalsland finansieras via respektive 
utbildningsanordnares ordinarie tilldelningssystem/finansieringsmodell 
alternativt via särskilda projektmedel. Campus Dalsland skall i sin tur 
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säkerställa och erbjuda en stimulerande studiesocial miljö där studenten har 
tillgång till studentstöd samt IT-stöd.  
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Verksamhetsledning  
Funktionen ansvara bland annat för följande arbetsområden:  

• samråda med styrgruppen om inriktning på arbetet 
• vara kontakt mot region och andra relevanta aktörer 
• att utveckla kontakterna med lärosäten och YH-anordnare 
• att utveckla ekonomisk planering och verksamhetsplanering 
• I dialog med offentliga och privata verksamheter kunna matcha 

arbetsmarknadens behov och efterfrågan.  
• att samverka med utbildnings- och näringslivsföreträdare i hela området  
• planering och design av lokaler/utbildningslokaler 
• kommunikation och marknadsföring  

Campusmentorer/Teknik- & IT-kunnig personal 
Från och med verksamhetsstart behövs en teknikansvarig med kunskap om 
distanspedagogik, för att säkra upp genomförandet av all den undervisning 
och de möten som ska ske genom videokonferenssystem och andra digitala 
plattformar.  
Studentstödsfunktion/mentor kommer att behövas vid utbildningsstart. Den 
funktionen kommer vara av stor vikt för att kunna säkerställa breddat 
deltagande.  
Bemanningen på längre sikt blir avhängig av vilka typer av utbildningar 
som kommer att ges. En YH-utbildning med fast lokalisering på Campus 
Dalsland kan exempelvis sannolikt medge anställning av en 
utbildningsledare kopplad till programmet 
Övriga kostnader 
Utöver personalkostnader enligt förslag ovan kommer det att behövas 
budgetposter som kan finansiera kommunikation vid studentrekrytering, 
anpassning av teknik, underhåll, samt utvecklingskostnader (se nedan). 
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Förslag till organisationsform för Campus Dalsland 
Då etableringen av Campus Dalsland involverar flera kommuner behöver en 
gemensam organisationsform för styrning och ledning av verksamheten 
beslutas om.  
Lokala campus och lärcentra runtom i Sverige är organiserade på lite olika 
vis: 

a. Kommunalförbund - Verksamheten placeras under ett gemensamt 
kommunalförbund 

b. Gemensamt bolag - En struktur där till exempel näringsliv, 
kommuner och lärosäten samverkar för gemensamma syften. 
Aktörerna är likvärdiga; lärosäten, kommun och region samt 
näringslivet, äger gemensamt ett bolag. Avtal reglerar tydligt 
förhållandet mellan aktörerna. Avtalet gäller löpande till dess någon 
säger upp det 

c. Ekonomisk förening - Ett gemensamt bildande av en ekonomisk 
förening där flera intressenter gemensamt äger och driver 
verksamheten 

d. Placering hos en av ingående kommuner - En av de ingående 
kommunerna står för huvudmannaskapet, medan de andra 
kommunernas likvärdiga inflytande och medfinansiering regleras via 
ett samverkansavtal  

Generellt verkar det som att en av framgångsfaktorerna, om man tittar på 
andra lokal campus och lärcentra runt om i Sverige, är att betrakta 
verksamheten som en tillväxt- och utvecklingsinvestering med ansvaret hos 
högsta politiska beslutsnivå i berörda kommuner. Därför är förslaget att 
besluta om en organisationsform där deltagande kommuner ingår ett 
samverkansavtal (se bilaga) enligt modell D ovan. Detta för att skapa en 

29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-23 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

robust verksamhet, som inte är kostnadsdrivande eller tungrodd i sin 
utformning och arbetssätt. Förslaget innebär att en av de ingående 
kommunerna står för huvudmannaskapet, medan de andra kommunernas 
likvärdiga inflytande och medfinansiering regleras via avtal. En sådan 
modell tillämpas exempelvis vid Campus Västra Skaraborg (med säte i 
Lidköping) där fem kommuner samverkar och där man har inrättat ett 
”utbildningsråd” för den gemensamma styrningen av verksamheten. Den 
dagliga driften av verksamheten ansvara verksamhetsledaren för. En 
övergripande styrelse eller styrgrupp med väl balanserad representation från 
involverade parter, samt förslagsvis även med extern neutral representation i 
form av för verksamheten särskilt värdefull kompetens, finns som bollplank 
och stöd för verksamheten. 
 

 
Beslutsunderlag 
 

Information från kommunchef och samordnare Campus Dalsland, 2022-03-23  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 31 
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-03-07  
Förslag till samverkansavtal, inkommit 2022-03-07 
Underlag till tjänsteskrivelse, inkommit 2022-02-01 

 
Beslutet skickas till 
 
Campus Dalsland 
Bengtsfors kommun 
Dals-Eds kommun 
Melleruds kommun 
Vänersborgs kommun 
Åmåls kommun. 
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KS § 62  Dnr 2022/9 
Intern kontrollplan 2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan 2022 enligt förvaltningens 
förslag daterat 2022-03-14. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt 6 kap. 6 § Kommunallagen (KL, 2017:725) ska kommunstyrelsen 
och nämnderna se till att den interna kontroller är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (har en tillräcklig 
internkontroll). Vidare ska kommunstyrelsen se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun (KS 2019-05-22, 
§ 88) ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen för nästkommande år.  
 
Efter en granskning av kommunens revisorer avseende intern kontroll 2018, 
lämnades rekommendationer för det fortsatta arbete (dnr KS 2020/151). 
Med anledning härav beslutade kommunstyrelsen den 30 september 2020 (§ 
151) att ge kommunchefen i uppdrag att utreda hur det framtida arbetet med 
intern kontroll i förvaltningen skulle kunna genomföras på ett kvalitetssäkrat 
sätt. Uppdraget presenterades för kommunstyrelsen den 24 november 2021 
(§ 193) och därvid föreslogs en tågordning där en riskanalys skulle 
presenteras för kommunstyrelsen i februari och att beslut sedan skulle tas i 
mars 2022. Vidare skulle enligt förslaget nya regler för internkontroll antas 
av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under maj och juni 2022. 
 
En av förvaltningsledningen upprättad riskanalys presenterades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2022 (§ 45), varvid 
ledamöterna gavs möjlighet att lämna synpunkter både under sammanträdet 
och fram till och med den 28 februari. Därefter har urval skett utifrån 
principen om att de riskerna med högst sammanvägt riskvärde ska särskilt 
kontrolleras. Urvalet har skett efter avstämning med kommunstyrelsens 
ordförande. Noteras bör att alla risker som identifierats kommer att arbetas 
med i förvaltningen som en del av det löpande arbetet. 

 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-03-15  
Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun (KS 2019-05-22, § 88)  
Revisionsrapport avseende intern kontroll 2018, (dnr KS 2020/151) 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-24, § 193 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-16, § 45 
Riskanalys inför KS internkontrollplan 2022, upprättad 2022-02-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunchefens ledningsgrupp 
 
 
 
 
  

32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-23 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 63  Dnr 2020/275 
Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen överlämnar svar på remiss avseende förslag till ny 
politisk organisation 2023–2026 enligt yttrande daterat 2022-03-02. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen 
i uppdrag att inför mandatperioden 2023–2026 se över den politiska 
organisationen (KF § 12).  
 
I beredningen av ärendet har val- och arvodesberedningen nyttjat 
remissförfarande vid flera tillfällen och efterfrågat synpunkter från 
nämndpresidier, gruppledare och ledande tjänstemän i olika frågor. 
 
Val- och arvodesberedningen föreslår en fortsatt s.k. nämndsorganisation, 
där vissa strategiska samhällsplaneringsfrågor flyttas från bygg- och 
trafiknämnden till kommunstyrelsen. 
 
Vidare anser beredningen att det finns fördelar med att samla kultur- och 
fritidsfrågorna under en nämnd, samtidigt som den frågan behöver utredas 
ytterligare. Beredningen föreslår därför att uppdrag ges att se över 
organisationen med denna inriktning och att utredningen presenteras så att 
fullmäktige kan fatta beslut i frågan senast i samband med beslutet om mål- 
och resursplan för 2024.  
 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot val- och arvodesberedningens 
förslag. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 29  
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-03-02  
Val- och arvodesberedningens beslut, (§ 2, 2022-02-14) 
Yttrande Val- och arvodesberedningens förslag till politisk organisation, 2022-
02-14 
Val- och arvodesberedningen, minnesanteckningar 2022-02-14 
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Beslutet skickas till 
 
Val- och arvodesberedningen 
Bygg- och trafiknämnden 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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KS § 64  Dnr 2022/109 
Ansvarig utgivare för direktsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
1. Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande Thor-

Björn Jakobsson (C) som ansvarig utgivare för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden.  

 
2. Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges första vice 

ordförande Kenneth Carlsson (L) som ersättare till ansvarig utgivare 
efter ordförande.  
 

3. Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges andra vice 
ordförande Kerstin Fredriksson (S) som ersättare till ansvarig 
utgivare efter ordförande och vice ordförande 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att utgivaren inte ska vara ansvarig för 

det som sägs under sammanträdet. Var och en som yttrar sig under 
kommunfullmäktiges sammanträden ansvarar själv för eventuella 
yttrandefrihetsbrott denne begår.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige direktsänder sina sammanträden via kommunens 
hemsida. Då webbsändningen är en direktsändning och är riktad till 
allmänheten så ska webbsändningen registreras hos myndigheten för press, 
radio och tv. I samband med registrering ska även en ansvarig utgivare utses 
och registreras. Det är den som driver verksamheten som är skyldig att utse 
och registrera en ansvarig utgivare till myndigheten för press, radio och tv.  
 
Den ansvarige utgivaren ansvarar för sändningens innehåll och ska kunna 
påverka sändningen. I kommunfullmäktige är det ordföranden som leder 
sammanträdet och ansvarar för ordningen. Det är därför passande att 
ordföranden utses till ansvarig utgivare.  
 

Den ansvariga utgivaren kan utse en ställföreträdande utgivare som då 
måste godkännas av den som sänder. Det är därför lämpligt att 
kommunfullmäktiges ordförande utser de båda vice ordförandena i 
kommunfullmäktige till ställföreträdande utgivare i det fallet att ordförande 
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inte kan delta under sammanträdet.  Deras uppdrag som ansvarig utgivare 
infaller då i de fall som de leder sammanträdet.  
 

Under ett direktsänt sammanträde är det svårt för ordförande att råda över 
vad som yttras. Kommunfullmäktige bör därför besluta att var och en som 
deltar i direktsändningar från kommunfullmäktige själv får ansvara för de 
eventuella yttrandefrihetsbrott som denne begår. 
 
 
I det fall att den ansvariga utgivaren vill avsäga sig utgivarskapet eller om 
ansvaret för utgivarskapet ska bytas måste detta alltid registreras hos 
myndigheten för press, radio och tv om sändningarna ska fortsätta. 

 
 

Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-03-14 § 34 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-03-04  
Tillstånd eller registrera sändning - Myndigheten för press, radio och tv 
(mprt.se) 
Ansvarig utgivare - Myndigheten för press, radio och tv (mprt.se) 
Registrering av webb-tv - Myndigheten för press, radio och tv (mprt.se) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Myndigheten för press, radio och tv  
Thor-Björn Jakobsson 
Kerstin Fredriksson 
Kenneth Carlsson  
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KS § 65  Dnr 2021/261 
Information om ansökan till delegationen för kommunal ekonomi i 
balans 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen om ansökan till delegationen för 
kommunal ekonomi i balans till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunchef Katrin Siverby informerar om vad som kommer att ingå i 
kommunens ansökan till delegationen 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. Förvaltningen kommer att slutföra arbetet med 
ansökan och skicka in den till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022.  
 
Kommunstyrelsen informeras då ansökan om statsbidraget som skickas in 
ska vara politiskt förankrad. Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa frågor 
om ansökan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefen informerar, 2022-03-23  
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KS § 66  Dnr 2021/229 
Antagande av partistödsregler 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen flyttar ärendet antagandet av partistödsregler till 
nästkommande kommunstyrelse den 20 april 2022. Beslut i frågan kommer 
att fattas under kommunstyrelsen sammanträdet den 20 april.  
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KS § 67  Dnr 2021/336 
Motion- Centrumhuset. Linda Jansson (M) 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen flyttar ärendet motion-Centrumhuset till nästkommande 
kommunstyrelse den 20 april 2022. Beslut i frågan kommer att fattas under 
kommunstyrelsen sammanträdet den 20 april.  

 
 
 
 
 
  

39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-03-23 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 68  Dnr 2022/100 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen flyttar ärendet allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Färgelanda kommun till nästkommande kommunstyrelse den 20 april 2022. 
Beslut i frågan kommer att fattas under kommunstyrelsen sammanträdet den 
20 april.  
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KS § 69  Dnr 2020/50 
Revidering av beslut rörande firmatecknare för Färgelanda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
 
Kommunstyrelsen flyttar ärendet revidering av beslut rörande firmatecknare 
för Färgelanda kommun till nästkommande kommunstyrelse den 20 april 
2022. Beslut i frågan kommer att fattas under kommunstyrelsen 
sammanträdet den 20 april.  
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KS § 70  Dnr 2022/24 
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger följande rapporter till handlingarna: 
 
• Årsredovisning Färgelanda vatten AB 2021  
• Revisionsberättelse till bolagsstämman i Färgelanda Vatten AB  
• Granskningsrapport - Färgelanda vatten AB 2021  
 • Protokoll nr 1 Styrelsemöte Västvatten AB, 2022-02-17 
 • Protokoll nr 1 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2022-02-17  
• Direktjusterat protokoll Dalslands miljö och energi nämnd, 2022-02-17  
• Justerat protokoll Dalslands miljö och energinämnd, 2022-02-17  
• Justerat protokoll 2022-02-17 - Dalslands miljö och energiförbund 
direktion  
• Mötesanteckningar från Presidiedialog mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun den 18 november 2021  
• Bildspel Presidiedialog mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Färgelanda kommun den 18 november 2021  
• Protokoll VästKoms styrelse, 2022-03-08  
• Protokoll direktionen Dalslands miljö och energiförbund, 2022-01-20 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 
beslut/händelser från dessa sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun.  
 
Skriftliga rapporter lämnas genom: 
 
• Årsredovisning Färgelanda vatten AB 2021  
• Revisionsberättelse till bolagsstämman i Färgelanda Vatten AB   
• Granskningsrapport - Färgelanda vatten AB 2021  
 • Protokoll nr 1 Styrelsemöte Västvatten AB, 2022-02-17 
 • Protokoll nr 1 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2022-02-17  
• Direktjusterat protokoll Dalslands miljö och energi nämnd, 2022-02-17  
• Justerat protokoll Dalslands miljö och energinämnd, 2022-02-17  
• Justerat protokoll 2022-02-17 - Dalslands miljö och energiförbund 
direktion  
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• Mötesanteckningar från Presidiedialog mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun den 18 november 2021 2  
• Bildspel Presidiedialog mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Färgelanda kommun den 18 november 2021  
• Protokoll VästKoms styrelse, 2022-03-08   
• Protokoll direktionen Dalslands miljö och energiförbund, 2022-01-20 
 
 
Linda Jansson (M) efterfrågar rapport från de möten som hållits angående 
Kulturresan.    
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KS § 71   
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut daterade 15 mars till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Delegationsbeslut daterade 15 mars.  
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KS § 72   
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-14 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger kommunstyrelsens arbetsutskottets protokoll från 
2022-03-14 till handlingarna 
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