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Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

Furåsen Färgelanda onsdag 18 april 2018, kl. 18.00 – 21.35
22 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, totalt 26 beslutande
Se närvarolistan på sid 3 och 4
Marianne Martinsson, sekreterare
Susanne Korduner, kommunchef
Allmänheten representeras av 25 personer

Utses att justera

Marion Pelli (C) och Inger Bäcker (V)
Paragrafer §§ 24 - 38

Underskrifter

Ordförande

______________________________________________
Kerstin Fredriksson (S)

Justerande

______________________________________________
Marion Pelli (C)
Inger Bäcker (V)

Sekreterare

______________________________________________
Marianne Martinsson

_________________________________________________________________________________
BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-04-18
Anslags uppsättande: 2018-04-25
Anslags nedtagande: 2018-05-17
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift Marianne Martinsson
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Närvarolista
Närvaro- och omröstningslista mandatperioden 2014-2018

Sammanträde: Kommunfullmäktige 2018-04-18
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)
För Moderata samlingspartiet
1 Linda Jansson (M)

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)
Ann-Marie Jacobsson
7 Ann Blomberg (C) fr o m § 29
Birgitta Mehamedi Örn t o m § 28

N
N
N

F

F

För Liberalerna
1 Kenneth Carlsson (L) fr o m § 26
Bernt Johansson t o m § 25
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)
Håkan Ekman
4 Lars Karlsson (-)

N
N

F

5 Eva-Lena Johansson (S) fr o m § 29
Maj Lise Hällgren t o m § 28

Justering

Närv Frånv

N

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-18

4(26)

Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
Forts närvarolista
Kommunfullmäktige 2018-04-18
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
F

9 Edgardo Varas (S)
Owe Quick (-) t.o m § 29
Lilian Borg-Hansen fr o m 30
10 Kent Carlsson (S)

N
N
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
Bengt Svedberg (M)
Bernt Johansson (L)
Maj Lise Hällgren (S)
Ove Quick (-) fr o m
Birgitta Mehamedi Örn (C)

Vissa ersättare har tjänstgjort del av sammanträdet
Se närvarolistan ovan.
(Ersättares tjänstgöring vid jäv anges i resp §)

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 24
Godkännande av kungörelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelsen godkänns

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 25
Allmänhetens frågestund
Under allmänhetens frågestund ställs frågor om
elljusspåret i Stigen – upprustningen
uppsnyggning av området kring fabriken i Stigen
dammen i Stigen
Förskoleklass/åk 1 i Färgelanda samhälle - var ska barnen gå i skolan/förskolan ?
Demensvård/boende i Högsäter (avd Rosen i Solgården)

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 26
Dnr 2018/182
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om oroligheter i skolan
(Linda Jansson (M)
Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen ställs.
Kommunstyrelsens ordförande besvarar interpellationen.
I den efterföljande debatten görs 11 inlägg

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 27
Dnr 2018/180
Motion om ändring av detaljplanen i Högsäter (Tobias Bernhardsson (C))
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att motionen överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till
Kommunchefen för uppdrag

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 28
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.10 -19.30

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 29
Dnr 2017/628
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbete för att förbättra
företagsklimatet i kommunen (Per Krokström (M))
Interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande. I den efterföljande debatten
görs fem inlägg.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 30
Dnr 2017/629
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Införande av
arbetskläder (Per Krokström (M))
Interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande. I den efterföljande debatten
görs två inlägg.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 31
Dnr 2017/638
Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående tidtabeller/turlistor
för Västtrafik (Kenneth Carlsson (L)
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande. I den efterföljande debatten görs två
inlägg.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 32
Dnr 2017/307
Svar på motion avseende utredning om samordnad varudistribution
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med följande:
Kommunen ställer sig positiv till förslaget om att utföra en förstudie om samordnad
varudistribution. I dagsläget ser vi emellertid inte att vi har personella eller ekonomiska
resurser att genomföra en förstudie om samordnad varudistribution. Eftersom en ny
livsmedelsupphandling är planerad att påbörjas 2022 kan förhållandena komma att
ändras.
Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd
proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning
Tobias Bernhardsson (C) har 2017-04-19 inkommit med en motion med att-satsen
”förutsättningarna för samordnad varudistribution i Färgelanda kommun utreds för att
kommunen ska kunna ta ställning inför kommande upphandlingsperiod för livsmedel.”
Samordnad varudistribution innebär att köken i kommunen får samtliga
livsmedelsprodukter som kyl- och frysvaror och torrvaror levererade till en
distributionscentral från leverantören. Varorna ut samdistribueras sedan till respektive
kök en eller flera gånger i veckan.
Beslutsunderlag
Sektor Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse 2018-03-14.
Ledningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 45
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 51
Skickas till
Kommunchefen för uppdrag

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 33
Dnr 2017/623
Svar på motion om egna riktlinjer för enskilda avlopp (Per Krokström (M))
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad mot bakgrund av fullmäktiges
beslut den 22 november 2017; Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens
representanter i Dalslands Energi och miljöförbunds Miljönämnd att väcka frågan om nya
riktlinjer for handläggningen av enskilda avlopp.
Reservation
Per Krokström (M) Linda Jansson (M) och Christina Svedberg (M) reserverar sig mot
Kommunfullmäktiges beslut.
Jörgen Andersson (SD) reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut.
Yrkanden
Per Krokström (M) yrkar att motionen bifalles. ”Tillägg till motionen att ge Dalslands
Miljö och energinämnd i uppdrag att utforma särskilda riktlinjer gällande enskilda avlopp
i Färgelanda kommun. Utförs i dialog med Färgelanda kommun”.
Jörgen Andersson (SD) instämmer i Per Krokströms yrkande.
Ulla Börjessons (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att Per Krokströms med fleras yrkande och Ulla
Börjessons yrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner
ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Börjessons yrkande.
Ärendebeskrivning
Per Krokström (M):s motion:
”Nya moderaterna i Färgelanda vill att kommunen antar egna riktlinjer och krav
gällande enskilda avlopp. Kontrollen av att dessa efterlevs sköts av Dalslands miljö och
energikontor.”
Det finns inget lagstöd för en kommun att ställa egna krav gällande enskilda avlopp utom
i vissa fall, t ex i anslutning till skyddsområde för kommunalt dricksvatten. Det handlar
då om att skärpa de grundläggande kraven.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 33
Enligt miljöbalken 9 kap 1 § definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig
verksamhet och de grundläggande kraven i lagstiftningen avseende utsläpp kan inte
kringgås. Skyddsåtgärderna ska dock vara motiverade ur miljö- och hälsosynpunkt satt i
relation till kostnaderna för den enskilde. (Skälighetsprincipen)
Havs- och vattenmyndigheten har gett ut allmänna råd avseende enskilda
avloppsanordningar.
Dalslands miljö- och energinämnd har antagit riktlinjer för tillstånd och prövning av
enskilda avloppsanläggningar. Ytterst ska dock varje ärende handläggas utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret stabens tjänsteskrivelse 2018-02-07
Ledningsutskottets protokoll 2018-02-12, § 32
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-28 om återremiss
Ledningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 56
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 55

Skickas till
Dalslands miljö- och energinämnd
Kommunens representanter i nämnden

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 34
Dnr 2017/645
Svar på motion om lokal strategi för näringslivsfrågor (Tobias Bernhardsson (C))
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Kommunstyrelsen att tillsammans med
kommunens Näringslivsråd arbeta fram en långsiktig och förankrad strategi för den
lokala tillväxten-/näringslivspolitiken.
Motionen är härmed bifallen.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att yrkandet ställs under proposition. Efter ställd
proposition finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar att bifall
kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Tobias Bernhardsson (C) har i en motion föreslagit att ”kommunstyrelsen tillsammans
med kommunens näringslivsråd får uppdraget att, i linje med motionens anda, arbeta
fram en långsiktig och förankrad strategi för den lokala tillväxten/näringslivspolitiken.”
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-13
Ledningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 57
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 56

Skickas till
Kommunchefen för uppdrag

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 35
Dnr 2018/25
Anmälan av obesvarade motioner – mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner redovisas två gånger
om året, vår och höst. Kommunfullmäktige kan i samband med detta avskriva motioner
från vidare handläggning.
Motioner som ännu inte besvarats. (2018-03-13)
Dnr 2018/79
Motion om utegym i Färgelanda kommun (Inger Bäcker (V))
Anmäld i KF 2018-02-14
Dnr 2017 624
Motion om Utdelning av halkbroddar till pensionärer och andra grupper i behov av
detta, kostnadsfritt (Linda Jansson (M) Per Krokström (M)
Anmäld KF 2017-11-22
Motioner med planerat svar på Kommunfullmäktiges sammanträde 18 april 2018
Dnr 2017/307
Motion angående samordnad varudistribution (Tobias Bernhardsson (C)
Anmäld i KF 2017-05-17
Dnr 2017 623
Motion om egna riktlinjer för enskilda avlopp (Per Krokström (M))
Anmäld i KF 2017-11-22
Dnr 2017/645
Motion om lokal strategi för näringslivsfrågor (Tobias Bernhardsson (C))
Anmäld i KF 2017-11-22
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 54

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 36
Dnr 2016/736
Äldreplan 2018-2023 – förslag från den tillfälliga beredningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att anta förslaget till äldreplan med berednings
förslag till framtida inriktning avseende Solgården och Lillågården
Solgården:
18 platser somatisk äldreomsorg fördelat på 2 avdelningar.
Trygghetslägenheter.
Lillågården:
Trygghetslägenheter.
Korttidsplatser 8 lägenheter med möjlighet till 16 platser inklusive växelvis
vård.
20 platser somatisk äldreomsorg.
Kommunfullmäktige beslutar också följande:
Inga avdelningar på Solgården stängs som en följd av beslutet.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra
äldreplanen med dess mål och med hänsyn tagen till planens ”beaktanden”.
Den tillfälliga beredningens uppdrag är härmed avslutat.
Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C) med instämmande av Jörgen Andersson (SD), KarlErik Segersax (KD). Ann-Marie Jacobsson (C)och Maino Svensson (C), yrkar
på följande ändringar och tillägg i föreslagen äldreplan.
1. Ändringsyrkande
”MÅLOMRÅDE 2:
MÅL
• Ett samlat demenscentrum i Färgelanda kommun, där all demensomsorg i kommunens
särskilda boenden bedrivs.
• ÄNDRAS TILL:
• Håvestensgården utgör fortsatt kommunens demenscentrum

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-18

19(26)

Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
Forts KF § 36
2. Ändringsyrkande
BEAKTANDE
• Säkerställa att processen om ett samlat demenscentrum tar hänsyn till brukarna och
deras anhöriga.
• ÄNDRAS TILL:
• Säkerställa att antalet demensplatser i kommunen ökar, dvs. att demensavdelningen
Rosen kvarstår, med hänsyn till brukarna och dess anhöriga. (Totala antalet
demensplatser ökar från 43 till 52 st under perioden)
3. Tilläggsyrkande
MÅL
• TILLÄGG: Korttidscentrum vid Lillågården inrättas under perioden med upp till 14
lägenheter.
4. Ändringsyrkande
MÅLOMRÅDE 4:
MÅL
• Det ska finnas trygga bostäder och bostadsområden med god tillgänglighet i
kommunen.
• ÄNDRAS TILL:
• Kommunen ska erbjuda trygga bostäder och bostadsområden med god tillgänglighet.
Servicenära lägenheter uppförs i Färgelanda & Högsäter centrum.”
5. Tilläggsyrkande
Per Krokström (M) yrkar följande tillägg till förslaget till äldreplan; Inga avdelningar på
Solgården stängs som en följd av kommunstyrelsens förslag.
Ulla Börjesson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och instämmer i Per
Krokströms tilläggsyrkande.
Kenneth Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Per
Krokströms tillägg.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition först ställt på
kommunstyrelsens förslag och att proposition sedan ställs på vart och ett av
yrkandena om ändringar och tillägg.
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att
detta antas.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 36
1. Ändringsyrkande
Proposition ställs på Tobias Bernhardssons med fleras ändringsyrkande 1
Efter ställd proposition finner ordföranden att Tobias Bernhardssons
ändringsyrkande 1 avslås.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Tobias Bernhardssons ändringsyrkande.
Omröstningsresultat
14 ja-röster (Ulla Börjesson (S), Håkan Ekman (S), Lars karlsson (-) Eva-Lena
Johansson (S), Rune Månsson (S), Eva Nör (S) Tommy Larsson (S), Lilian
Borg-Hansen (S), Kent Carlsson (S), Urban Henriksson (S), Kenneth Carlsson
(L), Håkan Gusteus (L) Inger Bäcker (V) och Kerstin Fredriksson (S)
11 nej-röster (Linda Jansson (M), Per Krokström (M), Tobias Bernhardsson
(C), Thor-Björn Jakobsson (C), Maino Svensson (C), Marion Pelli (C), Karin
Snapp(C), Ann-Marie Jacobsson(C), Birgitta Mehamedi Örn (C), Karl-Erik
Segersax (KD), Jörgen Andersson (SD)
1 ledamot avstår från att rösta (Christina Svedberg (M))
Kommunfullmäktige avslår alltså ändringen.
2. Ändringsyrkande
Proposition ställs sedan på Tobias Bernhardssons med fleras ändringsyrkande 2
Efter ställd proposition finner ordföranden att Tobias Bernhardssons
ändringsyrkande 2 avslås.
Omröstning begärs

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 36
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Tobias Bernhardssons ändringsyrkande.
Omröstningsresultat
14 ja-röster (Ulla Börjesson (S), Håkan Ekman (S), Lars karlsson (-) Eva-Lena
Johansson (S), Rune Månsson (S), Eva Nör (S) Tommy Larsson (S), Lilian
Borg-Hansen (S), Kent Carlsson (S), Urban Henriksson (S), Kenneth Carlsson
(L), Håkan Gusteus (L) Inger Bäcker (V) och Kerstin Fredriksson (S))
11 nej-röster (Linda Jansson (M), Per Krokström (M), Tobias Bernhardsson
(C), Thor-Björn Jakobsson (C), Maino Svensson (C), Marion Pelli (C), Karin
Snapp(C), Ann-Marie Jacobsson(C), Birgitta Mehamedi Örn (C), Karl-Erik
Segersax (KD), Jörgen Andersson (SD))
1 ledamot avstår från att rösta (Christina Svedberg (M))
Kommunfullmäktige avslår alltså ändringen.
3. Tilläggsyrkande
Proposition ställs på Tobias Bernhardssons med fleras tilläggsyrkande 3.
Efter ställd proposition finner ordföranden att tilläggsyrkandet avslås.
Kommunfullmäktige avslår alltså tillägget.
4. Ändringsyrkande
Proposition ställs på Tobias Bernhardssons med flelas ändringsyrkande 4
Efter ställd proposition finner ordföranden att Tobias Bernhardssons
ändringsyrkande 4 avslås.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Tobias Bernhardssons ändringsyrkande.
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Forts KF § 36
Omröstningsresultat
14 ja-röster (Ulla Börjesson (S), Håkan Ekman (S), Lars karlsson (-) Eva-Lena
Johansson (S), Rune Månsson (S), Eva Nör (S) Tommy Larsson (S), Lilian
Borg-Hansen (S), Kent Carlsson (S), Urban Henriksson (S), Kenneth Carlsson
(L), Håkan Gusteus (L) Inger Bäcker (V) och Kerstin Fredriksson (S)
12 nej-röster (Linda Jansson (M), Per Krokström (M), Christina Svedberg (M),
Tobias Bernhardsson (C), Thor-Björn Jakobsson (C), Maino Svensson (C),
Marion Pelli (C), Karin Snapp(C), Ann-Marie Jacobsson(C), Birgitta
Mehamedi Örn (C), Karl-Erik Segersax (KD), Jörgen Andersson (SD)
Kommunfullmäktige avslår alltså ändringen.

5. Tilläggsyrkande
Proposition ställs på Per Krokströms med fleras tilläggsyrkande.
Efter ställd proposition finner ordföranden att tilläggsyrkandet bifalls.
Kommunfullmäktige beslutar alltså att godkänna tillägget.
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".
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.
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Forts KF § 36
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
Vid Kommunfullmäktiges behandling av planförslaget 14 februari 2018 har
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet till beredningen med uppdraget att
komplettera planen med en uttalad strategi för verksamheterna vid boendena
Solgården respektive Lillågården. I strategin skall ingå behov av
utbildningsinsatser, verksamhetsinriktning/specialisering samt behov av
åtgärder i lokalerna.
Beredningen har behandlat återremissen 2018-02-08.

Beslutsunderlag
Beredningens protokoll 2017-10-05.
Ledningsutskottets protokoll 2017-10-23, § 215
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-01, § 230
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-14. § 11
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse 2018-03-07
Beredningens protokoll 2018-03-08
Ledningsutskottets protokoll 2018-03-19, § 41
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-04, § 44

Skickas till
Socialchefen f v b till berörda
Verksamhetschef omsorg för uppdatering av planen enl beslut
Lönekontoret
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KF § 37
Dnr 2018/29
Planeringsförutsättningar Mål- och Resursplan 2019-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till planringsförutsättningar.
Yrkanden
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tobias Bernhardsson (C) med instämmande av Per Krokström (M) yrkar
”Under punkt 3, Finansiella mål:
1.
Skattesatsen för 2019 uppgår till 22,26 kr. Ambitionen ska vara att sänka skatten
under perioden om utrymme finns. Den slutliga skattesatsen för planperioden fastställs i
samband med beslutet om Mål- och resursplan för 2019-2021.”
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställd
proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande voteringsproposition
Ja-röst för att avslå Tobias Bernhardssons med fleras yrkande (bifall till
kommunstyrelsens förslag)
Nej-röst för att bifalla Tobias Bernhardssons med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
14 ja-röster (Ulla Börjesson (S), Håkan Ekman (S), Lars karlsson (-) Eva-Lena
Johansson (S), Rune Månsson (S), Eva Nör (S) Tommy Larsson (S), Lilian
Borg-Hansen (S), Kent Carlsson (S), Urban Henriksson (S), Kenneth Carlsson
(L), Håkan Gusteus (L) Inger Bäcker (V) och Kerstin Fredriksson (S)
12 nej-röster (Linda Jansson (M), Per Krokström (M), Christina Svedberg (M),
Tobias Bernhardsson (C), Thor-Björn Jakobsson (C), Maino Svensson (C),
Marion Pelli (C), Karin Snapp(C), Ann-Marie Jacobsson(C), Birgitta
Mehamedi Örn (C), Karl-Erik Segersax (KD), Jörgen Andersson (SD)
Justering
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Forts KF § 37
Kommunfullmäktige avslår alltså Tobias Bernhardssons med fleras yrkande
och bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning
Planeringsförutsättningar sätter grunden för mål- och resursplanen för 2019- 2021.
Förslaget innehåller finansiella mål, prognos för befolkning, prognos för skatteintäkter,
kostnadsindex för 2019 och bygger på en oförändrad skattesats. Den slutliga skattesatsen
för planperioden fastställs i samband med beslutet om Mål- och resursplan för 20192021.
Nya förutsättningar har tillkommit sedan planeringsförutsättningarna behandlades av
ekonomirådet och ledningsutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-02-07.
Ledningsutskottets protokoll 2018-02-12, § 23
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-28, § 30

Skickas till
Ekonomichefen f v b till berörda
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KF § 38
Dnr 2018-93
Ramborgen för Färgelanda Vatten AB (FVAB)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Färgelanda Vatten
ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 45 mnkr, samt därpå löpande
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets
respektive ursprungliga belopp.
Jäv
Karl-Erik Segersax (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Ann-Marie Jacobsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. I
hennes ställe tjänstgör Birgitta Mehamedi Örn (C).
Ärendebeskrivning
Färgelanda Vatten AB (FVAB) ägs till 100 % av Färgelanda kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-12 att såsom för egen skuld ingå borgen för
Färgelanda Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 40 mnkr,
inklusive därpå löpande ränta och kostnader. (Dnr 2012-742) I dagsläget har
borgensramen utnyttjas med 39 mnkr.
FVAB har en investeringsplan för planperioden som innehåller behov av nyinvesteringar.
FVAB har ansökt om höjning av borgensram hos Färgelanda kommun till totalt 45 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-01-05
Ledningsutskottets protokoll 2018-02-12, § 25
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-28, § 32

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Färgelanda Vatten AB
Diariet Dnr 2017/629
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