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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-24

Utbildningsnämnden

UN § 65
Nyinvestering förskola

Dnr 2022/69

Utbildningsnämndens förslag
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- en ny förskola med 8 avdelningar ska uppföras i centrala Färgelanda
och att förskolorna i Stigen, Höjden och Håvesten ska avvecklas och
avyttras.
- det är en konceptförskola enligt förstudiens scenario 2 utan utökad
kökskapacitet och matsal som ska byggas.
- lägga in i investeringsramen den nya förskolans
investeringskostnader om 48,1 mkr (39 mkr för byggnationen, 4,1
mkr för projekteringen och 5 mkr för avgränsade kostnader enligt
1.2 i förstudien, det vill säga markarbete, anslutningar, parkering,
utemiljö med mera). År 2023 belastas med en investering om 8,9
mkr avseende projektering och avgränsning (markarbete,
anslutningar), medan år 2024-2025 belastas med investering om 39
mkr avseende byggnationen (hälften vardera år).
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att, med stöd
av Utbildningsnämnden och Socialnämnden, utreda möjligheten att
samordna kökskapacitet och matsal för att täcka in behoven i ett
helhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen får fatta beslut om genomförandet med stöd innefattande
underlag som enligt processen nedan står som planeringsunderlag, stycke 3.
Förvaltningens underlag ska tas fram i nära samverkan med
utbildningsnämnden och Sektor utbildning.
Kapitalkostnad om investeringen samt driftkostnaden som framgår av
förstudien hanteras via internhyreskontrakt och hyra som får Sektor
utbildning hantera inom utbildningsnämndens befintliga ram. Slutlig
avstämning kommer ske i samband med budgetarbetet inför projektets
färdigställande.
Kostnader för inventarier är inte beaktade då det inte är utrett hur mycket
möbler som kommer kunna återanvändas och vad flytt av verksamhet
kommer att kosta.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Hans-Göran Palmquist (M) reserverar sig mot beslutet.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) och Tommy Larsson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Hans-Göran Palmquist (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tobias Bernhardsson (C) och Tommy
Larssons (S) yrkande om bifall mot Hans-Göran Palmquists (M) yrkande
om avslag och finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och alla andra nämnder fick under hösten 2021 i form av
ett informationsärende redovisat kommunens Lokalförsörjningsplan 20222030.
Kommunstyrelsen beslutade Lokalförsörjningsplanen 2022-2030 och
fastställde projektplanen enligt nedan den 21 november 2021, § 219.

Justering
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I lokalförsörjningsplanen aktualiseras en projektplan varav en del är att en
förstudie ska göras beträffande förskolorna Stigen, Höjden och Håvesten.
Förstudiens syfte är att ta fram åtgärdsvall/scenario med noggranna
kostnadskalkyler (verksamhetskostnader, investeringskostnad med mera) på
olika senarior som inkluderar bland annat att fastigheterna behålls och rustas
upp erforderligt samt att en ny förskola byggs. Se bilagan – ”Förstudie
förskolorna Stigen, Höjden och Håvesten”.
Förstudien genomfördes i dialog med utbildningsnämnden och dess
presidium, sektor utbildning, fastighetsförvaltarfunktionen och externa
fastighetskonsulter.
Fastighetsinvesteringarna ny – och tillbyggnad hanteras i enlighet med
nedanstående process. Underlagen ska även inkluderas i budget- och
investeringsprocessen.

Justering
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1. Idé
Utbildningsnämndens behov av lokaler identifieras i
lokalförsörjningsplanen. Beslut om vidare utredning (förstudie) har fattats
genom projektplanen av kommunstyrelsen i samband med
lokalförsörjningsplanen, § 219, den 21 november 2021.
Idéer om lösning framställdes till förstudien som har utreds.
2. Förstudie/analys
Förstudien utifrån idéer har genomförts, olika scenarier presenterats och
följande analys kan läggas.
En ny förskola med 8 avdelningar är det strategiskt klokaste alternativet,
långsiktigt, utifrån scenario 2, som handlar om konceptförskola och där
nyproduktionskostanden är lägst, 39 mkr. Det tillkommer
projekteringskostnader på 4,1 mkr och uppskattade kostnader på 5 mkr för
det som avgränsades i förstudierna (diverse markarbeten,
anslutningsavgifter, parkering, utemiljö med mera enligt 1.2 i förstudien).
Den totala årliga kostanden för detta scenario är 16,5 miljoner inklusive
kapitalkostnader, drift och underhållskostnader samt verksamhetskostnader.
Tillägget beträffande extra kökskapacitet med matsal för Höjdenskolan är
scenario 3B. Att välja i nuläget ett alternativ som innebär en investering som
är cirka 22,5 mkr högre (19,4 mkr för byggnaden och 3,1 mkr för
projekteringen) är inte försvarbart (Förklaring till prisskillnaden återfinns i
förstudien.). Det finns en kort beskrivning i förstudien 3.1 om tillägg av
extra kök och matsal till konceptförskola för en kostnad om 6,3 mkr. Detta
är dock en snabbuppskattning och alternativet kräver kompletterande
upphandling till SKR avtalet genom förnyad konkurrensutsättning. Vid en
samlad bedömning är det klokare att genomföra förstudien och fatta beslut
beträffande skolstrukturen samt äldreomsorgen och därefter, alternativt

Justering
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parallellt, göra en förädlad köksutredning till den versionen som
förvaltningen gjorde under 2021. Utredningen behöver titta på helheten,
vilken paketering av måltidsproduktionen som är mest affärsmässig.
Utbildningsnämnden nuvarande årliga budget för förskolorna Stigen,
Håvesten och Höjden är 17,6 vilket innebär att mellan skillnaden jämfört
med den nya årliga kostanden 16,5 mkr är +1,1 mkr.
3. Planering
Lokalplaneringen bör innehålla; principlayout, tidplan, redovisning av
flexibilitet i projektet och, förslag till preliminär verksamhetskostnad
(inklusive preliminär verksamhetsplanering) och hyreskostnad och förslag
till preliminär investering.
Beslut om att starta projektering och genomförande fattas av
kommunstyrelsen. Innan ärendet beslutas i kommunstyrelsen så ska
finansieringen av projektet vara klar.
4. Genomförande och projektering
Efter beslut i kommunstyrelsen påbörjas projektering och upphandling av
projekt inom ram för beslutet. Projekteringen genomförs av
fastighetsägaren. Uppdraget innefattar: fullständiga handlingar utifrån val av
entreprenadform (anbudsunderlag), definitiv tidplan för projektet,
upphandling och anbudsutvärdering, ekonomisk kalkyl över
hyreskostnaderna och definitivt investeringsbehov. Om projektet inte kan
genomföras inom av kommunstyrelsen angivna ramar får genomförandet
inte starta utan ett nytt beslut om genomförande i kommunstyrelsen.
5. Avslut och effekt
Utvärdering ska göras cirka 1 år efter färdigställande och inflytt och det ska
återrapporteras till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan 2022-2030
Remissvar från Utbildningsnämnden
Förstudie – förskolorna Stigen, Höjden, Håvesten
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef och Iris Zell fastighetsförvaltare
informerar i ärendet.
Beslutet skickas till
Utbildningschef
Samhällsutvecklingschefen
Kommunstyrelsen
Justering

Utdragsbestyrkande
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1. Introduktion
1.1.

Bakgrund

Lokalförsörjningsplanen 2022-2030 visar på ett ökat behov av antalet förskoleplatser i centrala
Färgelanda. Samtidigt är underhållet i flera befintliga förskolor eftersatt och lokalerna bedöms som
icke ändamålsenliga. För att hantera lokalförsörjningen föreslår utbildningsnämnden att ta fram
åtgärdsval för att bygga en ny förskola med utgångspunkter i verksamhetskostnader,
investeringskostnader och ny hyra.

1.2.

Förutsättningar och avgränsningar

Förutsättningar
Förstudien syftar till att belysa de ekonomiska aspekterna ur olika åtgärdsval för nybyggnation av en
förskola i centrala Färgelanda. Följande förutsättningar ligger till grund för beräkningar i denna
förstudie.
•

•

Scenario 1
o Ingen nybyggd förskola.
o Redovisar kostnader för befintliga förskolor som annars skulle ersatts. Dessa är
▪ Stigens förskola
▪ Höjdens förskola
▪ Håvestens förskola
Scenario 2
o Utgår från att bygga en konceptförskola enligt de ramavtal som SKR har tagit fram i
samarbete med 20 olika referenskommuner och 8 utvalda entreprenörer.
o Anskaffningskostnad och kvm BRA-yta redovisas som ett genomsnitt av de
entreprenörer som har möjlighet att leverera en förskola med 8 avdelningar.
o De två dyraste alternativen är ej medräknade, enligt överenskommelse med
samhällsutveckling, vilket innebär att följande tre leverantörer ingår i jämförelsen.
▪ Flexator
▪ Skanska
▪ Friendly Building

•

Scenario 3A
o Utgår från platsbyggd förskola.
o Anskaffningskostnad och kvm BRA-yta redovisas som ett genomsnitt av 4 nyligen
genomförda referensprojekt med liknande storlek och omfattning som föreslås
byggas i Färgelanda. Kostnaderna är ej verkliga slutkostnader utan speglar
kalkylerade kostnader.
▪ Orkestergatan 35 – Göteborg (2022)
▪ Fjärdingsgatan 20 förskola – Göteborg
▪ Aleskogen – Halmstad – (2018)
▪ Södra gränstorp förskola – Trelleborg (2021)

•

Scenario 3B
o Utgår från platsbyggd förskola med utökad kökskapacitet från 200 portioner till 400
portioner samt matsal med plats för 50 personer.
o Kostnaderna för den utökade kökskapaciteten tar hänsyn till den tillkommande ytan
på 30kvm men ej tillkommande utrustning. Ytan baseras på referensobjekt Långevi
förskola i Bengtsfors där deras måltidsansvariga har gett information om optimal yta
för kapaciteten 300-350 portioner.
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o
o

Ytan för den tillkommande matsalen och serveringsdelen baseras på nyckeltal från
Skolfastigheter i Stockholm AB som även tagit fram lokalprogrammet för SKR
ramavtalade förskolor.
Anskaffningskostnad och kvm BRA-yta redovisas som ett genomsnitt av 4 nyligen
genomförda referensprojekt med liknande storlek och omfattning som föreslås
byggas i Färgelanda. Kostnaderna är ej verkliga slutkostnader utan speglar
kalkylerade kostnader.
▪ Orkestergatan 35 – Göteborg (2022)
▪ Fjärdingsgatan 20 förskola – Göteborg
▪ Aleskogen – Halmstad – (2018)
▪ Södra gränstorp förskola – Trelleborg (2021)

•

Kostnadsuppskattningarna är framtagna för de åtgärder som föreslås i projektplanen i
Lokalförsörjningsplan 2022-2030 i delprojekt 1.6 avseende Projektering och Genomförande.

•

Nyckeltal för driftkostnader och komponentavskrivningar är hämtade från ”REPAB FAKTA
2022 – Förskolor – Nyckeltal för kostnader och förbrukningar”.

•

Nyckeltal för befintliga kostnader är tillhandahållna av Färgelanda kommun.

Avgränsningar
•

SKR ramavtalade förskolor tillåter ett visst antal förändringar men ej utökning av ytor som
inte står med i ramavtalet. Det innebär att utökad kökskapacitet samt matsal kräver en FKU
och egen projektering och omfattas således inte av den här enklare förstudien för
kostnadsuppskattningar.

Följande områden bör beaktas i en förstudie men behandlas inte i den här
• Planarbete (Översiktsplan/Detaljplan)
• Förslag till geografisk placering
• Markförutsättningar
• Fornlämningar
• Ledningar
• Tillgänglighet
• Trafikutredning (Parkering, Hämtning/lämning, påverkan på trafik i omgivningen)
• Dagvatten
• IT
• Trygghet
• LCC-analys
• Utomhusmiljö
• Barnkonsekvensanalys
• Säkerhet
• Inventarier
Uppskattad kostnad för ovanstående uppgår till 5,000,000 kr.
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2. Scenario 1: Kostnadsanalys befintliga förskolor
2.1. Driftkostnad nuvarande budget
•
•

Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppgår till ca 1 560 000kr totalt för samtliga 3
fastigheter.
Kostnaderna baseras på de ekonomiska medel som finns idag för att utföra drift -och
underhåll i lokalerna.

Befintliga med aktuella nyckeltal
Kostnadstyper
Administration
Försäkring
Energianvändning, fjärrvärme
Elanvändning
VA-kostnad
Tillsyn och skötsel
Sophämtning
Städning
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll

BRA - yta ( kvm ) :

Kostnad
(kr/kvm)
1
19

Stigen
150
Totalkostnad
(mkr)
0,001
0,011

162
16
206
14
336
52
9

0,110
0,012
0,099
0,006
0,169
0,017
0,005

814,20

0,43

Höjden
1034

Håvesten
Total
732
1916
Totalkostnad
Totalkostnad (mkr)
(mkr)
Totalkostnad (mkr)
0,000
0,000
0,00
0,013
0,013
0,04
0,00
0,104
0,096
0,31
0,018
0,03
0,188
0,108
0,40
0,011
0,010
0,03
0,263
0,211
0,64
0,032
0,051
0,10
0,004
0,008
0,02

0,62

0,52

1,56

2.2. Driftkostnad verkligt behov
•
•

•

Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppskattas till ca 2 150 000kr totalt för samtliga
3 fastigheter.
Kostnaderna baseras på REPABS nyckeltal och att lokalerna tillhör en kombination av
typfastighet 2 och 3. Ju högre nummer på typfastighet desto högre ekonomisk insats behövs
då en ökning av siffran generellt betyder att lokalen är äldre och den tekniska statusen
sämre.
Jämfört med befintlig budget skiljer det ca 600 000kr om året i nödvändiga medel för driftoch underhåll.

Befintliga med REPAB 2,5 Typfastighet

BRA - yta ( kvm ) :

Kostnadstyper
Administration
Försäkring
Energianvändning, fjärrvärme
Elanvändning
VA-kostnad
Tillsyn och skötsel
Sophämtning
Städning
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll

Kostnad
(kr/kvm)
50
30
107
87
27
103
20
379
53
266

1 119,75

Stigen
150
Totalkostnad
(mkr)
0,01
0,00
0,02
0,01
0,00
0,02
0,00
0,06
0,01
0,04

0,17

Höjden
1034

Håvesten
Total
732
1916
Totalkostnad
Totalkostnad (mkr)
(mkr)
Totalkostnad (mkr)
0,05
0,04
0,10
0,03
0,02
0,06
0,11
0,08
0,20
0,09
0,06
0,17
0,03
0,02
0,05
0,11
0,08
0,20
0,02
0,01
0,04
0,39
0,28
0,73
0,05
0,04
0,10
0,27
0,19
0,51

1,16

0,82

2,15
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2.3. Planerat underhåll
2018 framtogs en plan av konsultbolaget COWI för det planerade underhållsåtgärderna fram till år
2028. För aktuella förskolor i den här utredningen ser det ekonomiska utfallet ut enligt tabellen
nedan.
Planerat underhåll
Ytskikt & elinstallationer
Värmesystem (byte
värmepanna)
Utebelysning
Utemiljö
Byte serveringskök
Invändigt och utvändig
Kylanläggning
Byte diskmaskin

Stigen

Höjden

Håvesten

TOTAL

180,000

2,000,000

2,180,000

60,000

60,000

50,000
50,000
650,000
970,000

50,000
270,000
650,000
12,260,000
180,000
200,000

220,000
2,160,000

9,130,000
180,000
200,000

TOTAL

2,160,000

9,910,000

3,780,000

15,850,000

SCB 10% Inflation och BPI

2,376,000

10,901,000

4,158,000

17,435,000

Kostnaderna för det planerade underhållet som behövde genomföras bedömdes 2018 till 15,8
miljoner kronor. Inget av detta har sedan dess genomförts och med justerat prisindex med hänsyn
till inflation och BPI (Byggnadsprisindex) är kostnaderna idag ca 17,4 miljoner kronor. Då ingen
teknisk bedömning genomförts sedan 2018 och inga nödvändiga åtgärder genomförts är troligtvis
kostnaderna högre än de föreslagna 17,4 miljoner kronorna.
Vid eventuellt genomförande av det planerade underhållet beräknas avskrivningstiden enligt SHU
till ett genomsnitt på 20 år vilket ger en årlig kostnad på 871 000kr. Avskrivningstiden är generellt
kortare vid renovering än vid nybyggnation.

2.4. Kapitalkostnader
Befintliga förskolor har pågående avskrivningar på tidigare genomförda anskaffningskostnader.
Dessa behöver redovisas då det är en kostnad som kommer kvarstå oavsett vilken framtida väg
som beslutas.
Kapitalkostnader

Stigen

Höjden

Håvesten

TOTAL

Sammanslagna
kapitalkostnader

121,587

608,974

761,987

1,492,548

•
•

Det återstående kapitalkostnaderna uppgår till ca 1,5 miljoner kronor.
De årliga avskrivningarna är redovisade fram till 2031 och uppgår i genomsnitt till 117,000kr
per år.
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2.5. Personalkostnader
Personalkostnader

Stigen

Höjden

Håvesten

Vikarier

TOTAL

Pedagogisk personal, antal
Pedagogisk personalkostnad
Kökspersonal, antal
Kökspersonalkostnad

5
2,252,155
0,5
205,000

12,3
6,570,325
1
464,000

10,9
4,769,050
1
464,000

3,8
1,340,640
-

32
14,932,170
2,5
1,133,000

Den nuvarande personaltätheten (barn/pedagog) är i genomsnitt 4,9 för de tre förskolorna vilket är
något lägre än rikssnittet som ligger på 5,1 enligt skolverket. Med vikarier är snittet 4,4 för ingående
förskolor. Enligt Lokalförsörjningsplan 2022-2030 fanns det 140 inskrivna barn år 2021 i Stigen,
Höjden och Håvesten.

3. Scenario 2: Konceptförskola SKR
3.1.
•
•
•

Investeringskostnad
Den genomsnittliga BRA-ytan för de utvalda entreprenaderna för jämförelse hamnar på
1604kvm, se även under punkt 1.2 scenario 2.
Investeringskostnaden (kapitalkostnaden) uppskattas till ca 39 000 000kr
Kapitalkostnaden blir ca 24 314 kr/kvm
6
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•

Den årliga avskrivningskostnaden inklusive internränta är 1 883 700kr

Anskaffningsvärde(kr):

39 000 000

Fördelning av värden på
komponenter
Komponent
Stomme inkl grund
Tak
Fasad
Fönster, dörrar
Våtutrymmen, utrustn sanitet, kök
Ytskick lokaler
Värme och sanitet
Ventilation inkl styr
El
Transportsystem, hiss
Övrigt

Kr/Kvm

24 314
Ej beslutad!! Förslag
från SKR

Enligt SKR:s riktmärke

Nybyggnation/- Nyttjande- Anskaffnings- Avskrivning Internränta
( 2022års ni vå 1,0%)
nyskick (%)
period (år)
värde (kr)
årlig (kr)
44%
50
17 160 000
343 200
171 600
3%
30
1 170 000
39 000
11 700
8%
30
3 120 000
104 000
31 200
7%
20
2 730 000
136 500
27 300
7%
20
2 730 000
136 500
27 300
6%
20
2 340 000
117 000
23 400
8%
15
3 120 000
208 000
31 200
5%
15
1 950 000
130 000
19 500
5%
15
1 950 000
130 000
19 500
2%
15
780 000
52 000
7 800
5%
20
1 950 000
97 500
19 500

Total

100%

39 000 000

1 493 700

390 000,00
1 883 700,00 per år
156 975,00 per månad

Utökad kökskapacitet och matsal för 100 elever till konceptförskola är eventuellt möjligt tillval. Detta
har dock inte utretts noggrant på grund av tidsbrist. Schablonmässigt skulle en uppskattning kunna
vara att 90 kvm matsal och 30 kvm köksrelaterade utrymmen tillkommer. Kvadratmeterpriset är 35
tkr, vilket innebär en tilläggsinvestering om 4, 2 mkr. Därtill kommer projektering på cirka 2,1 mkr.
Om via förnyad konkurrensutsättning tillägget är möjlig till konceptförskola så skulle detta kosta
sammantaget 6,3 mkr.

3.2.
•

Driftkostnad
Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppskattas till ca 1 000 000kr
BRA - yta ( kvm ) :

K ostnadstyper
Administration
Försäkring
Energianvändning, fjärrvärme
Elanvändning
VA-kostnad
Tillsyn och skötsel
Sophämtning
Städning
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll

K ostnad
(kr/kvm)
22
11
43
35
16
54
9
291
22
138

641,00

Flexator
1514
Totalkostnad
(mkr)
0,03
0,02
0,07
0,05
0,02
0,08
0,01
0,44
0,03
0,21

0,97

Skanska
1694

Friendly Building
1604

Totalkostnad (mkr) Totalkostnad (mkr)
0,04
0,04
0,02
0,02
0,07
0,07
0,06
0,06
0,03
0,03
0,09
0,09
0,02
0,01
0,49
0,47
0,04
0,04
0,23
0,22

1,09

1,03

Genomsnitt
1604
Totalkostnad
(mkr)
0,04
0,02
0,07
0,06
0,03
0,09
0,01
0,47
0,04
0,22

1,03

3.3. Personalkostnader
•

Kökspersonal uppskattas att kunna reduceras med 0,5 tjänster då en sammanslagning görs.
Beräknad besparing 205,000 kr/år.
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•

Riktlinjen för den nya förskolan anger att det skall gå 6 barn/pedagog. För den nya förskolan
så behövs då 24 pedagoger samt 2 vikarier för dagens 140 barn. Kostnaden uppgår då till
ca 12,272,860kr/år.

4. Scenario 3A: Platsbyggd förskola
4.1.
•
•
•

Investeringskostnad
Den genomsnittliga BRA-ytan för de utvalda referensprojekten för jämförelse hamnar på
1689kvm, se även under punkt 1.2 scenario 3A.
Investeringskostnaden (kapitalkostnaden) uppskattas till 54 250 000kr
Kapitalkostnaden blir ca 32 113 kr/kvm
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•

Den årliga avskrivningskostnaden inklusive internränta är 2 620 275kr

Anskaffningsvärde(kr):

54 250 000

Fördelning av värden på
komponenter
Komponent
Stomme inkl grund
Tak
Fasad
Fönster, dörrar
Våtutrymmen, utrustn sanitet, kök
Ytskick lokaler
Värme och sanitet
Ventilation inkl styr
El
Transportsystem, hiss
Övrigt

Kr/Kvm

32 113
Ej beslutad!! Förslag
från SKR

Enligt SKR:s riktmärke
Nybyggnation/nyskick (%)
44%
3%
8%
7%
7%
6%
8%
5%
5%
2%
5%

Total

Nyttjande- Anskaffnings- Avskrivning
period (år)
värde (kr)
årlig (kr)
50
23 870 000
477 400
30
1 627 500
54 250
30
4 340 000
144 667
20
3 797 500
189 875
20
3 797 500
189 875
20
3 255 000
162 750
15
4 340 000
289 333
15
2 712 500
180 833
15
2 712 500
180 833
15
1 085 000
72 333
20
2 712 500
135 625

100%

54 250 000

2 077 775

Internränta
( 2022års ni vå
1,0%)

238 700
16 275
43 400
37 975
37 975
32 550
43 400
27 125
27 125
10 850
27 125

542 500,00
2 620 275,00 per år
218 356,25 per månad

4.2.
•

Driftkostnad
Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppskattas till ca 1 100 000kr
BRA - yta ( kvm ) :

Kostnadstyper
Administration
Försäkring
Energianvändning, fjärrvärme
Elanvändning
VA-kostnad
Tillsyn och skötsel
Sophämtning
Städning
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll

Kostnad
(kr/kvm)
22
11
43
35
16
54
9
291
22
138

641,00

Orkestergatan 35 Fjärdingsgatan 20
Aleskogen
Södra gränstorp
1840
1472
1840
1605,4
Totalkostnad
Totalkostnad
(mkr)
Totalkostnad (mkr)
(mkr)
Totalkostnad (mkr)
0,04
0,03
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,06
0,08
0,07
0,06
0,05
0,06
0,06
0,03
0,02
0,03
0,03
0,10
0,08
0,10
0,09
0,02
0,01
0,02
0,01
0,54
0,43
0,54
0,47
0,04
0,03
0,04
0,04
0,25
0,20
0,25
0,22

1,18

0,94

1,18

Genomsnitt
1689
Totalkostnad
(mkr)
0,04
0,02
0,07
0,06
0,03
0,09
0,02
0,49
0,04
0,23

1,03

1,08

4.3. Personalkostnader
•
•

Kökspersonal uppskattas att kunna reduceras med 0,5 tjänster då en sammanslagning görs.
Beräknad besparing 205,000 kr/år
Riktlinjen för den nya förskolan anger att det skall gå 6 barn/pedagog. För den nya förskolan
så behövs då 24 pedagoger samt 2 vikarier för dagens 140 barn. Kostnaden uppgår då till
ca 12,272,860kr/år.
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5. Scenario 3B: Platsbyggd förskola + Utökad kökskapacitet och matsal
5.1.
•
•
•
•

Investeringskostnad
Den genomsnittliga BRA-ytan för de utvalda entreprenaderna för jämförelse hamnar på
1817kvm
Investeringskostnaden (kapitalkostnaden) uppskattas till ca 58 400 000kr
Kapitalkostnaden blir ca 32 140 kr/kvm
Den årliga avskrivningskostnaden inklusive internränta är 2 820 720kr

10

17

•

Tillkommande ytor för matsal och kök uppgår till ca 128kvm vilket ger en ökad kostnad med
ca 4 149 000kr

Anskaffningsvärde(kr):

58 400 000

Fördelning av värden på
komponenter
Komponent
Stomme inkl grund
Tak
Fasad
Fönster, dörrar
Våtutrymmen, utrustn sanitet, kök
Ytskick lokaler
Värme och sanitet
Ventilation inkl styr
El
Transportsystem, hiss
Övrigt

Kr/Kvm

32 140
Ej beslutad!! Förslag
från SKR

Enligt SKR:s riktmärke
Nybyggnation/nyskick (%)
44%
3%
8%
7%
7%
6%
8%
5%
5%
2%
5%

Total

Nyttjande- Anskaffnings- Avskrivning
period (år)
värde (kr)
årlig (kr)
50
25 696 000
513 920
30
1 752 000
58 400
30
4 672 000
155 733
20
4 088 000
204 400
20
4 088 000
204 400
20
3 504 000
175 200
15
4 672 000
311 467
15
2 920 000
194 667
15
2 920 000
194 667
15
1 168 000
77 867
20
2 920 000
146 000

100%

58 400 000

2 236 720

Internränta
( 2022års ni vå
1,0%)

256 960
17 520
46 720
40 880
40 880
35 040
46 720
29 200
29 200
11 680
29 200

584 000,00
2 820 720,00 per år
235 060,00 per månad

5.2.
•

Driftkostnad
Den årliga kostnaden för drift och underhåll uppskattas till ca 1 160 000kr

Scenario 3B

BRA - yta ( kvm ) :

Kostnadstyper
Administration
Försäkring
Energianvändning, fjärrvärme
Elanvändning
VA-kostnad
Tillsyn och skötsel
Sophämtning
Städning
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll

Kostnad
(kr/kvm)
22
11
43
35
16
54
9
291
22
138

641,00

5.3.
•
•

Orkestergatan 35 Fjärdingsgatan 20
Aleskogen
Södra gränstorp
1968
1600
1968
1733,4
Totalkostnad
Totalkostnad
(mkr)
Totalkostnad (mkr)
(mkr)
Totalkostnad (mkr)
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,07
0,08
0,07
0,07
0,06
0,07
0,06
0,03
0,03
0,03
0,03
0,11
0,09
0,11
0,09
0,02
0,01
0,02
0,02
0,57
0,47
0,57
0,50
0,04
0,04
0,04
0,04
0,27
0,22
0,27
0,24

1,26

1,03

1,26

1,11

Genomsnitt
1817
Totalkostnad
(mkr)
0,04
0,02
0,08
0,06
0,03
0,10
0,02
0,53
0,04
0,25

1,16

Personalkostnader
Kökspersonal behöver uppskattningsvis utökas med 1,5 tjänster från nuvarande 2,5 då antal
portioner utökas med ca. 200 st. Totalt uppskattas att 4 tjänster behövs inom kökspersonal.
Personalkostnaden för detta beräknas då uppgå till 1,856,000kr/år.
Riktlinjen för den nya förskolan anger att det skall gå 6 barn/pedagog. För den nya förskolan
så behövs då 24 pedagoger samt 2 vikarier för dagens 140 barn. Kostnaden uppgår då till
ca 12,272,860kr/år.
11

18

6. Sammanställning
6.1.

Driftkostnader på detaljnivå för jämförelse

I tabellen nedan redovisas en sammanställning och jämförelse av driftkostnader mellan de olika
alternativen ned på individuella kostnadsposter.
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Scenario 1:
Befintliga
1916

Kostnadstyper
Administration
Försäkring
Energianvändning, fjärrvärme
Elanvändning
VA-kostnad
Tillsyn och skötsel
Sophämtning
Städning
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll

6.2.

Scenario 3B:
Scenario 2:
Scenario 3A:
Platsbyggd
Konceptförskola Platsbyggd förskola + Utökad
SKR
förskola
kökskapacitet
1604
1689
1817

Totalkostnad
(mkr)
0,10
0,06
0,20
0,17
0,05
0,20
0,04
0,73
0,10
0,51

Totalkostnad
(mkr)
0,04
0,02
0,07
0,06
0,03
0,09
0,01
0,47
0,04
0,22

Totalkostnad
(mkr)
0,04
0,02
0,07
0,06
0,03
0,09
0,02
0,49
0,04
0,23

Totalkostnad
(mkr)
0,04
0,02
0,08
0,06
0,03
0,10
0,02
0,53
0,04
0,25

2,15

1,03

1,08

1,16

Samtliga kostnader för jämförelse

Tabellen nedan räknar samman de totala kostnaderna för respektive alternativ och inkluderar driften
i tabellen ovan.

Jämförelsepost
Anskaffningskostnad

Scenario 2
Behåll befintliga – SKR

Scenario 3A
- Platsbyggd

17,435,0001

54,250,000

Scenario 1 –

39,000,000

Scenario 3B –
Platsbyggd + Utökad
kökskapacitet och matsal
58,400,000
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Avskrivningskostnad/år
Återstående
avskrivningskostnad/år
Projekteringskostnad

871,000

1,883,700

2,620,275

2,820,720

3,900,0005

6,510,0005

7,008,0005

5,000,0006

5,000,0006

5,000,0006

2,150,0002

1,000,000

1,100,000

1,160,000

14,932,170

12,272,860

12,272,860

12,272,860

1,133,000

928,000

928,000

928,0004

3,138,000

2,883,700

3,720,275

3,980,720

16,065,170

13,200,860

13,200,860

13,200,860

250,000

250,000

250,000

69,7405

130,0005

217,0005

233,6005

19,272,910

16,464,560

17,388,135

17,665,180

117,0003
2,092,2005

Avgränsningskostnad
Driftkostnad/år
Personalkostnader
pedagoger
Personalkostnader kök
Total årlig
fastighetskostnad
Total årlig
verksamhetskostnad
Total årlig kostnad för
avgränsningskostnad6
Total årlig
avskrivningskostnad för
projektering.
TOTALT
1 Avser

investeringsmedel för åtgärder kopplade till planerat underhåll. För mer detaljer, se Planerat
underhåll.
2 Driftkostnaden baseras på det verkliga behovet och ej dagens budgetmedel
3 Avser befintliga avskrivningar som återstår oavsett åtgärdsval. För mer detaljer, se
Kapitalkostnader. Den totala återstående avskrivningskostnaden är 1,492,548kr. och behöver
beaktas vid framtida åtgärdsval.
4 Fortsatt 2 heltidstjänster men möjlighet till utökad kapacitet för måltidstillagning till andra
kommunala verksamheter
5 Scenario 1, 12 % av anskaffningskostnad. Scenario 2, 10% av anskaffningskostnad (lägre än
övriga scenario pga. konceptbyggnad). Scenario 3a/3b, 12% av anskaffningskostnad. Föreslagen
avskrivning är på 30 år, linjär avskrivning, utan ränta. Brukligt är att projekteringskostnad betalas
under projekteringstiden.
6 Uppskattad kostnad för div. markarbeten, anslutningsavgifter, parkering, utemiljö etc. enligt 1.2.
Avskrivningstid 20 år, linjär avskrivning, utan ränta.

7. Förslag till budgetprocess
Förslag till investeringsmedel per år är uppdelat på fyra scenarion utifrån val. Kostnaderna
inkluderar ej driftkostnader (se Sammanställning) eller verksamhetskostnader som följer efter
tillträde till byggnaden.
Budgetmedel

2022

Scenario 1

200 tkr

Scenario 2 – SKR

200 tkr

Scenario 3A – Platsbyggd

200 tkr

Scenario 3B

200 tkr

2023 1

2024

7,1
mkr
8,9
mkr
11,5
mkr
12,0
mkr

17,4
mkr
19,5
mkr

2025

2026

2027

2028

2029

2030

19,5
mkr

4,2 mkr 50 mkr
8,4 mkr 50 mkr
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1 1Avgränsningskostand

om 5 mkr är inräknat på detta år i alla scenarier förutom scenario 1.
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Tjänsteskrivelse
2022-06-01

Ekonomiavdelningen
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528–567107
kristina.olsson@fargelanda.se

Diarienr
2022/210

Kommunstyrelsen

Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av
förbundets årsredovisning 2021
Beslutsförslag
1. Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundets
årsredovisning för 2021 och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beviljar för Färgelanda kommuns del
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och enskilda
förtroendevalda ansvarsfrihet för det aktuella verksamhetsåret.
Ärendebeskrivning
Årets resultat uppgår till 701 tkr, varav basverksamheten visar ett resultat på
630 tkr, projektverksamheten ett resultat på 71 tkr och övrig verksamhet ett
resultat på 0 tkr.
Revisionen har uppmärksammat
– att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts
under 2021.
Revisionen bedömer
– sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
– att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
– att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
– sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt
med de mål som direktionen uppställt.
Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
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Tjänsteskrivelse
2022-06-01

Katrin Siverby
Kommunchef

Diarienr
2022/210

Kristina Olsson
Ekonomichef

Beslutsunderlag:
Fyrbodals Kommunalförbund Årsredovisning 2021
Protokoll direktionen Fyrbodals Kommunalförbund 2022-05-12 § 54
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 daterad 2022-04-08
Granskning av årsredovisning 2021 daterad 2022-04-08
Revisionsberättelse 2021 daterad 2022-04-08
Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Fyrbodals Kommunalförbund

24

2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

_________________________________________________________________
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
Org nr: 222000-1776

Direktionen
Fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd
resursbrist.
Vi har uppmärksammat
•

Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under
2021.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är
förenligt med de mål som direktionen uppställt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.
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Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den 8 april 2022

Thomas Boström

Anita Älgemon

Anita Älgemon (Apr 15, 2022 09:02 GMT+2)

Thomas Boström (Apr 26, 2022 12:12 GMT+2)

Ann-britt Dahl (Apr 15, 2022 10:29 GMT+2)

Thomas Boström
Vänersborgs kommun

Anita Älgemon
Tanums kommun

Claes Hedlund

Lennart Hansson

Claes Hedlund
Munkedals kommun

Lennart Hansson
Åmåls kommun

Claes Hedlund (Apr 18, 2022 19:30 GMT+2)

Ann-britt Dahl

Lennart Hansson (Apr 14, 2022 10:14 GMT+2)

Bilagor:
PwC Granskning av delårsbokslut
PwC Granskning av bokslut och årsredovisning
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§ 51 Val av temaområde för regional planering
Direktionen beslutade, (2021-09-23 Dnr: 2021/0116) att Västra Götalandsregionen inte skulle
gå vidare med en hemställan om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen, PBL § 7.
Enligt beslutet skulle dock ett arbete snarast inledas där region, kommuner och
kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom fysisk planering som är
viktiga och/eller angelägna att samverka kring.
I kommunalförbundets svar på remissen från VGR ges följande exempel på
samverkansfrågor/områden där behov av regional samverkan kan finnas;
–
–
–
–

Klimatrelaterade frågor
Livsmedelsförsörjning
Energiförsörjning
Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen)

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) rekommenderade på sitt möte i december 2021 att
VGR i nuläget och i enlighet med en majoritet av kommunerna, inte ansöka om att bli
regionplaneorgan enligt PBL. BHU uppdrog samtidigt åt regionutvecklingsdirektören att
återkomma med förslag kring hur fortsatt arbete inom regional fysisk planering kan bedrivas på
frivillig basis och med fokus kring olika sakfrågor/temaområden.
Kommunerna och VGR samverkar redan idag inom flertalet områden. Exempelvis inom
kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor där samverkan följer etablerade processer.
Ambitionen med att samverka kring ett eller flera temaområden är att nå längre tillsammans i
planeringsfrågor som är tydligt kommunöverskridande och som kan belysas på en övergripande
regional nivå i syfte att gemensamt stärka vår regions utvecklings- och konkurrenskraft. Det
gemensamma arbetet innebär inte någon förändring i ansvar eller mandat.
Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Direktionen beslutar
Att i enlighet med tidigare beslut (2021-09-23, Dnr 2021/0116) ge följande exempel på
temaområde/n:
o
o
o
o

Klimatrelaterade frågor
Livsmedelsförsörjning
Energiförsörjning
Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen)
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§ 52 Återkoppling arbetsmiljö

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att
genomföra insatser avseende arbetsmiljön på förbundet. Detta ärende handlar om att återkoppla
vilka insatser som gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats.
Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen ge tf förbundsdirektör i
uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i kartläggningen

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att ge tf förbundsdirektör i uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i
kartläggningen.
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§ 53 Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön har omarbetats sedan samråd
och förslaget ställs nu ut för granskning. Kommuninvånare, organisationer, företag och
myndigheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget.
Fyrbodals kommunalförbund har fått kungörelsen om granskning. Synpunkter från
granskningen ska vara Vänersborgs kommun tillhanda senast den 15 maj 2022.
Syftet med planen är att ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändning i området
kring tätorterna Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling.
Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.
Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att avstå från att lämna
synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (FÖP).

Direktionen beslutar
Att avstå från att lämna synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och
Vargön (FÖP).

Expedieras:
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Vänersborgs kommun
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§ 54 Revision årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den
31 mars.
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår
som en del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för
sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk
hushållning.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen
ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.
Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat informera direktionen om revisionen av
årsredovisningen samt översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till
kommunerna.

Direktionen beslutar
Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.
Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Expedieras till:
Medlemskommunerna Fyrbodal
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§ 55 Rekrytering ny förbundsdirektör

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

Direktionen beslutar
Att utse Anna Lärk Stålberg till ny förbundsdirektör för Fyrbodals kommunalförbund.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att uppdra åt förbundets ordförande att besluta om anställningsavtal och tillträdesdag inom
ramen för tidigare avtal med förbundsdirektör.
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§ 56 Information om Platåbergens Geopark
Information om Platåbergens Geopark, om projektets utveckling och utnämningen som
Sveriges första Unesco Globala Geopark. Fyrbodals kommunalförbund har stöttat projektet
ekonomiskt då delar av Platåbergen finns i vår geografi.
Ärendet föredrogs av Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark,
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.
Direktionen beslutar
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Att anteckna informationen till protokollet.
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§ 57 Teknikcollege – nytt samverkansavtal
Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i
ca 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för
att matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning. Detta
bidrar till säkrad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande
samverkansavtal gäller t o m 20221231. En process för framtagande av nytt avtal har påbörjats
och ärendet presenterar en plan för framtagandet.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar
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Att anteckna informationen till protokollet-
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§ 58 Skrivelse väg 2183 Ed
Inkommen skrivelse från Dals-Eds kommun, som ansöker om att 12 miljoner kronor ska
avsättas för ombyggnation av väg 2183, ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal”, som
finns avsatt i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.
Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att besluta om att avsätta 12
miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Förslag till beslut
Att avsätta 12 miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan
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för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.
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§ 59 Västkom – framtida uppdrag

Ärendet presenterades på mötet av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar
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Att ställa sig bakom yttrandet gällande handlingsplan för VästKoms framtida inriktning.
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§ 60 Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet?

Under de gånga åren har kommuner och regioner erhållit statliga medel för suicidprevention
inom överenskommelse psykisk hälsa. Medel har bland annat använts för att ta fram en
länsgemensam handlingsplan. Det finns dock ej upparbetade medel från 2020 och 2021 kvar
vilka socialchefsnätverket har beslutat ska användas för att tillsätta en tidsbegränsad resurs som
processtöd. Processtödet omfattar att bistå kommunerna med att utveckla och implementera
handlingsplanen samt det lokala arbetet med att skapa strukturförändringar.
Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.
Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar
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Att anteckna informationen till protokollet.
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§ 61 TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning
Redovisning av arbetet med det strategiska utvecklingsområdet ”Utbildning och
kompetensförsörjning” enligt direktionens årshjul.
Ärendet föredrogs av Karin Jansson, Elisabeth Hansson, Julia Sahlström, Maria Wolff och Lars
Nejstgaard.
Förslag till beslut

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.
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§ 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina
Information rörande arbetet med kommuntal för mottagande av nyanlända, samt situationen när
det gäller mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina.
Ärendet presenterades på mötet.
Ärendet föredrogs av Love Lundin, integrationstutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands
län.

Förslag till beslut
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Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

80

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
Paragrafer: 51-70
Sida 15 (22)

§ 63 Rapportering av avslutade projekt
Projekt som avslutats i samband med årsskifte 2021/2022:
-

Grön Tillväxt Skog

-

Rural mobilitet

Rapportering av Grön Tillväxt Skog föredras av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg och
Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst
Projektet Rural mobilitet, senare namnändrat till Tur&Retur, har föredragits vid ett tidigare
tillfälle.

Direktionen beslutar
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Att anteckna informationen till protokollet.
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Informations och anmälningsärenden
§ 64 Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst
En halvtidsutvärdering har gjorts av Position Väst strategiska plan.
Ärendet presenteras på mötet.
Ärendet föredrogs av Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst och Anna Aspgren från
Aspgren Ledarresurs
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.
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§ 65 Aktuella projektansökningar

Ingen föredragning av ärendet.

Direktionen beslutar
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Att anteckna informationen till protokollet.
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§ 66 Aktuella delegationsbeslut
Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.
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§ 67 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och
Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet.
Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande och Anna Lärk Ståhlberg, tf
förbundsdirektör.

BHU:
Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:
Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling
(360online.com)

Västkom:
Länk till Västkoms möten:
Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se)

SRO:
Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):
Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.
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§ 68 Meddelanden

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.
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§ 69 Övriga frågor
Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör informerade om:
Återkoppling på förbundets skrivelse om ökad statlig närvaro i kommunerna.
En möjlig förfrågan om delägarskap i mötesplats Steneby.
Information kring Kommunakademin Väst.
Att löneöversyn pågår på kommunalförbundet.
Aktuella personalförändringar
Förbundet har tagit emot fyra remissvar på ärendet kring skrivelsen avseende ökad statlig
närvaro i Fyrbodal. Remissvaren har skickats till Arbetsmarknadscheferna i Fyrbodals
kommuner för kännedom.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:
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§ 70 Nästa möte
Arbetsutskottet den 2 juni. Nästa direktionsmöte den 17 juni i Lysekil.

Ärenden enligt årshjul:
Tertialrapport 2101–2104
Förslag budget basverksamhet 2023 - 2025
Återrapportering DRUM 2021
Förslag budget DRUM 2023
Ägardialog med Gryning Vård

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Fyrbodals kommunalförbund
2022-04-08

Revisionsrapport
90

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål
uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det
lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes 2022-03-31
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och administrativ chef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Finansiella mål
Finansiella mål

Utfall 2021

Av direktionen bedömd
måluppfyllelse

Att ha en långsiktig stabil
soliditetsnivå på 10 procent,
nivån kan dock variera över
tid.

År 2021 är soliditeten 6
procent, vilket är en
minskning från 2020 med 2
procentenheter

Kommunalförbundet arbetar
med att nå det långsiktiga
målet om en soliditetsnivå.

Att ha en budget i balans,
intäkterna ska överstiga
kostnaderna.

Förbundet når målet om en
budget i balans genom ett
överskott om 701 tkr (555
tkr), jämfört med budgeterat
resultat på 190 tkr. R

Målet nås

Att ha en god likviditet så att
det är möjligt att både täcka
kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera
medel i projekt där förbundet
är projektägare.

Likvida medel vid årets slut
var cirka 58 mkr (cirka 37
mkr). Därmed nås målet om
god likviditet

Målet nås

Att de delregionala
utvecklingsmedlen, DRUM,
sammantaget ska växlas upp
med minst 50 procent genom
att projekten medfinansieras
med andra medel än de som
kommunerna och Västra
Götalandsregionen bidrar
med.

Den totala uppväxlingen
uppgår till en budgeterad
omslutning på 118 Mkr, vilket
innebär en uppväxling med
574 procent, det vill säga
faktor 5,74 (574 procent,
faktor 5,74).

Målet nås

Mål för verksamheten
I årsredovisningen genomförs en utvärdering av strategiska utvecklingsområden för
2021, som implicit utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Bedömning av
måluppfyllelse lämnas inte i anslutning av utvärderingen av de strategiska
utvecklingsmålen.
Direktionens samlade utvärdering av god ekonomisk hushållning 2021
Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad
utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad
balanskravsutredning.
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Bedömning

Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en bedömning att tre av fyra finansiella mål
uppfylls. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
Utvärdering av strategiska utvecklingsområden tillika verksamhetsmål sker men det
lämnas inte någon bedömningen av måluppfyllelse. Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Ja

Verksamhetsmål

Delvis

2022-04-08

Fredrik Carlsson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
förbundets förtroendevalada revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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edo

Granskning av
årsredovisning 2021
Fyrbodals kommunalförbund
2022-04-08

Revisionsrapport
97

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ej tillämpligt
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.
Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●
●
●

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan
kommunalförbundet och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2022-03-31 och
överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med
fastställandet. Rapportens innehåll har sakgranskats.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
En balansräkning med uppställning i enlighet med LKBR bör övervägas till kommande
år.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att förbundets räkenskaper1 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Avsteg har identifierats enligt:
o

1

Den normerande delen av RKR R15 anger vilka huvudrubriker som
årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla, vilka inte
återfinns i förbundets årsredovisning. Utifrån ovan saknas vissa
upplysningar som enligt den normerande delen ska anges under dessa
avsnitt. Till exempel:
▪ En översikt över verksamhetens utveckling genom redovisning av
att aktuellt års jämförs med tidigare år tillsammans med
kommentarer om väsentliga förändringar (Det gäller såväl
utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga
utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas
till de verksamheter som orsakat förändringarna).
▪ Viktiga förhållanden för resultat tillsammans med upplysningar
och konsekvensbeskrivningar samt en analys av väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och
bedömningar samt vidtagna åtgärder.
▪ Väsentliga personalförhållanden.

Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre
områdena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.
Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den
budget som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur
utfallet förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad
budget för projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning
av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2021 har kommunförbundet
inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-6, 26-38
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-6, 26-38 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2022-04-08

Daniel Larsson
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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