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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

Furåsen Färgelanda onsdag 16 maj 2018, kl. 18.00 – 21.10
25 ordinarie ledamöter och 1 tjänstgörande ersättare, totalt 26 beslutande
Se närvarolistan på sid 3 och 4
Marianne Martinsson, sekreterare
Fredrik Sivula, sekreterare
Per Wahlén, t f kommunchef
Allmänheten representeras av 9 personer

Utses att justera

Håkan Gusteus (L).
Olle Hagström (L) när Gusteus är jävig
Ann Blomberg (C)
Karl-Erik Segersax (KD) när Blomberg är jävig.
Paragrafer §§ 39 - 58

Underskrifter
Ordförande

________________________________________________________________
Kerstin Fredriksson (S), ej § 52, 53
Thor-Björn Jakobsson (C) § 53
_________________________________
Håkan Ekman (S) § 52

Justerande

________________________________________________________________
Håkan Gusteus ej § 52
Olle Hagström § 52

_________________________________________________________________
Ann Blomberg (C) ej § 47
Karl-Erik Segersax § 47

Sekreterare

______________________________________________
Marianne Martinsson

_________________________________________________________________________________
BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-05-16
Anslags uppsättande: 2018-05-23
Anslags nedtagande: 2018-06-14
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift Marianne Martinsson
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Närvarolista
Närvaro- och omröstningslista mandatperioden 2014-2018
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2018-05-16 (rev 180214)
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)
För Moderata samlingspartiet
1 Linda Jansson (M)

Justering

Närv Frånv

N

2 Per Krokström (M)

N

3 Christina Svedberg (M)

N

För Centerpartiet
1 Tobias Bernhardsson ( C )

N

2 Thor-Björn Jakobsson ( C )

N

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

N
N

5 Karin Snapp (C)

N

6 Gullbritt Johansson (C)

N

7 Ann Blomberg (C)

N

F

För Liberalerna
1 Kenneth Carlsson (L) t o m § 56
Olle Hagström fr o m § 57
2 Håkan Gusteus (L)

N
N
N

För Kristdemokraterna
1 Karl-Erik Segersax (KD)

N

För Socialdemokraterna
1 Kerstin Fredriksson (S)

N

2 Ulla Börjesson (S)

N

3 Peter Höög (S) t o m § 56
Håkan Ekman fr o m § 57
4 Lars Karlsson (-)

N
N
N

5 Eva-Lena Johansson (S)

N

Utdragsbestyrkande
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Forts närvarolista
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)
Fortsättning Socialdemokraterna
6 Rune Månsson (S)

Närv Frånv

N

7 Eva Nör (S)

N

8 Tommy Larsson (S)

N

9 Edgardo Varas (S)

N

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. (Ersättare som tjänstgör vid
enstaka tillfällen pga jäv anges i resp paragraf)
Tomas Andersson (M)
Bengt Svedberg (M)
Olle Hagström (L)
Bernt Johansson (L)
Håkan Ekman (S)
Maj-Lise Hällgren (S)
Lilian Borg-Hansen (S)
Ove Quick (-)
Anna-Karin Stråle- Börjesson
Ann-Marie Jacobsson ( C ) t o m § 56
Birgitta Mehamedi Örn ( C )

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 39
Inspelning av dagens sammanträde
Ordföranden meddelar ljudet från mikrofonerna kommer att spelas in idag.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 40
Godkännande av kungörelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelsen godkänns.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 41
Allmänhetens frågestund
Frågor ställs bland annat om
Tillgången på pappershandlingar till sammanträden
Oklarheter beträffande en faktura
Hantering av medborgarförslag
Bostadsbyggande
Området runt plastindustrin i Stigen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 42
Nya interpellationer
Inga nya interpellationer har lämnats in.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 43
Dnr 2018/223
Nya Motioner – Motion angående södra infarten till Färgelanda - omtag för att
åstadkomma en säker trafiksituation– (Tobias Bernhardsson (C))
Ordföranden meddelar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till
Kommunchefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 44
Nya enkla frågor
Inga nya enkla frågor har lämnats in.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 45
Dnr 2017/5
Godkännande av Årsredovisning för Färgelanda kommun 2017
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens förslag till årsredovisning
för Färgelanda kommun år 2017.
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Färgelanda kommun/koncernen 2017 och revisionsberättelser för
2017 föreligger.
Årets resultat för koncernen uppgår till + 13 174 tkr. Av detta avser + 236 tkr Valbohem
AB:s resultat, 0 tkr Färgelanda Vatten AB:s resultat samt – 5 tkr Gatersbyn 120
Fastighets AB resultat.
2017års resultat innebär att kommunen uppfyller balanskravet.
Kommunstyrelsen och beredningarna har arbetat med siktet inställt mot
kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål, uppdrag och direktiv.
Myndighetsnämnden, valnämnden och överförmyndaren har arbetat med sina specifika
uppdrag.
Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström, Roger Martinsson, tillstyrker att
kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017. och beviljar
kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktiges beredningar ansvarsfrihet.
Revisorerna, Bo Johansson och Jan Öhman, tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner
kommunens årsredovisning för 2017 men avstyrker att kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsen ansvarsfrihet beviljas ansvarsfrihet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 46
Revisionen har ordet avseende årsredovisningen för 2017 och frågan om
ansvarsfrihet för styrelser, nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda.
Revisor Ingemar Lindhe lämnar en redogörelse för Zaid Långströms, Roger Martinssons
och Ingemar Lindhes gemensamma revisionsberättelse. I den rekommenderas att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för ledamöter
och ersättare i styrelser, nämnder och beredningar för verksamhetsåret 2017.
Revisorerna Bo Johansson och Jan Öhman lämnar en redogörelse för deras gemensamma
revisionsberättelse. I den rekommenderas att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för 2017. Ansvarsfrihet tillstyrks inte för kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsen och anmärkning riktas mot
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan kl. 19.15 – 19.40.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 47
Dnr 2017/5
Fråga om ansvarfrihet för kommunstyrelsen (ekonomiskt resultat: +12 943 tkr,
vilket är 5 512 tkr bättre än budget)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen ska delas
upp i tre delar
•
•
•

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens presidium
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen i dess helhet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsens ordförande ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsens presidium ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017
- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen i sin helhet, dess ledamöter
och ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Kommunfullmäktige riktar ingen anmärkning mot kommunstyrelsen.
Motivering
Kommunfullmäktige instämmer i ansvarsfrihetsberedningens motivering.
”Kommunfullmäktige bedömer att kommunstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag under hela
verksamhetsåret.
Angående hanteringen av ärendet gällande hyreskontrakt för del av Gatersbyn 1:120
finner ansvarsfrihetsberedningen att ärendet hanterats med omsorg. Vi hänvisar också till
den certifierade revisorns granskning och att en majoritet av de förtroendevalda
revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.
Den av kommunfullmäktige antagna ”Policyn för fordringar och inkasso” omfattar inte
hyror.
Utbildning i kommunallagens tillämpning och kommunala bolag har genomförts.”

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 47
Jäv
Följande ledamöter och tjänstgörande
Ersättare för jäviga
/ersättare anmäler jäv.
Linda Jansson (M) ersätts av
Tomas Andersson (M)
Per Krokström (M) ersätts av
Bengt Svedberg (M)
Tobias Bernhardsson (C) ersätts av
Ann-Marie Jacobsson (C)
Maino Svensson (C) som idag ersätter Elisabeth Örn (C)
Ann Blomberg (C)
Marion Pelli (C) ersätts av
Birgitta Mehamedi Örn (C)
Kenneth Carlsson (L) ersätts av
Olle Hagström (L)
Rune Månsson (S) ersätts av
Lilian Borg-Hansen (S)
Ulla Börjesson (S) ersätts av
Håkan Ekman (S)
Edgardo Varas (S)
Urban Henriksson (S)
Lars Karlsson (-)ersätts av
Maj-Lise Hällgren (S)
Tommy Larsson (S) ersätts av
Anna-Karin Stråle Börjesson (S)
Jörgen Andersson (SD)
Eva Nör (S) ersätts av
Ove Quick (-)
Eftersom Ann Blomberg anmäler jäv justeras denna § av Karl Erik Segersax
Yrkanden
Håkan Ekman (S) yrkar bifall till ansvarsfrihetsberedningens förslag innebärande att hela
kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet med följande motivering
”Kommunfullmäktige bedömer att kommunstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag under hela
verksamhetsåret.
Angående hanteringen av ärendet gällande hyreskontrakt för del av Gatersbyn 1:120
finner ansvarsfrihetsberedningen att ärendet hanterats med omsorg. Vi hänvisar också till
den certifierade revisorns granskning och att en majoritet av de förtroendevalda
revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.
Den av kommunfullmäktige antagna ”Policyn för fordringar och inkasso” omfattar inte
hyror.
Utbildning i kommunallagens tillämpning och kommunala bolag har genomförts.”

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 47
Tomas Andersson (M) ”yrkar att ansvarsfrihet inte beviljas för kommunstyrelsens
ordförande på följande punkter. Anledningen är brister i att med uppmärksamhet följa
frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intresse och ta initiativ i
dessa frågor. Anmärkningen avser handläggningen av hyresavtalet med Lillesjö Seafood
AB”
Ann-Marie Jacobsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ”riktar en anmärkning mot
kommunstyrelsens ordförande angående att hon inte informerat kommunstyrelsen
angående ökade fordringar på ett av företagen i Livsmedelscentrum i Väst. Fordringarna
avsåg hyror och brukningsavgifter som ej betalats. Först när ledamöter i
kommunstyrelsen efterfrågat informationen har hon lämnat den. Det är inte uteslutet att
kommunens förluster kunnat minskas om informationen lämnats så fort den kommit till
ordförandes kännedom.
Det är en brist att avsteg från policyn om fordringar och inkasso ej tagits upp på
dagordningen för beslut.
Det har framkommit att det saknas policy gällande hyror. Det finns även brister i rutiner
kring hur väsentliga avvikelser och brister i verksamheten rapporteras till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behöver förbättra uppföljningen och internkontrollen för att förvissa
sig om att de löpande får information om ekonomi och brister i verksamheten.”
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande
Propositionsordning om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande.
Ordföranden ställer proposition på Håkan Ekmans (S) yrkande om att bevilja
ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande och Tomas Anderssons yrkande om att
inte bevilja ansvarsfrihet. ( Håkan Ekmans yrkande gäller hela kommunstyrelsen vilket
inkluderar kommunstyrelsens ordförande.)
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beviljar
kommunstyrelsens ordförande ansvarsfrihet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 47
Ja röst för att bevilja kommunstyrelsens ordförande ansvarsfrihet
Nej-röst för att inte bevilja kommunstyrelsens ordförande ansvarsfrihet.
Omröstningsresultat:
17- ja röster: Ann-Marie Jacobsson (C), Thor-Björn Jacobsson (C), Birgitta Mehamedi
Örn (C), Karin Snapp (C), GullBritt Johansson (C), Olle Hagström (L), Håkan Gusteus
(L), Håkan Ekman (S), Peter Höög (S), Maj-Lise Hällgren (S), Eva – Lena Johansson (S),
Lilian Borg-Hansen (S), Ove Quick (-), Anna-Karin Stråle Börjesson (S) Kent Carlsson
(S), Inger Bäcker (V) och Kerstin Fredriksson (S)
4 nej-röster: Tomas Andersson (M), Bengt Svedberg (M), Christina Svedberg (M) och
Karl-Erik Segersax (KD).
Propositionsordning – anmärkning för kommunstyrelsens ordförande.
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Jacobssons yrkande om att rikta
anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande. Efter ställd proposition finner
ordföranden att kommunfullmäktige inte riktar anmärkning mot kommunstyrelsens
ordförande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition
Ja-röst för att rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande
Nej-röst för att inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande.
Omröstningsresultat
5 ja-röster: Ann-Marie Jacobsson (C), Thor-Björn Jacobsson (C), Birgitta Mehamedi Örn
(C), Karin Snapp (C) och GullBritt Johansson (C)
16 nej-röster: ), Olle Hagström (L), Håkan Gusteus (L), Håkan Ekman (S), Peter Höög
(S), Maj-Lise Hällgren (S), Eva – Lena Johansson (S), Lilian Borg-Hansen (S), Ove
Quick (-), Anna-Karin Stråle Börjesson (S), Kent Carlsson (S), Inger Bäcker (V), Tomas
Andersson (M), Bengt Svedberg (M), Christina Svedberg (M), Karl-Erik Segersax (KD).
och Kerstin Fredriksson (S).
Kommunfullmäktige beslutar alltså att bevilja kommunstyrelsens ordförande
ansvarsfrihet och att inte rikta anmärkning mot henne.

Justering
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Forts KF § 47
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsens presidium
Propositionsordning om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens presidium
Ordföranden ställer proposition på Håkan Ekmans (S) yrkande om att bevilja
kommunstyrelsens presidium ansvarsfrihet.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beviljar
kommunstyrelsens presidium ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen – enskilda ledamöter och ersättare
Propositionsordning om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på Håkan Ekmans (S) yrkande om att bevilja
kommunstyrelsen ansvarsfrihet.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beviljar
kommunstyrelsen, enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen 5 kap, 24 § att före utgången av juni
månad året efter det är som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller
vägras.
Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström och Roger Martinsson, tillstyrker i sin
revisionsberättelse ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2017.
Revisorerna, Bo Johansson och Jan Öhman, föreslår att kommunfullmäktige inte beviljar
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsen
ansvarsfrihet för 2017.
Ärendet har beretts i ansvarsfrihetsberedningen 2018-05-03 som efter att ha tagit del av
revisionsberättelserna och inkomna förklaringar tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för
samtliga i kommunstyrelsen med följande motivering

Justering
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Forts KF § 47
”Kommunfullmäktige bedömer att kommunstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag under hela
verksamhetsåret.
Angående hanteringen av ärendet gällande hyreskontrakt för del av Gatersbyn 1:120
finner ansvarsfrihetsberedningen att ärendet hanterats med omsorg. Vi hänvisar också till
den certifierade revisorns granskning och att en majoritet av de förtroendevalda
revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.
Den av kommunfullmäktige antagna ”Policyn för fordringar och inkasso” omfattar inte
hyror.
Utbildning i kommunallagens tillämpning och kommunala bolag har genomförts.”

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 48
Dnr 2017/5
Fråga om ansvarsfrihet för Myndighetsnämnden för 2017 års verksamhet
(Ekonomiskt resultat: 23 tkr bättre än budget)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja myndighetsnämnden, dess ledamöter och
ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
Följande ledamöter anmäler jäv.
Christina Svedberg (M) ersätts av
GullBritt Johansson (C) ersätts av
Karl Erik Segersax (KD)
Tommy Larsson (S) ersätts av
Kent Carlsson (S) ersätts av

Ersättare för jäviga
Tomas Andersson (M)
Ann-Marie Jacobsson (C)
Ove Quick (-)
Maj-Lise Hällgren (S)

Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström och Roger Martinsson, tillstyrker
ansvarsfrihet.
Myndighetsnämnden arbetar med myndighetsutövning mot enskild, bland annat enligt
plan och bygglagen och socialtjänstlagen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 49
Dnr 2017/5
Fråga om ansvarsfrihet för Beredning 1 (ekonomiskt resultat: 34 tkr bättre än
budget)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Beredning 1 och enskilda ledamöter i
beredningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Följande ledamöter anmäler jäv.
Karl-Erik Segersax (KD)
Peter Höög (S) ersätts av
Jörgen Andersson (SD)

Ersättare för jäviga
Håkan Ekman (S)

Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström och Roger Martinsson, tillstyrker
ansvarsfrihet.
Beredning 1 har i ett särskilt uppdrag arbetat med demokrati frågor med särskilt fokus på
ungdomsdemokrati.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/5
KF § 50
Fråga om ansvarsfrihet för Beredning 2 (”Vision”) ekonomiskt resultat: 65 tkr bättre
än budget)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Beredning 2 och enskilda ledamöter i
beredningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Följande ledamot anmäler jäv.
Eva-Lena Johansson (S) ersätts av

Ersättare för jäviga
Håkan Ekman (S)

Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström och Roger Martinsson, tillstyrker
ansvarsfrihet.
Beredning 2 har i ett särskilt uppdrag arbetat med en vision för Färgelanda kommun.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 51
Dnr 2017/5
Fråga om ansvarsfrihet för den tillfälliga beredningen för upprättande av äldreplan
(ekonomiskt resultat: 56 tkr sämre än budget)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja den tillfälliga beredningen och enskilda
ledamöter i beredningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Följande ledamöter anmäler jäv.
Edgardo Varas (S) ersätts av
Karl Erik Segersax (KD)
Maino Svensson (C) ersätts av
Inger Bäcker (V)
Christina Svedberg (M) ersätts av

Ersättare för jäviga
Håkan Ekman (S)
Ann-Marie Jacobsson (C)
Tomas Andersson (M)

Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström och Roger Martinsson, tillstyrker
ansvarsfrihet.
Den tillfälliga beredningen har ett särskilt uppdrag att upprätta förslag till äldreplan.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 52
Dnr 2017/5
Fråga om ansvarsfrihet för den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska
organisationen (Ekonomiskt resultat kan inte beräknas)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja den tillfälliga beredningen och enskilda
ledamöter i beredningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Följande ledamöter anmäler jäv.
Kerstin Fredriksson (S) ersätts av
Thor-Björn Jakobsson (C)
Ulla Börjesson (S) ersätts av
Håkan Gusteus (L) ersätts av
Linda Jansson (M) ersätts av
Karl Erik Segersax (KD)
Tobias Bernhardsson (C) ersätts av
Inger Bäcker (V)
Jörgen Andersson (SD)
Tommy Larsson (S) ersätts av
Kenneth Carlsson (L) ersätts av
Per Krokström ersätts av
Karin Snapp (C)

Ersättare för jäviga
Håkan Ekman (S)
Maj Lise Hällgren (S)
Olle Hagström (L)
Tomas Andersson (M)
Birgitta Mehamedi Örn (C)

Lilian Borg-Hansen (S)
Bernt Johansson (L)
Bengt Svedberg (M)

Eftersom både ordföranden och vice ordföranden anmäler jäv leds sammanträdet av
Håkan Ekman (S) i detta ärende.
Eftersom Håkan Gusteus anmäler jäv justeras denna § av Olle Hagström (L)
Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström och Roger Martinsson, tillstyrker
ansvarsfrihet.
Den tillfälliga beredningen har ett särskilt uppdrag att se över den politiska
organisationen inför nästa mandatperiod.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 53
Dnr 2017/5
Fråga om ansvarsfrihet för Överförmyndaren och dennes ersättare (Ekonomiskt
resultat: 184 tkr sämre än budget)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Överförmyndaren och dennes ersättare
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Följande ledamöter anmäler jäv.
Kerstin Fredriksson (S) ersätts av
Tommy Larsson (S) ersätts av

Ersättare för jäviga
Håkan Ekman (S)
Maj Lise Hällgren (S)

Eftersom ordföranden anmäler jäv leds sammanträdet av vice ordföranden Thor-Björn
Jakobsson i detta ärende.
Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström och Roger Martinsson, tillstyrker
ansvarsfrihet.
Enligt föräldrabalken ska varje kommun ha en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utreda behov av god man och
förvaltare, och utöva tillsyn över dessa.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/5
KF § 54
Fråga om ansvarsfrihet för Valnämnden: (Ekonomiskt resultat: 10 tkr bättre än
budget)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden, dess ledamöter och ersättare,
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
Följande ledamöter anmäler jäv.
Urban Henriksson (S) ersätts av
Lars Karlsson (-) ersätts av
Rune Månsson (S) ersätts av
Christina Svedberg (M) ersätts av
Tommy Larsson (S) ersätts av
Inger Bäcker (V)
Karl-Erik Segersax (KD)

Ersättare för jäviga
Håkan Ekman (S)
Maj Lise Hällgren (S)
Lilian Borg-Hansen
Tomas Andersson (M)
Ove Quick (-)

Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström och Roger Martinsson, tillstyrker
ansvarsfrihet.
Valnämnden svarar för kommunens uppgifter enligt Vallagen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/5
KF § 55
Fråga om ansvarsfrihet för val- och arvodesberedningen (Ekonomiskt resultat kan
inte beräknas)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja val- och arvodesberedningen, dess ledamöter och
ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Följande ledamöter anmäler jäv.
Marion Pelli (C) ersätts av
Jörgen Andersson (SD)
Christina Svedberg (M)
Thor-Björn Jakobsson (C)
Karin Snapp (C)
Karl Erik Segersax (KD)
Tommy Larsson (S) ersätts av
Inger Bäcker (V)

Ersättare för jäviga
Birgitta Mehamedi Örn (C)

Maj Lise Hällgren (S)

Val- och arvodesberedningens uppgift är dels att förbereda kommunfullmäktiges val och
fyllnadsval, dels att arbeta med regelverket för ersättningar till förtroendevalda.
Insatserna är koncentrerade till perioden före och efter ett allmänt val.
Ekonomiskt resultat kan inte beräknas. Beredningens kostnader består av
förtroendemannaersättningar vid ett fåtal sammanträden 2017 och redovisas i
kommunfullmäktiges ansvar
Revisorerna, Ingemar Lindhe, Zaid Långström och Roger Martinsson, tillstyrker
ansvarsfrihet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 56
Dnr 2018/130
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för
Norra Älvsborgs räddningsförbund (NÄRF) och godkännande av förbundets
årsredovisning 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del godkänna
årsredovisningen för 2017 och lägga den till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja direktionen för
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.
Jäv
Rune Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Maj Lise
Hällgren (S) ersätter honom.
Ärendebeskrivning
Årets resultat uppgår till + 1001 tkr, exklusive sotningsverksamheten. I resultatet ingår
kostnader på 508 tkr som kan hänföras till 2016. Detta har sitt ursprung i ett systemfel i
ekonomisystemet som fick konsekvensen att löneskatten inte redovisades på ett korrekt
sätt. I resultatet ingår också överskott på prognostiserad utbetalning av
pensionsförsäkring för tidigare anställd personal med 431 tkr, vilket påverkat resultatet
för 2017 positivt.
Sotningsverksamheten redovisar ett resultat på -115 tkr. Det totala resultatet för NÄRF,
inkl. sotningsverksamheten, uppgår således till 887 tkr.
Revisionen bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen, som utvecklats
på bra sätt, är tillräcklig.
Revisionen tillstyrker att årsredovisningen godkänns.
Revisionen tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 56
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018 -04-05.
Ledningsutskottets protokoll 2018-04-16, § 60.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02, § 71.

Beslutet skickas till
NÄRF
Ekonomichefen
Rune Månsson
Leif Söderquist

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 57
Dnr 2018/183
Reglemente för Arvode och ersättningar till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till val och arvodesberedningen
i syfte att överväga följande förslag
-

Förlorad ersättning till egenföretagare m F skattsedel
Se över oppositionsrådets funktion och sysselsättningsgrad
Införa halvt och helt arvode till ledamöter och ersättare
Ändra benämningen och arvoden för föreslagen Jävsnämnd till en Bygglovsnämnd.

Yrkanden
Linda Jansson (M) med instämmande av Tobias Bernhardsson (C) yrkar återremiss i syfte
att överväga följande förslag:
-

Förlorad ersättning till egenföretagare m F skattsedel
Se över oppositionsrådets funktion och sysselsättningsgrad
Införa halvt och helt arvode till ledamöter och ersättare
Ändra benämningen och arvoden för föreslagen Jävsnämnd till en Bygglovsnämnd.

Tommy Larsson (S) yrkar bifall till val- och arvodesberedningens förslag.
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition först ställs på yrkandet om återremiss.
Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs proposition på
Tommy Larssons yrkande om bifall till val- och arvodesberedningens förslag.
Efter ställd proposition påyrkandet om återremiss finner ordföranden att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 57
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras senare.
Omröstningsresultat:
16 ja-röster: Olle Hagström (L), Håkan Gusteus (L), Karl-Erik Segersax (KD), Ulla
Börjesson (S), Håkan Ekman (S), Lars Karlsson (-) Eva,– Lena Johansson (S), Rune
Månsson (S), Eva Nör (S), Tommy Larsson (S), Edgardo Varas (S), Kent Carlsson (S),
Urban Henriksson (S), Inger Bäcker (V) Jörgen Andersson (SD) och Kerstin Fredriksson
(S).
10 nej-röster: Linda Jansson (M), Per Krokström (M), Christina Svedberg (M), Tobias
Bernhardsson (C), Thor-Björn Jacobsson (C), Maino Svensson (C), Marion Pelli (C),
Karin Snapp (C), GullBritt Johansson (C) och Ann Blomberg (C),
Med en tredjedelsmajoritet beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet med
föreslagen motivering.
Ärendebeskrivning
Val-och arvodesberedningen har efter beslut av Kommunfullmäktige gjort en översyn av
bestämmelserna för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Färgelanda kommun
att börja tillämpas under kommande mandatperiod.
Beredningens arbete har resulterat i ett förslag till bestämmelser med utgångspunkt i de
gamla ersättningsbestämmelserna, med hänsyn tagen till ev. ny politisk organisation,
samt erfarenheter från praktiken.
Val- och arvodesberedningen har föreslagit kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta nya bestämmelser om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda mandatperioden 2019-2022 i enlighet med val- och arvodesberedningens
förslag daterat 2018-04-11.
Kommunfullmäktige beslutar att ersättning till borgerliga vigselförrättare ska utgå per
vigsel med belopp motsvarande 4 timmars sammanträde i arvodesbestämmelserna.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 57
Beredningen har särskilt övervägt
• nytt index som beräkningsgrund utifrån aspekten att arvoden rimligen bör uppräknas i
takt med övriga arbetsmarknaden. Utgångspunkten i förslaget är riksdagsmannaarvodet.
• innehållet i uppdragen
• omfattningen av uppdragen som kommunalråd och oppositionsråd utifrån både
ekonomiska och demokratiska aspekter. I förslaget har omfattningen av oppositionsrådets
uppdrag utökats från motsvarande 50 % av en heltid till 70 % av en heltid
• omfattningen av uppdrag i nämnder -som organisationsöversynsgruppen kan komma att
lägga förslag om.
• omfattningen av uppdragen som presidium i samtliga organ
• handläggningen av ersättning för uppdrag som tillkommer under perioden, t ex
tillfälliga beredningar
• tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna – i förslaget är det val- och
arvodesberedningen som tolkar arvodesbestämmelserna (tidigare kommunfullmäktiges
presidium)
Beslutsunderlag
Val och arvodesberedningen protokoll 2018-04-11.
Ledningsutskottets protokoll 2018-04-16 § 75
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 88

Skickas till
Val och arvodesberedningens ordförande
Personalstrategen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 58
Dnr 2018 26
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl. Socialtjänstlagen och LSS kvartal
1, 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Myndighetsnämnden

Justering

Utdragsbestyrkande

