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Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

Furåsen Färgelanda onsdag 14 februari 2018, kl. 18.00 – 21.30
19 ordinarie ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare, totalt 26 beslutande
Se närvarolistan på sid 3 och 4
Marianne Martinsson, sekreterare
Susanne Korduner, kommunchef
Allmänheten representeras av 26 personer

Utses att justera

Olle Hagström (L) och Christina Svedberg (M)
Paragrafer §§ 1 -23

Underskrifter

Ordförande

______________________________________________
Kerstin Fredriksson (S)

Justerande
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Olle Hagström (L)
Christina Svedberg (M)

Sekreterare
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Marianne Martinsson

_________________________________________________________________________________
BEVIS
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Närvarolista
Närvaro- och omröstningslista mandatperioden 2014-2018

Sammanträde: Kommunfullmäktige 180214
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)
För Moderata samlingspartiet
1 Linda Jansson (M)

N

2 Per Krokström (M)
Bengt Svedberg
3 Christina Svedberg (M)

N
N

För Centerpartiet
1 Tobias Bernhardsson ( C )

N

F

2 Thor-Björn Jakobsson ( C )

N

3 Elisabeth Örn ( C )
Maino Svensson
4 Marion Pelli ( C )

N
N

5 Karin Snapp (C)
Birgitta Mehamedi Örn from § 3
6 Gullbritt Johansson (C)

N
N

7 Ann Blomberg (C)

N

För Liberalerna
1 Kenneth Carlsson (L)
Olle Hagström
2 Håkan Gusteus (L)
Bernt Johansson
För Kristdemokraterna
1 Karl-Erik Segersax (KD)

Justering

Närv Frånv

F

F

F
N
F
N
N

För Socialdemokraterna
1 Kerstin Fredriksson (S)

N

2 Ulla Börjesson (S)

N

3 Peter Höög (S)
Håkan Ekman
4 Lars Karlsson (-)

N
N

5 Eva-Lena Johansson (S)

N

F

Utdragsbestyrkande
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Forts närvarolista
Kommunfullmäktige 2018-02-12
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

Närv Frånv

Fortsättning Socialdemokraterna
6 Rune Månsson (S) from KS § 3
Maj Lise Hällgren t o m § 2
7 Eva Nör (S)

N
N
N

8 Tommy Larsson (S)
Maj Lise Hällgren f ro m § 3
9 Edgardo Varas (S)

N
N

F

10 Kent Carlsson (S)

N

11 Urban Henriksson (S)

N

För Vänsterpartiet
1 Inger Bäcker (V)

N

För Sverigedemokraterna
1 Jörgen Andersson (SD)

N

2 Jan Sohl (-)

F

Summa

Icke tjänstgörande ersättare
Irené Pettersson (V)

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 1
Godkännande av kungörelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelsen godkänns med nedanstående ändringar
Ärende 8, 9 och 10 på dagens dagordning behandlas inte
Ärende 8
Dnr 2017/628
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbete för att förbättra
företagsklimatet i kommunen (Per Krokström (M))
Ärende 9
Dnr 2017/629
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Införande av arbetskläder (Per
Krokström (M))
Ärende 10
Dnr 2017/638
Enkel fråga angående tidtabeller/turlistor för Västtrafik (Kenneth Carlsson (L)

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 2
Allmänhetens frågestund
Frågor ställs om äldreboenden och om upprustning av lv 172
Frågor ställs om
• Äldreboenden med särskilt fokus på demensboende/demenscentrum
• Standarden på Lv 172.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 3
Information om Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) bildades den 1 juli 1997. Förbundet
bedriver räddningstjänst och olycksförebyggande arbete inom medlemskommunerna
Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Förbundet innefattas av nio stationer
fördelade på två heltidsstationer och sju deltidsstationer.
I Färgelanda kommun finns deltidsbrandkårer i Högsäter och Färgelanda.
Idag informerar förbundschefen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 4
Kommunstyrelsens ordförande informerar
Kommunstyrelsen ordförande informerar kommunfullmäktige
Under 2017 har hänt ett antal saker som jag som politiker är stolt över och då menar jag
inte att jag är stolt för att vi politiker gjort detta. Politiken ger förutsättningarna och sedan
är det vår kompetenta och skickliga medarbetare i kommunen som ser till att vi når ett bra
resultat. Några saker jag speciellt vill nämna är:
2016 utsågs Färgelanda till Sveriges bästa hemtjänst.
En av de parametrar som mättes var antalet personal som besöker en och samma brukare.
I Färgelanda var resultatet 10 personer vilket var bland de bästa resultaten i Sverige.
Viktigt utifrån kontinuitet, trygghet mm då inte de äldre ska behöva möta hur många
olika personer som helst i samband med att beviljade insatser ska utföras hos våra äldre.
Socialstyrelsen genomför undersökningen
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Samtliga boenden fick överlag mycket goda resultat. På något av våra boenden har
resultatet varit 100 % på andra boenden något lägre. Överlag får man betrakta
äldreomsorgen i Färgelanda som mycket väl fungerande. Avvikelser analyseras innan
förbättringsarbete genomförs.
Socialstyrelsen genomför undersökningen
”Ung Omsorg”
Startas upp på äldreboendena under april månad 2018. Ett av syftena med denna
verksamhet är att sätta ”guldkant på vardagen” för de äldre på våra boenden.
Skolungdomar på högstadiet och gymnasiet ges en möjlighet att arbeta timmar på
helgerna på våra olika boenden med syfte att tillsammans med de äldre genomföra sociala
aktiviteter såsom att promenera, läsa, läsa tillsammans, spela spel mm över
generationsgränserna.
Äldremässa
Kommunen arrangerade en Äldremässa under 2017. Ett välkommet inslag för de äldre i
Färgelanda kommun. Efter utvärdering av såväl besökande som utställare så pågår
planeringen och förberedelserna redan inför 2018 års Äldremässa som är planerad till den
17 maj 2018
2018 års Äldremässa kommer att vara ett samarrangemang med förskolans dag som
inträffar just den 17 maj 2018. Ett samarrangemang över generationsgränserna.
Årets ranking vad det SKL:s Öppna Jämförelser grundskolan
Här låg vi 2015 på plats 290 och nu är vi på plats 122 en rejäl klättring tack vare
engagerad och kompetent personal och naturligtvis elevernas prestation.
Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 4
Flerspråkighet
Förskola: Höjdens var en del av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av hur man
arbetar med flerspråkighet. De blev uppmärksammade som ett gott exempel. En av våra
förskolechefer blev därför inbjuden som föreläsare på stor konferens i Stockholm.
EU-projekt
Ödeborg förskola deltar med EU-medel i samarbete med förskolor i Indien. Förskolechef
och personalrepresentanter ska besöka förskolor i Indien i mars.
Du äger ditt liv
Projektet Du äger ditt liv en led i att öka studiemotivationen högstadiet Valboskolan har
forskare från Högskolan Väst intresserat sig för i ett samforskningsprojekt i form av
forskningscirkel ihop med berörda lärare under våren och rapport kommer i sept-okt.
Trädgårdsprojekt
Valboskolan F-6 har fått bidrag för att delta i odling/trädgårdsprojekt där bl a Botaniska i
Gbg varit inblandade
Invånarantal
Vi kan också glädjas åt att vi under 2016 -2017 ökat vårt invånarantal med 118 personer
dock blev de viss minskning sista halvåret 2017 men ändå under en tvåårs period en
ökning från 6 494 st. till 6 602 personer.
Investeringar
Roligt är också att det börjar hända saker i Färgelanda utbyggnad av Månvägens Förskola
samt moduler förskolorna Ödeborg och Stigen.
Projekt
Färgelanda kommun har också haft förmånen att under 2017 delta i ett Skl projekt
angående Hot och Hat mot förtroendevalda ett regeringsuppdrag till SKL.
Det finns mycket mer jag skulle kunna nämna som hänt i kommunen under året både
positivt och mindre positivt men jag väljer att stanna här.

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14

10(34)

Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 5
Dnr 2016 -748
Svar på motion om iordningsställande av sammanträdesrum i kommunhuset
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till pågående utredning anse motionen
besvarad.
Reservation
Linda Jansson (M) Bengt Svedberg (M) och Christina Svedberg reserverar
sig mot beslutet.
Yrkanden
Linda Jansson (M) yrkar bifall till motionen.
Ulla Börjesson (S) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till pågående utredning anse
motionen besvarad.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandena Efter ställda
propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning
Linda Jansson (M) och Per Krokström (M) har i en motion framfört följande:
Nya moderaterna i Färgelanda vill att det omgående iordningsställs ett sammanträdesrum
i kommunhuset för att möjliggöra att hålla bl.a. kommunstyrelsesammanträden.
Det pågår ett arbete med inventering och underhållsplan, lokalförsörjning m.m. i
kommunala fastigheter. Sektor samhällsutveckling utreder behovet av
sammanträdeslokaler som en del av uppdraget. Dessutom pågår en översyn avseende
externa avtal gällande fastigheter samt hyrda lokaler. I och med skapandet av ny
möteslokal ”Beredskapsrummet” finns idag en utökad möjlighet för sammanträden i
kommunhuset.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 5
Beslutsunderlag
Sektor Samhällsutveckling tjänsteskrivelse 2017-11-16.
Ledningsutskottets protokoll 2017-11-27, § 255
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 279

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samhällsutvecklingschefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 6
Dnr 2018/79
Anmälan av motion om utegym (Inger Bäcker (V))
Ordföranden meddelar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 7
Dnr 2017/628
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbete för att förbättra
företagsklimatet i kommunen (Per Krokström (M))
I enlighet med Per Krokströms önskan flyttas behandlingen av denna interpellation till
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 8
Dnr 2017/629
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Införande av
arbetskläder (Per Krokström (M))
I enlighet med Per Krokströms önskan flyttas behandlingen av denna interpellation till
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 9
Dnr 2017/638
Enkel fråga angående tidtabeller/turlistor för Västtrafik (Kenneth Carlsson (L)
I enlighet med Kenneth Carlssons önskan flyttas behandlingen av denna enkla fråga till
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 10
Dnr 2017/639
Enkel fråga angående extra parkeringsplatser vid Furåsen – Karl-Erik Segersax
(KD)
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande.
I debatten görs 4 inlägg

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 11
Dnr 2016/736
Äldreplan 2018-2023 - förslag från den tillfälliga beredningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till beredningen med uppdraget att
komplettera ”Äldreplan 2018-2023” med en uttalad strategi för verksamheterna vid
boendena Solgården resp. Lillågården. I strategin skall ingå behov av utbildningsinsatser,
verksamhetsinriktning/specialisering samt behov av åtgärder i lokalerna.
Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C), Jörgen Andersson (SD), Birgitta Mehamedi Örn (C), Karl-Erik
Segersax (KD), Linda Jansson (M) och Maino Svensson (C) yrkar att ärendet
återremitteras till beredningen med uppdraget att komplettera ”Äldreplan 2018-2023”
med en uttalad strategi för verksamheterna vid boendena Solgården resp. Lillågården. I
strategin skall ingå behov av utbildningsinsatser, verksamhetsinriktning/specialisering
samt behov av åtgärder i lokalerna.
Edgardo Varas (S), Ulla Börjesson (S) och Olle Hagström (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreplan 2018-2023
och ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra äldreplanen med dess mål och med
hänsyn tagen till beredningens beaktanden.
Uppföljning av äldreplanen ska ske en gång per år och dokumenteras i kommunens
årsredovisning. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen.
Beredningens uppdrag är nu avslutat.
Propositionsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tillsatt en tillfällig beredning för uppdraget att upprätta en
äldreplan.
Äldreplanen är ett styrdokument och tjänar som stöd för att utveckla äldreomsorgen och
annan verksamhet som berikar de äldres liv. Den ska medverka till att förverkliga
kommunens mål att "Färgelanda kommun skall vara en attraktiv kommun att bo och leva
i".

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 11
Med utgångspunkt i nationella regelverk och lokala styrdokument avser äldreplanen att
ge motiv till prioriterade uppdrag för perioden.
Äldreplanen utmynnar i ett antal målområden med tillhörande mål och beaktanden. För
att kunna verkställa planen med tillhörande mål är det viktigt att förutsättningar som
krävs ges. Målområdena är:
• Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder
• Hälsa, livskvalitet och behov av särskilda insatser
• Mat och måltid
• Boende och kommunikationer
• Utveckling av teknik
• Äldreomsorgen - framtidens goda arbetsplats
• Jämställdhet
I beredningens uppdrag ligger inte att fördela resurser. Dock förutsätter förverkligandet
av äldreplanen att dess mål och innehåll beaktas i samband med de kommande årens
budgetfördelningar.
Dialog har förts med personalgrupperna, representanter för pensionärsorganisationerna
och äldre kommuninvånare. Information har lämnats av chefer i organisationen,
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Väntjänst Brålanda. Representanter för och
Vänersborgs kommun har informerat om den kommunens förebyggande arbete.
Beredningens protokoll 2017-10-05.
Ledningsutskottets protokoll 2017-10-23, § 215
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-01, § 230

Edgardo Varas (S), beredningsledaren i den tillfälliga beredningen informerar

Skickas till
Beredningsledaren
Kommunfullmäktiges ordf.
Socialchefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 12
Dnr 2017/643
Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot
förtroendevalda.
Ärendebeskrivning
För att trygga demokratin och ett hållbart politiskt ledarskap måste de förtroendevaldas
säkerhet värnas. Enligt Brå blev tre av tio lokalpolitiker under år 2014 utsatta för hot
trakasserier eller våld. Kvinnor är särskilt drabbade. Detta kan få till följd att människor
avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda hoppar av i förtid. Mot
bakgrund av ovanstående är det av vikt att det finns en beredskap i kommunen för att
förebygga respektive hantera hot och våld mot förtroendevalda.
Färgelanda kommun har under år 2017, tillsammans med Mellerud och Bengtsfors
kommun deltagit i utvecklingsprojektet ” Att förebygga hat och hot mot förtroendevalda
” initierat av Sveriges kommuner och Landsting.
Riktlinjerna har tagits fram gemensamt under projektets gång.
Riktlinjerna har som syfte att utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens
förtroendevalda för att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets, stabens tjänsteskrivelse 2017-11-16.
Ledningsutskottets protokoll 2017-11-27, § 240
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 283

Skickas till
Säkerhetssamordnaren f v b till berörda
Författningssamlingen på hemsidan

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 13
Dnr 2017-331
Revidering gällande Taxor och avgifter 2018 Snöskottning pensionärer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad avgift för snöskottning till
pensionärer till 210 kronor per halvtimma under 2018. Beslutet gäller fr.o.m. 1 mars 2018
Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 2017-06-14 § 81.
Det har nu upptäckts ett redaktionellt fel i beslutad avgift avseende Snöskottning,
pensionärer. Taxan ska vara 210 kr per halvtimma (200 kr 2017) och inte 1 646 kr (per
halvtimma) enligt beslutat taxedokument.
Beslutsunderlag
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-13.
Ledningsutskottets protokoll 2017-11-27, § 243
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 267

Beslutet skickas till
Ekonomichefen för införande i taxedok (OBS hemsidan)
Samhällsutvecklingschefen
Sektorsadministratören

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 14
Dnr 2017/605
VA-taxor 2018 för Färgelanda – taxor för Färgelanda kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxor och avgifter för Färgelanda
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2018-03-01
Ärendebeskrivning
Enligt ägardirektiv (Färgelanda kommun – Färgelanda Vatten AB) ska
kommunfullmäktige godkänna införande och ändring av taxor och principer för taxor och
andra normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt eller om så följer av lag.
Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till taxor och avgifter för Färgelanda
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2018 -01-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningens ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse 2017-11-22.
Ledningsutskottets protokoll 2017-11-27, § 247
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 271

Beslutet skickas till
Ekonomichefen för införande i taxedokumentet (OBS hemsidan)
Västvatten AB
Samhällsutvecklingschefen

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14

22(34)

Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 15
Dnr 2017-545
Försäljning av mark till Högsäters GF
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Tångelanda 2:5 samt delar av Solberg 1:173 för ett
markpris på 0.04 kr per kvadratmeter till Högsäters GF.
Köparens skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom eventuella
kostnader för vatten- och avlopp, förrättningskostnader, lagfartskostnader och övriga
kostnader som hör samman med köpet.
Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd proposition
finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
Ärendebeskrivning:
Högsäters GF har inkommit med en förfrågan om att få köpa kommunens fastighet
Tångelanda 2:5 samt delar av Solberg 1:173 i Högsäter.
Det aktuella området ligger utanför planlagt område och delar av området utpekas i
översiktsplanen som område för fritidsanläggning/park och en del utpekas som framtida
område för verksamheter.
Ledningsutskottet har 2017-10-23 för sin del ställt sig positiv till en försäljning till
Högsäters GF och då även av området som i översiktsplanen anges för framtida
verksamheter.
Det föreslagna markpriset bygger på en jämförelse med kommunens försäljningspris för
ett område vid Högalid i Färgelanda

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
Forts KF § 15
Beslutsunderlag
Sektor Samhällsutveckling (mark och exploatering) tjänsteskrivelse 2017-11-15.
Ledningsutskottets protokoll 2017-11-27, § 254
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 278

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingschefen
Högsäters GF
Mark och exploateringschefen

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14

24(34)

Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 16
Dnr 2018/62
Bolagsordning för Färgelanda Vatten AV -revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till
Bolagsordning för Färgelanda Vatten AB. Ändringarna av
bolagsordningen börjar gälla från 1 april eller den senare dag då den nya
bolagsordningen har godkänts av bolagsstämman för Färgelanda Vatten AB.
Med revideringen upphör tidigare antagen bolagsordning (KF 2012-06-19 § 118) för
Färgelanda Vatten AB att gälla.
Ärendebeskrivning
Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget.
Bolagsordningen är aktiebolagets regelverk som tillsammans med
lagstiftning anger ramarna för verksamheten.
Nuvarande Ägardirektiv och bolagsordning för Färgelanda Vatten AB
antogs 2012 i samband med bildandet av bolaget samt Västvatten AB.
Revidering har nu skett av båda dokumenten.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2018-01-10
Ledningsutskottets protokoll 2018-01-15, § 10
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 2

Beslutet skickas till
Färgelanda Vatten AB
Ordföranden i bolaget
Hemsidan
Ekonomichefen
Kommunchefen

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 17
Dnr 2018/62
Ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB – revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till
Ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB. Ändringarna av
ägardirektiven börjar gälla från 1 april eller den senare dag då det nya
ägardirektivet har godkänts av bolagsstämman för Färgelanda Vatten AB.
Med revideringen upphör tidigare antagna ägardirektiv (KF 2012-06-19 § 118) för
Färgelanda Vatten AB att gälla.
Ärendebeskrivning
Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget.
Bolagsordningen är aktiebolagets regelverk som tillsammans med
lagstiftning anger ramarna för verksamheten.
Nuvarande Ägardirektiv och bolagsordning för Färgelanda Vatten AB
antogs 2012 i samband med bildandet av bolaget samt Västvatten AB.
Revidering har nu skett av båda dokumenten.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2018-01-10
Ledningsutskottets protokoll 2018-01-15, § 11
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 3

Beslutet skickas till
Färgelanda Vatten AB
Ordföranden i bolaget
Hemsidan
Ekonomichefen
Kommunchefen

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 18
Dnr 2017/594
Delårsrapport 2017 för Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till
handlingarna.
Yrkande
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall tillkommunstyrelsens förslag att godkänna delårsrapporten
och lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd proposition
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens
förslag.
Ärendebeskrivning
NÄRF har inkommit med delårsrapport per 31 augusti 2017. Periodens resultat uppgår
till - 1 372 tkr inklusive sotning och - 888 tkr exklusive sotning.
Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och
förenligt med de beslutade målen i verksamhetsplanen och handlingsprogrammet för
ekonomi och verksamhet och som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Revisorerna ska även bedöma om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att
uppnås vid årets slut och om styrningen är tillräcklig. Med utgångspunkt från revisorernas
samlade granskning har revisorerna gjort nedanstående bedömningar:
Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och upprättad enligt god
redovisningssed.
Det finansiella resultatet bedöms vara förenligt med beslutade finansiella mål och
lagstadgat balanskrav.
Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål, som är förenliga med
budget och verksamhetsplan 2017 samt mål och verksamhetsuppdrag. Graden av
måluppfyllelse varierar, men avvikelserna förklaras kortfattat.

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14

27(34)

Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
Forts KF § 18
Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen och
medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och
kontroll av verksamheten.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2017-12-13
Ledningsutskottets protokoll 2018-01-15, § 12
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 4
Revisor Ingemar Lindhe informerar.

Beslutet skickas till
NÄRF
Ekonomichefen

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 19
Dnr 2017/644
Delårsrapport 2017 för Fyrbodals kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till
handlingarna.
Yrkanden
Ulla Börjesson (S) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd proposition
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens
förslag.
Ärendebeskrivning
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 2017.
Periodens resultat uppgår till -646 tkr, varav basverksamheten -713 tkr.
Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet i delårsrapporten för
perioden är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för
verksamheten.
Vid granskningen har särskilt iakttagits att det saknas redogörelse för uppföljning av
resultatmål för verksamheten samt att det inte framgår hur de negativa
balanskravsresultaten från tidigare år ska åtgärdas.
Revisorerna kan inte bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
direktionen beslutat om då det saknas redovisning av utfallet.

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
Forts KF § 19
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2017-12-14
Ledningsutskottets protokoll 2018-01-15, § 13
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 5
Revisor Ingemar Lindhe informerar.

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Ekonomichefen

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 20
Dnr 2017/634
Delårsrapport 2017 för Dalslands Miljö- och energiförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till
handlingarna.
Yrkanden
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna
delårsrapporten och lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd proposition
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens
förslag.
Ärendebeskrivning
Dalslands Miljö- och energiförbund har inkommit med delårsrapport per 31 juli 2017.
Periodens resultat uppgår till -83 tkr, varav Miljö- och energikontoret inkl. kansli och
energisamverkan 742 tkr och Hållbar utveckling väst - 825 tkr.
Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet är förenligt med kraven på
god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och
verksamhetsmål.
Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av förbundets
delårsrapport:
– Resultatet i delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt i allt väsentligt.
– Revisorerna instämmer i direktionens bedömning av möjligheterna att nå det
övergripande finansiella målet som direktionen fastställt.
– Revisorernas sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att
måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med direktionens fastställda mål.

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
Forts KF § 20
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2017-12-14
Ledningsutskottets protokoll 2018-01-15, § 14
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 6
Revisor Bo Johansson informerar.

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
Ekonomichefen

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 21
Valärenden
Kommunfullmäktige har inga valärenden att behandla idag.

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
KF § 22
Dnr 2017/26
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl. socialtjänstlagen och LSS kvartal
4 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Myndighetsnämnden

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-14
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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________

KF § 23
Meddelande om inställt sammanträde
Ordföranden meddelar att nästa planerade sammanträde med kommunfullmäktige (201803-14) ställs in. Istället planeras en ”bolagsdag” med information från de bolag
kommunen äger/deläger under eftermiddagen samma dag..

Justering

Utdragsbestyrkande

