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KS § 102   
Kommunstyrelsens ordförandes information vid kommunstyrelsens 
sammanträde 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen från kommunstyrelsens ordförande 
till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens ordförande Ann Blomberg (C) informerar kommunstyrelsen 
om att den 30:e maj kommer ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde ske 
kl.09:00 till cirka kl.12.Utbildningsnämnden och omsorgens taxor behöver 
beredas av nämnderna innan förslag på mål och resursplan/budget 2023-2025 
kan beredas av kommunstyrelsen. Utbildningsnämndens taxor och omsorgens 
taxor hann inte beredas i nämnderna innan dagens kommunstyrelsens 
sammanträde. På kommunstyrelsens extra insatta sammanträde den 30:e maj 
kommer därför mål och resursplanen/budgeten år 2023–2025 samt taxor för 
utbildningsnämnden och omsorgen för år 2023 att lyftas. Andra ärenden som 
kommer att lyftas på det extra insatta kommunstyrelsemötet den 30:e maj är 
antagande av styrdokument västvatten, enkät om kommunens klimatarbete och 
eventuellt kommer information om framtidens vårdinformationsmiljö. Fler 
ärenden kan tillkomma.  
 
Kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni ställs in. Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde den 13 juni kommer att ske som planerat, ärendena 
bereds då inför kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti. Följaktligen 
ställs kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti in.  
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KS § 103  Dnr 2022/7 
Mål och resursplan/Budget 2023-2025 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Utbildningsnämndens taxor och omsorgens taxor för år 2023 har inte hunnits 
beredas i nämnderna innan dagens kommunstyrelsesammanträde. 
Utbildningsnämnden och omsorgens taxor behöver beredas av nämnderna 
innan förslag till mål och resursplan/budget 2023–2025 kan beredas av 
kommunstyrelsen. På kommunstyrelsens extra insatta sammanträde den 30:e 
maj kommer därför mål och resursplanen/budgeten 2023–2025 samt taxor för 
utbildningsnämnden och omsorgen för år 2023 att lyftas. 
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KS § 104   
Information vid kommunstyrelsens sammanträde 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen som presenterats på 
kommunstyrelsens sammanträde till handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Information om nedan följande ärenden presenteras under 
kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen får möjlighet att ställa 
frågor efter varje anförande.  
 

• Kulturplan 2022–2027 
- Information av samhällsutvecklingschef, Tünde Petersson 

Beslut angående ärendet se §108  
 

• Avyttrande av Allégården 
- Information av samhällsutvecklingschef, Tünde Petersson  

Beslut angående ärendet se § 110  
 

• Lillågården investering 
- Information av socialchef, Johan Lundh och fastighetsförvaltare, 

Iris Zell  
Beslut angående ärendet se § 111 
 

• Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist     
- Information av socialchef, Johan Lundh  

Mer information angående ärendet se § 113  
 

• Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt 
Färdplan med länsgemensam strategi för god och nära vård 
- Information av socialchef, Johan Lundh  
Beslut angående ärendet se § 114  
 

• Arbetsmiljöpolicy 
- Information av HR-chef, Christel Olsson 

Beslut angående ärendet se § 107  
 

• Kvartalsrapport kvartal 1, 2022 
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-Information av ekonomichef, Kristina Olsson  
Beslut angående ärendet se § 117  

 
• Ekonomisk information till kommunstyrelsen 

- Information av ekonomichef, Kristina Olsson 
 
 
Närvaro under informationen  
 
Tünde Petersson, samhällsutvecklingchef och fastighetsförvaltare, Iris Zell 
lämnar mötet efter information om Lillågården investering.  
 
Christel Olsson, HR-chef kommer under information om omstrukturering av 
äldreomsorgen med anledning av platsbrist.  
 
Hugo Hultgren (M), revisionen lämnar mötet efter information om 
omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist.  
 
 
Sandra Hallberg (C) kommer under information om Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för 
länsgemensam strategi för länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 
 
Johan Lundh, socialchef lämnar mötet efter information om Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för 
länsgemensam strategi för länsgemensam strategi för god och nära vård.  
 
 
Linda Jansson (M) och Thor-Björn Jakobsson (C) lämnar mötet efter allt 
alla information presenterats.  
 
 
 
 
 
Ajournering av sammanträdet kl.10:10-10:31  
 
Ajournering av sammanträdet kl.12:00-13:00 
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KS § 105  Dnr 2021/330 
Workshop- Samverkan 4D 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 
Kommunstyrelsen genomför en workshop angående samverkan 4D.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Under kommunstyrelsens sammanträde genomförs en workshop angående 
samverkan 4D. Samverkan 4D står för samverkan mellan 
Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud, 4D 
vilket står för de 4 Dalslandskommunerna  
 
Syftet för kommunal samverkan är att tillsammans stärka kommunernas 
gemensamma kapacitet och åstadkomma minskad sårbarhet - resursmässigt, 
kompetensmässigt och verksamhetsmässigt - för att kunna tillhandahålla en 
god service och leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till 
kommuninvånarna. 
 
Till workshopen kallas utöver kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
även presidium för bygg och trafiknämnden, utbildningsnämnden och 
socialnämnden. 
 
Workshopen handlar om att de förtroendevalda ska fyll i en enkät. 
Samordnaren för de fyra Dalslands kommunerna håller i workshopen.  
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KS § 106  Dnr 2022/12 
Kommunchefens information vid kommunstyrelsens sammanträde 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen från kommunchef Katrin Siverby 
till handlingarna.  

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunchef Katrin Siverby informerar om följande:  
 

- Hur kriget i Ukraina påverkar Sverige och kommunen.   
- Framtidens vårdinformations miljö (FVM).  

FVM är ett samarbete mellan kommunerna och VGR för en 
sammanhållen vårdinformationsmiljö som underlättar för invånaren. 
Upphandlingen är försenad och beslut om fortsättning kan komma 
att lyftas på det extra insatta kommunstyrelsesammanträdet den 30 
maj.  

- Mobila poliskontoret.  
Utvärdering av konceptet sker av polisen. Under 
utvärderingsperioden införs en ”dagsbil” som befinner sig där den 
bäst behövs inom kommunpolisens område (Färgelanda och 
Uddevalla).  

- Nytt regelverk för internkontroll 
Kommer att lyftas under hösten 2022.  

- Ansökan kommundelegationen.  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation Kommunchef, 2022-05-18  
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KS § 107  Dnr 2022/169 
Arbetsmiljöpolicy 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige antar förslag till ny arbetsmiljöpolicy. 
 
Under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ny arbetsmiljöpolicy 
upphävs tidigare arbetsmiljöpolicy beslutad KF 2016-04-13 § 62 och 
rehabiliteringspolicy KF 2016-04-13 § 64. 
 
Yrkande 

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

 
Protokollsanteckning 
 
Kenneth Carlsson (L) antecknar följande till protokollet:  
 
” Barn och vuxna i Färgelanda kommun skall uppleva en god arbetsmiljö i 
alla kommunens verksamheter. I samverkan strävar kommunen efter att 
undanröja faror och minska våra arbetsmiljörisker, en god arbetsmiljö är 
allas ansvar. Kommunen uppmuntrar medarbetare till vidareutbildning och 
skapar möjlighet för alla att utvecklas utifrån sina individuella 
förutsättningar. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier. 
Kommunens arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska 
behandlas jämlikt och med respekt. 
 
(Opponerar någon sig emot "barn" kan man gå in på skolverkets hemsida, 
där framgår med all önskvärd tydlighet att barnen i kommunens 
verksamheter är inkluderade i våra arbetsmiljölagar och att de har rätt att 
kräva ett eget elevskyddsombud.  De är såklart skyddade ytterligare utöver 
det, i andra lagar.  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-
skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/arbetsmiljon-i-skola-och-forskola) 
Samverkan behöver vara med, undanröja faror och minska 
arbetsmiljörisker också. Det är ett lagstadgat åtagande från varje 
arbetsgivare att uppfylla detta åtagande och bör därmed vara med i den 
formen och inte med andra ord inlindat eller underförstått.  
Förövrigt är målen kopplade till arbetsmiljöpolicyn inte mätbara. Det måste 
gå att ta fram siffror och mäta över tid. För att få en förbättring av mål kan 
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det behövas aktiviteter.  
De mål som nu låg var mer aktiviteter för att nå en ständig förbättring. 
 
 Ex mätbara mål kopplade till arbetsmiljö 
Sjuktal  
Långtid korttid 
Utbildningsnivå  
Fortbildning hur stor andel 
OSA enkät  
Mätning av utbrändhet risk  
Avvikelser arbetsmiljö 
Tillbud 
M.m.  
 
Det anges att man jobbar systematiskt, skall man jobba systematiskt 
behöver man kunna följa upp målen med mätetal annars blir det lätt tomma 
ord.  
 
Kenneth Carlsson 
Liberalerna”  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1, § 
5) reglerar att arbetsgivare med minst 10 arbetstagare ska ha en 
arbetsmiljöpolicy. Policyn ska enligt föreskriften beskriva hur 
arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att ohälsa och olycksfall 
ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 
 
Arbetsmiljöverket har vid inspektionsbesök hos Färgelanda kommun den 1 
juli 2021 uppmärksammat brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett 
av kraven som nu finns från Arbetsmiljöverket är att omarbeta 
arbetsmiljöpolicyn då tidigare version ansågs för otydlig för att vara 
uppföljningsbar och den konstaterades även vara okänd i verksamheterna. 
 
Mot denna bakgrund är ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy upprättat. 
 
För att arbeta fram en tydlig och konkret arbetsmiljöpolicy har en 
uppföljning genomförts av det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela 
organisationen. Resultatet från uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inklusive resultatet från medarbetarenkäten har sedan 
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varit utgångspunkt när arbetsmiljöpolicyn har arbetats fram i samverkan på 
central nivå. 
 
Syftet med policyn är att tydliggöra vad som anses vara en god arbetsmiljö i 
Färgelanda kommun och vad som krävs för att uppnå detta. Vidare 
beskriver policyn de övergripande arbetsmiljömålen samt hur vi når dessa 
mål och hur vi följer upp arbetet. Hur detta ska fungera i praktiken på en 
mer detaljerad nivå kommer sedan att förtydligas i rutiner.   
 
Facklig samverkan: 
Facklig samverkan har ägt rum 2022-04-26  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 48  
Presentation av HR chef, 2022-05-18  
Tjänsteskrivelse HR chef, 2022-04-28  
Arbetsmiljöpolicy daterad 2022-04-28 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
HR chef 
Kommunchef  
Sektorchefer  
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KS § 108  Dnr 2021/252 
Kulturplan 2022-2027 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar Färgelanda kommuns kulturplan för 2022-2027. 

 
 
Yrkande 

 
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslutsförslag.  
 
Protokollsanteckning  
 
Kenneth Carlsson (L) lämnar följande protokollsanteckning:  
 
” 1.1 Definition enligt NE väldigt begränsad och föråldrad (1996, finns inte 
info om man har uppdaterat begreppet) 
 
Föreslår bredare begrepp, tex  
 
”Begreppet kultur används i en vid betydelse för allt det som mänskliga 
samhällen för vidare till kommande generationer. Det innefattar alla slags 
kunskaper, färdigheter och seder samt värderingar och normer, som de 
mänskliga samhällena är byggda på. Kulturen omfattar bland annat språk, 
maktstrukturer, näringar, ritualer, lekar, normer för lagar, konst och idrott. 
Den omfattar också religion och andra åskådningar”.  
 
Saknar anknytning till statens kulturpolitiska mål och VG-regionens 
strategi.  
 
”Mål för kultur 
Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet 
att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet 
ska prägla samhällets utveckling.”(regeringen.se)  
 
 
VG-regionens fem strategiska områden: (VGregion.se). Gäller till 2023 
1. Vidga deltagandet 
2. Gynna nyskapandet 
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3. Utveckla kapaciteter 
4. Nyttja tekniken 
5. Öka internationalisering 
 
Saknar biblioteket i planen. Biblioteken är den mest besökta mötesplatsen i 
samhället och även den mest besökta kulturinstitutionen. Det är också en av 
de samhällsfunktioner som har störst förtroende hos allmänheten. 
 
5. En plan för kultur i Färgelanda. Önskar lägga till två punkter (om 
biblioteket, kräver vidare förklaring) 
* 
* 
* 
* 
* Biblioteket som nav för digital delaktighet (se punkt 4 i VG strategiska 
områden) 
* Biblioteket som den mest besökta kulturinstitutionen  
 
Kenneth Carlsson 
Liberalerna ”  
 
Ärendebeskrivning 

 
Då tidigare kulturplan har gått ut har en ny tagits fram för 2022–2027. 
Kulturplanen görs i syfte att visa kommunens viljeriktning och stadga 
kulturens vision samt utröna vad som behöver prioriteras för att arbetet ska 
bidra till att uppfylla visionen om ” Färgelanda - En trygg kommun med 
tillväxt och livskraft”. 
 
Kulturplan 2022–2027 innehåller en vision för planen samt olika 
fokusområden, mål och delmål. Fyra utvecklingsområden är i fokus i 
kulturplanen och de handlar om att mervärde ska skapas för alla som bor, 
verkar och besöker kommunen.  

• Ett inkluderande kulturliv 
• Kultur för, med och av barn och unga 
• Samverkan med civilsamhället och ideell verksamhet 
• En tillgänglig Konsthall med mångfald 

 
Syftet med utvecklingsområden är att främja folkhälsa, samhällsutveckling, 
hållbar social-, ekonomisk- och miljömässig utveckling, inkludering, 
jämställhet, delaktighet som bidrar till en trygg Färgelanda kommun med 
tillväxt och livskraft i enlighet med kommunens vision.  
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Kulturplanen har varit på remiss till alla politiska grupper, kommunens 
föreningar, Folkhögskolan och Västra götalandsregionen.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av samhällsutvecklingschef, 2022-05-18  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 50  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-20 
Färgelanda kommuns kulturplan 2022-2027 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 109  Dnr 2022/171 
Taxa för uthyrning av båtplatser vid Sundsbron 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
Kommunfullmäktige antar ”Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun”. 
Taxorna ska träda i kraft och gälla från och med den 1 januari 2023. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Styrdokument om avgifter för båtplatser har tidigare saknats. För att 
möjligheten att ta ut avgifter ska vara hållbart juridiskt upprättas härmed ett 
dokument som föreslås antas av kommunfullmäktige.  
 
Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 januari 2023 och vad 
som gäller nu.  
 
 
 Belopp 2022 Förslag 2023 Avser 
Båtplats brygga 1 500 1 500 Bryggplats per säsong 
Båtplats stolpe 500 500 Stolpplats per säsong  
    
Avgift otillåten 
vinterförvaring 

- 3 000 Otillåten vinterförvaring  

Borttappad nyckel  - 2 000  
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 51  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-28  
Båtplatsavgifter i Färgelanda kommun, 2022-04-28  
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschefen  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 110  Dnr 2021/340 
Avyttrande av Allégården 

 
Kommunstyrelsens förslag  

 
1. Kommunfullmäktige avyttrar byggnaden Allégården för en 

köpeskilling om 145 000 SEK till Patrik Airas. 
 

2. Kommunfullmäktige ger samhällsutvecklingschef delegation att 
underteckna erforderliga handlingar och ingå erforderliga avtal för 
avyttringens fortsatta genomförande. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sektor Samhällsutveckling har tidigare fått i uppdrag att avyttra byggnaden 
Allégården. Föreningarna som hyr lokalen idag har tackat nej till 
erbjudandet om att köpa. Kyrkan som äger marken har också tillfrågats, 
även de har tackat nej till att köpa byggnaden.  
Det föranledde till annonsering på Hemnet via fastighetsmäklare och efter 
visningar och budgivning var ovanstående den högstbjudande.  
 
Köpekontrakt skriv eventuellt i förväg men dess giltighet villkoras av att 
kommunfullmäktige beslutar om avyttring.  

 
Beslutsunderlag 
Presentation av samhällsutvecklingschef, 2022-05-18  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 52  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-28  
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 111  Dnr 2022/131 
Lillågården investering 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner start av investering på fastigheten Lillågården 
med en ram om 2,1 miljonerkronor.   
 
Finansiering sker inom befintliga ramar.  
 
Deltar inte vid beslut  
 
Jörgen Andersson (SD) och Karl-Erik Segersax (SD) avstår från att delta vid 
beslut.   

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Sektor omsorg kontaktade fastighetsansvarig om behov av lokal för 
hemtjänsten i centrala Färgelanda då hemtjänsten ska omorganiseras och 
utgå från centralorten. 
 
I dagsläget är hemtjänsten indelade i två hemtjänstgrupper. Hemtjänsten 
norr och hemtjänsten söder och därutöver nattpatrullen. 
Hemtjänsten norr utgår ifrån lokaler på Solgårdens särskilda boende i 
Högsäter och hemtjänsten söder ifrån lokaler på Håvestensgårdens särskilda 
boende.  
 
I syfte att resurseffektivisera denna verksamhet och finna synergieffekter 
vid frånvaro, ledigheter och semestrar så kommer samtliga undersköterskor 
att utgå ifrån en och samma lokal. Uppdraget till en gemensam 
hemtjänstgrupp har utretts av enhetschef Maria Fryckberg. 
Behovsframställan, lokalförteckning och förslag på lokalutformning gjordes 
och i samverkan med fastighetsförvaltningen, konsultfirman NOREM, 
medarbetare i båda hemtjänstgrupperna och Kommunals skyddsombud.  
En risk och konsekvensanalys inför denna förändring är genomförd enligt 
chef för vård och omsorg. Varken medarbetare eller Kommunal som facklig 
organisation har haft något att erinra mot organisationsförändringen, lokalen 
eller dess placering. Att hitta en lämplig lokal i kommunens egen regi har 
prioriterats i uppdraget och med hänsyn tagen till lokalförsörjningsplanen 
2020-2030 och dess kommande förstudier. 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Ett par reflektion som lyftes fram under arbetet var utökade möjligheter för 
två bokningsbara mötesrum när verksamheten ej nyttjar dessa och 
placeringens fördelar då det bidrar till fysisk närvaro av vuxna i centralorten 
under dygnets alla timmar. 
 
Lokalen är på 198 kvm och är placerad i byggnaden Lillågården i centrala 
Färgelanda. Lokalen har tidigare varit en butikslokal därav krävs 
ombyggnation för att anpassa ytorna till ändamålsenliga för 
hemtjänstverksamheten. Åtgärder som krävs är bland annat uppbyggnad av 
väggar, nedsänkt tak, nya takarmaturer, utbyggnad av ventilation och kyla, 
HWC och nytt kök med vitvaror samt byte av golvmaterial. I projektet har 
befintlig placering av vatten och avlopp beaktats samt el- och 
fiberinstallation. 
 
Parkeringsplatser med motorvärmare och framtida laddstolpar på baksidan 
av Centrumhuset och i anslutning till fastigheten Lillågården finns i 
dagsläget och kan utökas vid behov för verksamheten. 
 
Andra ytor inom Lillågården kommer att nyttjas och det är 
omklädningsrum, tvättstuga och förråd. Dessa ytor ingår redan i vård och 
omsorgsförvaltningens internhyra för Lillågården. 
 
Investeringskostnaden är uppskattad till 2,1 mkr och innebär en ökning av 
kapitalkostnader med 68 tkr/år och är baserad på en avskrivningstid om 50 
år.  
Vid ett framtida utträde av lokalen bör Socialnämnden beakta kvarstående 
investeringskostnad då denna är förlagd med lång avskrivningstid. 
 
Uppskattad hyreskostnad för lokalen utifrån ovanstående är cirka 200 tkr/år 
exkl. el och värme. Hyreskostnaden kommer att regleras när verklig kostnad 
för projektet avslutas och Socialnämnden kommer att hantera kostnaderna 
inom befintlig ram. Detta möjliggörs bland annat med hänsyn tagen till flytt 
från de lokaler hemtjänsten hyr idag. 
  
 
 
Ritningen nedan är ett första utkast på möjlig planlösning. 
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslutsunderlag 
 
Presentation av socialchef och fastighetsförvaltare, 2022-05-18  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 53  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-28  
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschef  
Socialchef  
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Kommunstyrelsens 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 112  Dnr 2021/205 
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun från 2022 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar ”Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda 
kommun”. Taxorna ska träda i kraft och gälla från och med den 1 juli 2022. 

 
 
Yrkande 

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

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 15 december och den 13 
oktober 2021, KF § 185 och § 106, med motiveringen i huvudsak att 
differentiera taxan för privatpersoners och barnfamiljers fördel.  
 
Ärendet härmed kompletteras med statistik för privata bokningar för åren 
2019 och 2020 samt underlag från omvärldsbevakning.  

Avgifterna är avsedda att täcka delvis kommunens kostnad för lokalernas 
investeringar, underhåll och behov. Avgifterna ska vara marknadsmässiga i 
förhållande vad andra kommuner har för taxa för sina lokaler- och 
anläggningar.  

Föreningars och privatpersoners avgift likställs.  

Nedan redovisas förslaget som ska gälla från den 1 juli 2022 och vad som 
gäller nu.  
 

Taxa år 2022 Företagsbokningar/tim 
Föreningar* och 
privatpersoner/tim 

Färgelanda Sporthall 800 120 
Färgelanda Sporthall, matcher 0 130 
Sporthallen, Café 100 80 
Valboskolan Idrottshall 500 100 
Valboskolan Grusplan 150 70 
Valboskolan Grusplan, matcher 0 110 
Valboskolan "Lilla" Grusplan 100 50 
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Kommunstyrelsens 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Övriga Gymnastiksalar 300 70 
Klassrum, alla skolor * 60 
      
Konferensal Centrumhuset 100 85 
Övriga lokaler *   
      
* Interna möten är kostnadsfria. Gruppmöte och 
möten i egenskap av politiker i nämnder och 
kommunfullmäktige är gratis då det räknas som 
interna möten. 
 
Politiska föreningar med exempelvis föreningsmöten 
som årsmöten och dylikt eller hyra gymnastiksal för 
aktiviteter - räknas som förening och ska betala 
enligt taxa.     
* * Övriga lokaler avgift ska utgå i paritet med ovan 
angivna kostnader men särskild ök krävs!     
Furåsen är inte en kommunal fastighet och 
förevarande taxor gäller inte den fastigheten.    

 
Årets taxa - 2021 Privata bokningar/tim Föreningar/tim 
Färgelanda Sporthall 599 106 
Färgelanda Sporthall, matcher 0 131 
Valboskolan Idrottshall 360 98 
Valboskolan Grusplan 121 66 
Valboskolan Grusplan, matcher 0 109 
Valboskolan "Lilla" Grusplan 104 49 
Övriga Gymnastiksalar 121 66 
Klassrum, alla skolor 0 55 
      
Konferenssal Centrumhuset 0 82 
      

 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 54  
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingschef, 2022-04-20  
Lokal- och anläggningsavgifter i Färgelanda kommun 
Statistik 2019, privata bokningar  
Statistik 2020, privata bokningar  
Omvärldsbevakning - Taxor  Sport- och idrottshallar 
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Beslutet skickas till 
 
Samhällsutvecklingschefen  
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 113  Dnr 2022/174 
Omstrukturering av äldreomsorgen med anledning av platsbrist 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen om omstrukturering av 
äldreomsorgen med anledning av platsbrist till handlingarna. Ärendet 
kommer att hanteras inom förslaget till mål och resursplanen för 2023–
2025. 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
På kommunstyrelsens sammanträde förtydligar kommunchef Katrin Siverby 
att eftersom ärendet handlar om att sektor omsorg söker en ramökning 
motsvarande 5 000 tkr till sektor omsorgs budgetram för år 2023, bör 
ärendet inkluderas i arbete med mål och resursplanen 2023-2025. Då 
ärendet ska inkluderas i förslaget till mål och resursplanen 2023–2025 så 
fattas inget beslut i ärendet under dagens sammanträde. Beslut i ärendet ska 
inkluderas i förslaget mål och resursplanen 2023–2025 som ska lyftas på 
kommunstyrelsens extra insatta sammanträde den 30 maj.  

 
Under första kvartalet 2022 har sektor omsorg blivit fakturerade 615 tkr från 
Regionen för betaldagar då kommunmedborgare har varit utskrivningsklara 
från sjukhuset men inte kunnat flytta hem till kommunen beroende på 
platsbrist. Någon buffert för dessa kostnader finns inte i budgeten 2022. 
Kostnaderna för betaldagar under resterande månader av 2022 är svåra att 
prognostisera och att beräkna beroende på platstillgång och 
kommunmedborgarnas behov av tid på korttidsenheten innan man kan flytta 
hem alternativt till ett särskilt boende dit det i dagsläget är kö. 
Skulle antalet betaldagar fortsatt ligga på samma höga nivå under resterande 
del av året som under kvartal 1 så skulle kostnaderna för betaldagar till 
Regionen uppgå till 2 400 tkr. 
 
Kön till fasta platser på särskilda boenden som har beviljade beslut växer 
och flera ansökningar om plats på särskilt boende inkommer för utredning 
och beslut. Kommunmedborgare med beviljade beslut får bo kvar hemma i 
sina ordinära boenden i dagsläget för att prioritera hemtagning från 
sjukhuset i väntan på att plats blir ledig som längst upp till 3 månader efter 
fattat beslut. Risken för ej verkställda beslut och sanktionsavgifter för 
kommunen om inte besluten blir verkställda inom 3 månader ökar. 
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Kommunmedborgare med omfattande behov av både omvårdnads och 
hälso- och sjukvårdsinsatser som bor kvar hemma kräver förstärkning i både 
hemtjänsten och i hemsjukvården utöver beslutad personalbudget. Dessa 
ökade kostnader för personalförstärkningar 2022 är svåra att beräkna men 
följs upp månadsvis i ekonomiuppföljningen i socialnämnden med för 
eventuella ökade personalkostnader specifikt aktivitetskonto. Dessa ökade 
kommande kostnader som är svåra att fullt ut beräkna i dagsläget skulle 
minska om äldreomsorgen omstrukturerades. 
 
Omstruktureringen innebär kortfattat att sjuksköterskor och 
rehabiliteringspersonal på Håvestensgården enhet 5 måste flytta ut till andra 
i dag ej klara verksamhetslokaler. Avdelning Rosen på Solgårdens särskilda 
boende med 10 demensplatser flyttar till Håvestensgårdens särskilda boende 
enhet 5 och Håvestensgårdens särskilda boende blir det ”Demenscentrum” 
som kommunfullmäktige fattat beslut om i Färgelanda kommun 2018. 
Avdelning Eken på Lillågårdens särskilda boende som i dagsläget består av 
5 korttidsplatser och 5 platser för somatisk äldreomsorg delas. 5 fasta 
boendeplatser för somatisk äldreomsorg flyttas till avdelning Rosen på 
Solgårdens särskilda boende i Högsäter där ytterligare 5 somatiska platser 
tillskapas totalt 10 platser. På Lillågårdens särskilda boende skapas en 
renodlad korttidsenehet med 10 platser för korttids, växelvis och palliativ 
vård för i stället som i dag 5 platser. 
 
Socialnämnden ställde sig 2022-04-27 § 31 bakom förvaltningens förslag 
till omstrukturering av äldreomsorgen.  
 
Finansiering 
 
Finansiering sker genom en ramökning med motsvarande 5 000 tkr till 
sektor omsorgs budgetram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 55  
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-04-27  
Beslut SN 2022-04-27 § 31 Omstrukturering av äldreomsorgen med 
anledning av platsbrist 
Kostnadsberäkningar för omstruktureringar. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef  
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KS § 114  Dnr 2022/149 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt 
Färdplan med länsgemensam strategi för god och nära vård 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer 
sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser.  
 
Kommunfullmäktige antar VästKoms styrelses rekommendation och ställer 
sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal. På 
uppdrag av det politiska samrådet SRO har inför ny avtalsperiod har förslag 
till revidering av avtalet tagits fram i en process med deltagare från 
kommunerna och regionen. Samtidigt har underavtal och överenskommelser 
med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav 
på att samverkan regleras, också reviderats. VästKom har varit ansvarigt för 
att hålla samman och för ledning av arbetet på uppdrag av kommunerna. 
Efter remisshantering är det nu dags att fatta beslut om förslag till reviderat 
avtal. Tjänstebeskrivelse 2022-03-16 Sid 2 (4) Parallellt med revidering av 
avtalet har en Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
arbetats fram. Denna har stark koppling till avtalet – förändringar i Hälso- 
och sjukvårdsavtal och överenskommelser har gjorts med utgångspunkt i 
omställningen till god och nära vård. Även färdplanen har varit på remiss 
och ska fattas beslut om. 
 
Revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet har inför ny avtalsperiod även 
omfattat andra avtal/överenskommelser som är lagreglerade för 
huvudmännen, dessa ingår som överenskommelser till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och 
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får 
en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån 
sina förutsättningar och preferenser. 
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Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får 
som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet 
förändras över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av 
två huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser 
både enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan 
särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
Det reviderade avtalet anger förutsättningar för ansvarsfördelning mellan 
parterna, och tar viss höjd för att den tekniska utvecklingen medför att 
gränserna mellan specialiserad vård och primärvård till följd av detta är 
föränderlig. 
 
Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska 
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen 
utförs av primärvården. Ett pågående utvecklingsarbete sker nationellt för 
att bistå huvudmännen i att ta fram riktlinjer som bistår i tolkningen av 
fördelningen av ansvar. 
 
Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och 
sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov framför att söka skarpa 
gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på 
detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda 
till att patienten inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. 
 
Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet: 
 • Vad blir bäst för patienten? 
 • Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-
/invånarperspektiv? 
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 
 
Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och 
personcentrerad vård över huvudmannagränserna. En viktig synpunkt som 
framförts under remisshanteringen är att avtalskonstruktionen lämnar övrigt 
att önska avseende tid för uppsägning. I det reviderade avtalsförslaget har 
dock önskan om kontinuitet fått väga tyngre varför avtals- och 
uppsägningstid ligger kvar i förslaget. Detta skulle kunna medföra lägre 
efterlevnad av avtalet, då kommunernas sanktionsmöjlighet i form av 
uppsägning av avtalet är begränsad. 
 
Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan 
- länsgemensam strategi för god och nära vård” tagits fram. Färdplanen 
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anger inriktning och ambition för fortsatt arbete med omställning av hälso-
och sjukvården till att möta framtida behov och att genomföra de 
förändringar som nära vård fordrar. Färdplanen ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. I färdplanen beskrivs de 
områden som huvudmännen gemensamt prioriterar att kraftsamla kring för 
att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland fram till 
2030. I förslaget har ett förtydligande gjorts om att nära vårdsomställningen 
berör alla invånare som är i behov av vård och omsorg. 
 
Arbetet med revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagandet 
av Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård, har skett 
parallellt och har många beröringspunkter. Remissrundor för respektive 
ärende har också skett samtidigt. Fyrbodals kommunalförbunds 
tjänstepersoner har under remisstiden utgjort ett stöd och varit kommunerna 
behjälpliga med gemensam information och dialog, bland annat genom 
remisskonferenser. Kommunernas synpunkter kring såväl reviderat Hälso- 
och sjukvårdsavtal som Färdplan Nära vård har framförts. Dialog har skett 
med berörda chefs- och politikernätverk i Fyrbodal. Varje kommun har 
lämnat sina egna synpunkter på remissförslagen. 
 
I länet som helhet har en stor mängd synpunkter inkommit från 
remissinstanserna gällande såväl Hälso- och sjukvårdsavtalet som Färdplan 
– gemensam strategi för god och nära vård, vissa av dessa har inte varit 
samstämmiga vilket gjort att det inte varit möjligt att tillgodose alla. Flera 
av de områden som lyfts fram kommer istället att tas omhand i det fortsatta 
länsgemensamma utvecklingsarbetet, det ska också göras en länsgemensam 
uppföljning och analys av såväl avtalet som utvecklingsområdena i sin 
helhet. 
 
VästKoms styrelse fattade 2022-03-08 beslut om att rekommendera 
kommunerna att ställa sig bakom revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet 
med tillhörande överenskommelser samt att ställa sig bakom förslag till 
Färdplan – gemensam strategi för god och nära vård.  

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av socialchef, 2022-05-18  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 56  
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-05-10  
Beslut SN Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
samt Färdplan för länsgemensam strategi för länsgemensam strategi för god 
och nära vård, 2022-04-27 § 28   
Hälso- och sjukvårdsavtal 
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Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
Protokoll från direktionen §34 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialchef 
Kommunstyrelsen 
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KS § 115  Dnr 2022/123 
Taxa utlämnande av allmänna handlingar och koperingstaxa 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar ”Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 
och kopiering med mera” att gälla från och med 2022-08-01. Samtidigt 
upphör nuvarande taxa att gälla.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 
skyldighet att på begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna 
handlingar som förvaras hos kommunen. Den som önskar ta del av en 
allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller 
kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.  
 
För utlämnandet av kopia eller avskrift av allmänna handlingar och 
rådgivning och annan liknande service har Färgelanda kommun enligt 
avgiftsförordningen (SFS 1992:191) 4 § rätt ta ut en avgift om denna avgift 
är fastställd av kommunfullmäktige. Den som önskar att ta del av allmänna 
handlingar i kommunens lokaler har rätt att göra det avgiftsfritt.  
 
Färgelanda kommunen är skyldiga att tillhandahålla utskrifter av begärda 
handlingar men är inte skyldiga att lämna ut handlingar via elektroniskt 
utlämnande (e-post). Om den enskilde önskar utelämnande av handlingar i 
elektronisk form kan kommunen därför välja om elektronisk form är 
lämpligare att lämna ut handlingen i än pappersform. Huvudregeln är att 
allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform.  
 
Dokumentet Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering 
med mera klargör rätten att ta del av en allmän handling och rätten att få en 
kopia av allmän handling. Hur taxorna i dokumentet ska tillämpas samt 
tillämpning av lagar och förordningar. Vidare beskrivs vilka avsteg från när 
avgift som finns samt hur betalning av avgifterna ska ske och hur man går 
tillväga för att överklaga avgiften.  
 
Följande taxor ingår i dokumentet:  

• Avgifter och utlämnande  
• Avgift för kopiering av allmänna handlingar och utskrift av 

elektronisk kopia av allmänna handlingar  
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• Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrka kopior  
• Digital information 
• Avgift för kopior av betyg  
• Avgift för försändelse  
• Avgift för scanning  
• Forskningshjälp   
• Utskrifter och kopiering av medtaget material som inte är allmänna 

handlingar  
 
Dokumentet Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering 
med mera gäller för Färgelanda kommuns samtliga nämnders hantering av 
kopior av allmänna handlingar. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 57  
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-03-18  
Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och kopiering med mera  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunledningsgruppen  
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KS § 116  Dnr 2022/23 
Redovisning av inkomna ännu ej besvarade motioner 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av inkomna ännu ej 
besvarade motioner och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En redovisning har tagits fram av motioner som inkommit och anmälts men 
som inte besvarats än.  
Det finns fyra inkomna motioner som ännu ej besvarats av 
kommunfullmäktige.  
 

- Motion centrumhuset, motionär Linda Jansson (M) 
- Motion trygga och säkra skolvägar, motionär Linda Jansson (M)  
- Motion-Iordningställande av motionsspår vid Högalid IP, motionär 

Kerstin Fredriksson (S)  
- Motion- Fler sittplatser längs gång- och cykelvägar i tätorterna, 

motionär Ulla Börjesson (S)  
 
Två av dessa motioner har passerat kommunstyrelsen 2022- 04-20, motion 
centrumhuset § 87 och Motion trygga och säkra skolvägar § 88. Dessa två 
motioner kommer att lyftas för beslut vid nästkommande 
kommunfullmäktige samtidigt som denna redovisning lyfts och kan då 
komma att anses vara färdig behandlade.  

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 58 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-04-29  
Förteckning av inkomna, ej behandlade motioner 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
 
 
  

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-18 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 117  Dnr 2022/3 
Kvartalsrapport kvartal 1,  2022 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lämnar den till 
Kommunfullmäktige för information. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen har arbetat fram kvartalsrapport, inklusive prognos. Per sista 
mars 2022 redovisar kommunen ett positivt resultat med 8 592 tkr, vilket är 
4 790 tkr bättre än budget.  
 
Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på 
7 000 tkr för helåret, varav 5 000 tkr beror på ökade kostnader inom 
Socialnämndens verksamheter. Avvikelse per nämnd framgår av bifogad 
Kvartalsrapport (Q1 2022). 
 
Finansverksamheten prognostiserar en budget i balans för helåret. Om 
prognosavvikelsen på 7 000 tkr för kommunen som helhet blir en verklighet 
skulle det innebära ett positivt resultat på 10 063 tkr för 2022. Detta skulle i 
så fall medföra att balanskravet, men inte fullmäktiges beslutade finansiella 
resultatmål, uppfylls för 2022.  
 
Osäkerheten i prognosen är stor och hänger till stor del samman med 
Rysslands invasion av Ukraina. Det gäller både hur utvecklingen 
framskrider och storleken på effekterna. Även pandemin innebär osäkerhet 
för den ekonomiska utvecklingen. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av ekonomichef, 2022-05-18  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 59 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-04-26 
Kvartalsrapport (Q2 2022), Färgelanda Kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef 
Kommunchef 
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KS § 118  Dnr 2022/134 
Samordningsförbundet Väst årsredovisning 2021 samt ansvarsfrihet 
för 2021 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Västs 

årsredovisning för 2021 och lägger den till handlingarna. 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del styrelsen 
för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 
Jäv 
 
Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Kenneth Öhman (S) går in som ersättare under ärendet.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Årets resultat uppgår till 225 tkr, vilket är 1 356 tkr bättre än budget. 
Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det 
mesta går att förklara med Covid. Pga. pandemin har det varit större 
sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i insatserna, 
speciellt i slutet av året. En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av 
augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt. Detta har påverkat 
resultatet. 
 
Revisionen bedömer 
- sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed. 
 
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
  
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 60  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-19  
Samordningsförbundet i Väst Årsredovisning 2021 signerad 
Samordningsförbundet i Väst bilaga 1 Årsredovisning 2021 
Samordningsförbundet i Väst bilaga 2 Årsredovisning 2021 
Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse auktoriserad 2021  
Samordningsförbundet i Väst revisionsberättelse 2021 förtroendevald 
Samordningsförbundet i Väst granskning av bokslut och årsredovisning 
2021 
Samordningsförbundet i Väst styrelseprotokoll nr 1 22 mars 2022  
Samordningsförbundet i Väst Verksamhetsplan 2022–2024 med rättelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Samordningsförbundet Väst  
Ekonomichef  
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KS § 119  Dnr 2022/127 
Beslut om årsredovisning för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
för år 2021 samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och 
ersättare i direktionen för förbundet 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) för 2021 och lägger 
den till handlingarna. 

 
2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del 

direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) 
och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2021. NÄRF redovisar ett 
resultat på 757 tkr, varav enhet sotnings andel är – 476 tkr och 
räddningstjänstens andel 1 233 tkr. Av enhet sotnings andel avser – 273 tkr 
Färgelanda och – 203 tkr Trollhättan. Likviditeten är fortsatt god, 9 684 tkr 
vid årets slut. Soliditeten har ökat och beräknas till 31,17 procent.  
 
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2021. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningsresultat avseende 
årsredovisningen framgår av revisionsrapport som utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer: 

• sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. 

• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
• sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande 

del är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i 
budget 2021. 

  
Direktionen har antagit verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk 
hushållning i budget 2021, vilket revisorerna ser positivt på.  
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Revisorerna bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering: 

• att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen 
fastställda mål för god ekonomisk hushållning.  

 
Revisorerna rekommenderar direktionen: 

• att utveckla redovisningen avseende god ekonomisk hushållning ur 
ett verksamhetsperspektiv. 

 
Revisorerna tillstyrker att: 

• förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ 
beviljas ansvarsfrihet. 

• NÄRF:s årsredovisning för 2021 godkänns. 
 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag, 2022-05-09 § 61  
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2022-04-06  
Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 NÄRF 
Protokollsutdrag direktionen NÄRF, återtagande av ärende §5 från 
direktionssammanträde 2022-02-24 avseende revision och beslut om 
begäran av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, §13 2022-03-18  
Protokollsutdrag direktionen NÄRF, Beslut om fastställelse av bokslut och 
årsredovisning för verksamhetsåret 2021, §5 2022-02-24  
Årsredovisning 2021 NÄRF 
Revisionsberättelse 2021 NÄRF revisorer - signerad 
PWC Granskningsrrapport god ekonomisk hushållning 2021 NÄRF -
signerad 
PWC Granskningsrapport av årsredovisning 2021 NÄRF- signerad 
 
Beslutet skickas till 
 
NÄRF 
Kommunchef  
Ekonomichef 
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KS § 120  Dnr 2020/275 
Ny politisk organisation från och med mandatperiod 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
1. Kommunfullmäktige antar politisk organisation 2023-2026 enligt 

val- och arvodesberedningens förslag daterat 2022-05-09 att gälla 
från och med 2023-01-01. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag 
till reglementen i enlighet med ovan nämnt förslag, så att dessa kan 
beslutas av fullmäktige senast i november 2022. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen utreda 
möjligheterna att samla kultur- och fritidsfrågorna under en nämnd. 
Utredningen ska presenteras så att fullmäktige kan fatta beslut i 
frågan senast i samband med beslutet om mål- och resursplan för 
2024. 

 
Deltar inte vid beslut  
 
Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Kerstin Fredriksson (S) avstår 
från att delta vid beslut. 
  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen 
i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska 
organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 
12).  
Val- och arvodesberedningen har under framtagande av föreliggande förslag 
till politisk organisation 2023-2026 tagit sin utgångspunkt i kommunallagen 
(KL, 2017:725) samt gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med 
kommuner i Färgelandas kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i 
Dalsland och Bohuslän. 
Då val- och arvodeberedningen önskat skapa en bred och kontinuerlig 
delaktighet, har beredningen under framtagandet av föreliggande förslag 
regelbundet remitterat utkast av förslag till både förvaltning, partier och 
nämnder. Inkomna synpunkter har på samma sätt kontinuerligt beretts och 
beaktats i förslag. 
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Vid val- och arvodesberedningen möte den 9 maj 2022 föreslogs enhälligt 
att föreslå fullmäktige att anta en politisk organisation för åren 2023-2026 
som bland annat innebär följande förändringar: 
 
Flyttas från Bygg- och trafiknämnden till kommunstyrelsen 

• På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplan som ska 
antas av kommunstyrelsen (gäller de fall detaljplanen står i 
överensstämmelse med översiktsplanen) eller kommunfullmäktige (gäller 
de fall detaljplanen inte står i överensstämmelse med översiktsplanen)  

• På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till 
översiktsplan/ajourförklaring av översiktsplan eller tematiskt tillägg till 
översiktsplan  

• Planbesked 
• Namn på gator, vägar, allmänna platser  

 
Kultur- och fritidsfrågorna 

Under arbetet har val- och arvodesberedningen särskilt diskuterat 
organisatorisk placering av kultur- och fritidsfrågorna. Ansvaret för kultur- 
och fritidsfrågorna är idag fördelade på socialnämnden (fritidsgårdar), 
kommunstyrelsen (kultur- och fritidsverksamhet, föreningsstöd och -bidrag, 
simskoleverksamhet, kulturverksamhet/barn-och ungdomskultur, 
kulturskola, biblioteksverksamhet samt konst- och konstnärlig utsmyckning) 
och utbildningsnämnden (kommunal musikskola). 
Val- och arvodesberedningen anser det finns fördelar med att samla kultur- 
och fritidsfrågorna under en nämnd. Frågan behöver dock utredas 
ytterligare, inte minst ur ett personal- och budgetperspektiv. 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. 
Ansvaret för fritidsgårdsfrågorna flyttas dock över från socialnämnden till 
utbildningsnämnden redan 2023.  
 
Övriga förändringar 

Val- och arvodesberedningen föreslår i övrigt att presidierna i nämnderna 
huvudsakligen består av en ordförande och en vice ordförande. Undantaget 
är socialnämnden som även fortsättningsvis föreslås ha ordförande, förste 
vice ordförande och andre vice ordförande. Vidare förslås fullmäktige 
enbart inrätta ett utskott – socialutskottet under socialnämnden. I övrigt ges 
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nämnderna rätten att själv inrätta eventuella andra utskott om så anses 
behövligt.  Dessutom föreslår val- och arvodesberedningar ett reviderat 
antal ledamöter och ersättare i valnämnden samt i bygg- och trafiknämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-05-11  
Politisk organisation 2023–2026, förslag från val- och arvodesberedningen 
2022-05-09 
Val- och arvodesberedningens beslut § 4, 2022-05-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
HR- och löneavdelningen 
Kansli- och IT-avdelningen 
Kommunledningsgruppen 
Gruppledare 
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KS § 121  Dnr 2022/122 
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige antar ”Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 2023-2026” enligt val- och arvodesberedningens förslag 
daterat 2022-05-09 att gälla från och med 2023-01-01. Samtidigt upphör 
”Arvodesbestämmelser, 2019-2022” (KF § 78, 2018-06-20) att gälla. 
 
 
Yrkande  

 
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till val och arvodesberedningens 
beslutsförslag.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige gav den 17 februari 2021 val- och arvodesberedningen 
i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 se över den politiska 
organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd (KF § 
12).  
Val- och arvodesberedningen har arbetat parallellt med att ta fram ett förslag 
till politisk organisation och nya arvodesregler, eftersom sistnämnda har 
bäring på den politiska organisationen. 
Vidare har val- och arvodesberedningen vid framtagande av förslaget till 
nytt regelverk tagit sin utgångspunkt i kommunallagen (KL, 2017:725) samt 
gjort en omvärldsanalys och jämförelse dels med kommuner i Färgelandas 
kommungrupp, dels med jämnstora kommuner i Dalsland och Bohuslän. 
Val- och arvodesberedningen remitterade den 14 april 2022 ett förslag till 
regler till alla politiska partier representerade i fullmäktige för synpunkter. 
Inkomna synpunkter har sedan beretts av val- och arvodesberedningen, 
varefter val- och arvodesberedningen vid sitt sammanträde den 9 maj 2022 
(§ 5) beslöt att föreslå fullmäktige att anta förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2022-05-11 
”Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2023-2026”, 
förslag från val- och arvodesberedningen 2022-05-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-18 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Val- och arvodesberedningens beslut § 5, 2022-05-09 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-17, § 12 
”Arvodesbestämmelser, 2019-2022” (KF § 78, 2018-06-20) 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
HR- och löneavdelningen 
Gruppledare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-18 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 122  Dnr 2022/24 
Rapporter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger följande rapporter till handlingarna: 
 

• Skrivelse Statlig närvaro 2022, Förslag till åtgärd avseende statlig 
närvaro i kommunerna i Fyrbodal - Fyrbodal förbundsdirektionen, 

• Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i 
Fyrbodal,§ 31 2022-03-31  

• Justerat protokoll DMEF Direktion 2022-04- 14 
• Protokoll Bolagsstämma per capsulam Färgelanda Vatten AB, 2022-

04-12  
• Protokoll nr 2 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2022-04-21 
• Protokoll nr 2 Styrelsemöte Västvatten AB, 2022-04-21 

 
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: 
 

• Skrivelse Statlig närvaro 2022, Förslag till åtgärd avseende statlig 
närvaro i kommunerna i Fyrbodal - Fyrbodal förbundsdirektionen, 

• Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna i 
Fyrbodal,§ 31 2022-03-31  

• Justerat protokoll DMEF Direktion 2022-04- 14 
• Protokoll Bolagsstämma per capsulam Färgelanda Vatten AB, 2022-

04-12  
• Protokoll nr 2 Styrelsemöte Färgelanda Vatten AB, 2022-04-21 
• Protokoll nr 2 Styrelsemöte Västvatten AB, 2022-04-21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-18 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 123  Dnr 2022/24 
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger meddelande daterade 10 maj för perioden, 2022-
04-13 - 2022-05-10 till handlingarna.  
 
 
Ärendebeskrivning  
 
Meddelande daterade 10 maj för perioden, 2022-04-13 - 2022-05-10. 
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2022-05-18 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 124   
Delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut daterade 
10 maj 2022  
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med 
kommunstyrelsens delegeringsordning.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att alla delegeringsbeslut ska redovisas till 
styrelsen.  
 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsbeslut daterade 10 maj 2022.   
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Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 125   
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-09 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-09 läggs till 
handlingarna.  
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