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Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Louise Blom (C) 
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Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Magnus Fröberg (S) 
Urban Henriksson (S) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Lars Karlsson (V) §§ 122-145 
Bo Ljung (L) §§ 122-138 
 
Övriga närvarande 
Susanne Korduner, kommunchef  
Ann Blomberg, ordförande Valbohem AB, § 138 
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Ann-Marie Jacobsson, ordförande Färgelanda Vatten AB, § 146 
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Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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KS § 122      
Dagens föredragningslista 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till punkten ”Försäljning av 
industrifastigheten Gatersbyn 1:120”, ej anta anbud” på dagens 
föredragningslista. Under punkten Övriga frågor informeras om 
grönytor/vinterväghållning i kommunens orter. 

 
I samband med förmiddagens kaffepaus avtackas utbildningschef  
Helena Kronberg, som lämnar sin tjänst i och med egen avgång, för  
hennes goda insatser under sin tid i Färgelanda kommun.  
 
_______ 
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KS § 123   Dnr KS 2019/156   
Fiber i nordvästra delen av Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ny 
infrastrukturplan 2020-2025. I uppdraget ingår att se över: 
 
- vilka möjligheter det finns att finansiera projektet 
- hur ägandeskapet av förbindelser ser ut och hur det ska se ut. 

 
Yrkanden  
 
Ulla Börjesson (S) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag, det vill säga att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta ny infrastrukturplan 2020-2025. I uppdraget ingår att se 
över: 
- vilka möjligheter det finns att finansiera projektet 
- hur ägandeskapet av förbindelser ser ut och hur det ska se ut. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons (S) och Tobias 
Bernhardssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att upprätta ny infrastrukturplan 2020-2025. I 
uppdraget ingår att se över: 
- vilka möjligheter det finns att finansiera projektet 
- hur ägandeskapet av förbindelser ser ut och hur det ska se ut. 
  
Ärendebeskrivning 
 
De vita fläckar som idag finns kvar för att klara Bredbandsmålet kräver insatser 
från kommunen för att de ska kunna realiseras. Det saknas ungefär  
27 000 meter grävning för att få ihop landsbygdsnäten och därigenom kunna få 
fiber till de idag som är intresserade via föreningar.  
 
Kostnaderna för de som vill ansluta är höga och därav har projekten avstannat 
och inte fullbordats. Bidrag går inte längre att söka enligt de metoder som 
funnits och detta har undersökts och bekräftats av Västra Götalandsregionen. 
 
Forts 
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Forts KS § 123 
 
Samtliga förbindelser mellan kommunala fastigheter idag är förhyrda 
förbindelser och är kostnadsdrivande och även tekniskt en flaskhals. Det bör 
även ses över hur dessa kostnader kan minskas/tas bort till fördel för egen 
svartfiber med aktiv utrustning. Det finns gott om kanalisation i tätort och även 
förbindelser runt.  
 
En mer långsiktig plan bör tas fram för att få kontroll över hur nätet i och runt 
Färgelanda kommun ser ut för att maximera nyttan för kommunens 
medborgare. 
 
Finansiering 
 
Det finns idag inga fler bidrag att söka för de sträckor som finns kvar i 
nordvästra delen av kommunen. För att finansiera detta projekt krävs att 
kommunen tillsätter medel för utbyggnad under tre år, 2020-2022, med 
omkring 1 msek per år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 133. 
Stabens tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2019. 
 
IT-strategen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
IT-chef 
IT-strateg 
Diariet 
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KS § 124   Dnr KS 2019-146   
Plankalender 2019 med utblick till 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till plankalender 2019 med 
utblick 2022 med angivna prioriteringar av planer, program och utredningar. 
Plankalendern revideras och redovisas en gång per år vilket sker i samband 
med budgetarbetet. I kommande revidering ska syftet med detaljplanerna per 
ort framgå inklusive möjliggörande av utökad byggrätt av flerbostadshus samt 
vad som ingår i respektive planuppdrag. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 22 maj 2019 § 114 att lägga informationen till 
handlingarna. Beslut i ärendet fattas vid sammanträdet i juni. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 20 november 2016 § 274 om plankalender för 2017 
med utblick mot 2020. Plankalendern var i behov av en uppdatering varför ett 
förslag på en reviderad plankalender 2019 med utblick 2022 har tagits fram.  
 
Planuppdrag som har tillkommit sedan 2017 är ändring av detaljplan för 
småindustri inom Dyrtorp 1:3, ändring av detaljplan för Sågverksvägen, 
ändring av detaljplan för Tallbacken samt planprogram för Timmervägen.  
 
Efter att planprogrammet för Timmervägen varit ute på samråd bedöms arbetet 
med detaljplanen kunna initieras, vilket bedöms ske hösten 2020. 
Arbetet med fördjupad översiktsplan för Färgelanda centrum bedöms med 
nuvarande resurser kunna påbörjas under hösten 2020. 
 
Förvaltningen arbetar för närvarande med två tematiska översiktsplaner, 
Kulturmiljöprogram och Klimatanpassningsplan, vilka bedöms kunna antas 
under våren 2020. 
 
Ändring av tätortsplanerna i Ellenö, Färgelanda, Högsäter, Stigen och 
Ödeborg, i syfte att öka byggrätten för villatomter, har fått senareläggas till 
våren 2021 med anledning av prioritering av befintliga resurser. Inför detta 
behöver en inbördes ordning mellan dessa planer beslutas då det varken finns 
personella eller ekonomiska resurser att ändra samtliga planer samtidigt. 
 
Forts 
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Forts KS § 124 
 
Stabiliteten längs Lillån är under nuvarande förhållanden otillfredsställd varför 
en åtgärdsutredning avseende behov av förbättrat erosionsskydd är nödvändig. 
En sådan utredning bedöms kunna prioriteras under våren 2022. 
 
Finansiering 
 
Föreslagen planprioritering innebär att medel finns i befintlig budget för de 
planer och program som avses utföras 2019. För övriga år krävs en statisk 
budget för plan- och bygg som anpassas efter de planuppdrag som avses 
utföras. Planeringen av planuppdrag och budget bör därför samordnas. Under 
2020 bedöms kostnaderna för planuppdrag vara lägre medan det för 2021 och 
2022 bedöms uppstå mer kostnader för planuppdrag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 132. 
Kommunstyrelsens protokoll 22 maj 2019 § 114. 
Arbetsutskottets protokoll 15 maj 2019 § 112. 
Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 1 maj 2019. 
 
Plan-och byggchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Plan- och byggkontoret 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  10(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 125   Dnr KS 2019-191   
Ändring av detaljplan avseende Färgelanda Prästgård 1:77 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Bygg- och trafiknämnden i uppdrag att arbeta 
fram förslag till ändring av detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:77 i syfte att 
möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av tomten vid byggnation av två 
flerfamiljshus.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Valbohem AB har inkommit med ansökan om planbesked för att ändra 
detaljplan 1439-P87 avseende flerfamiljshus på Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl. 
Syftet med ändringen är att möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av tomten 
vid byggnation av två flerfamiljshus. Föreslagen ändring innebär att 
korsmarken avseende garage tas bort och istället ersätts med byggrätt för ett 
flerfamiljshus. 
 
Den föreslagna ändringen är förenlig med kommunens översiktsplan, är inte av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen 
antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan. Planförfarandet kan 
därmed genomföras med ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen  
5 kapitlet 7 §. 
 
Under förutsättning att ett planavtal upprättats mellan parterna beräknas 
detaljplanen kunna påbörjas under hösten 2019. Detaljplanen bedöms vara laga 
kraft vunnen 1 – 1,5 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under 
förutsättning att den inte överklagas. 

 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 134. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2019. 
Underlag för planbesked daterad 16 maj 2019 samt situationsplan. 
Begäran om planbesked inkommen 2019-03-28. 
 
Plan- och byggchefen informerar. 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Bygg- och trafiknämnden 
Plan- och byggkontoret 
Avdelningschef Samhällsutveckling  
Diariet 
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KS § 126   Dnr KS 2019-192   
Inrättande av vattenskyddsområden i Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att förelägga ägare och innehavare av särskild rätt 
till mark som omfattas av förslag till vattenskyddsområde att inom viss tid yttra 
sig över förslaget (24 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.). 
 
Berörda områden är Gatersbyn, Rösäter, Rådanefors och Stigen. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda Vatten AB ansöker med stöd av 7 kapitlet 21 § miljöbalken om att 
kommunfullmäktige i Färgelanda kommun ska fastställa vattenskyddsområden 
för fyra grundvattentäkter med tillhörande skyddsföreskrifter och tekniska 
beskrivningar. De vattentäkter som berörs är: 
 

• Gatersbyn 2 grundvattentäkt 
• Rådanefors grundvattentäkt 
• Rösäter grundvattentäkt 
• Stigen grundvattentäkt 

 
Innan kommunfullmäktige beslutar om fastställande av vattenskyddsområdena 
ska kommunen enligt 24 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till mark som omfattas av 
förslag till vattenskyddsområde att inom viss tid yttra sig över förslaget. 
 
Förslaget har tidigare varit föremål för samråd under mars 2018. Inkomna 
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig 
hos Västvatten AB och hos Plan- och byggkontoret. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 135. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2019. 
Ansökan med bilagor om fastställande av vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkter i Färgelanda kommun daterad  
14 mars 2018. 
 
Forts 
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Forts KS § 126 
 
Plan- och byggchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Plan- och byggkontoret 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 
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KS § 127   Dnr KS 2019-206   
Samråd avseende Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till Klimatanpassningsplan på 
samråd enligt Plan- och bygglagen 3 kapitlet 9 §. Förslaget skickas även till 
partigrupperna i Färgelanda kommun för samråd. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Plan- och bygglagens 3 kapitel 5 § ska kommunen i översiktsplanen ge 
sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, 
ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan 
minska eller upphöra. 
 
Förslag till klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun har upprättats.  
 
Den globala uppvärmningen innebär att klimatet förändras i hela världen. 
Förändringarna kommer påverka samhället och den samhällsstruktur vi har 
idag. Det är osäkert med vilken hastighet och vilka de totala konsekvenserna 
blir. Klimatförändringen kommer främst att innebära förändringar i nederbörd 
och temperatur. Detta innebär påfrestningar för människor, samhällen och 
naturen både globalt och lokalt. För att kommunen ska klara av dessa 
förändringar krävs en analys av konsekvenserna och en plan för hur 
förändringarna ska hanteras. 
 
Klimatanpassningsplanen har en tydlig avgränsning då den framförallt 
fokuserar på kommunala verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Dessa 
verksamheter och funktioner har analyserats utifrån förväntade konsekvenser 
och förslag till åtgärder har tagits fram. 
 
Klimatanpassningsplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 136. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 21 maj 2019. 
Förslag Klimatanpassningsplan Färgelanda kommun. 
 
Plan- och byggchefen och folkhälsostrategen informerar. 
 
Forts 
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Forts KS § 127 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Plan- och byggchef 
Folkhälsostrateg 
Säkerhetssamordnare 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 
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KS § 128   Dnr KS 2019-199   
Yttrande över Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 
172 i Västra Götalands län, delegation att underteckna yttrande 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att underteckna yttrande över 
Förslag till nya föreskrifter för väg 172 – Västra Götalands län, till 
kommunchefen. Yttrandet ska vara inskickat senast 2019-07-03 och ärendet är 
inte färdigberett till kommunstyrelsens sammanträde i juni. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda kommun har getts tillfälle att yttra sig över ” Förslag till nya 
föreskrifter för väg 172 – Västra Götalands län,” (TRV 2019/46482). Yttrandet 
ska vara inskickat senast den 3 juli 2019. 
 
Ärendet är under beredning. Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig avseende 
systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhets-
standard (KS § 107, 27 april 2016) och i det yttrandet framgår att hastigheten 
på väg 172 mellan Färgelanda och Grösäter skulle sänkas till 80 km/tim under 
2019. Hastighetssänkningen är en del i förslaget som nu föreligger för yttrande. 
 
Då kommunstyrelsen inte har något sammanträde senare än 12 juni föreslås att 
kommunchefen får delegationen att skicka in ett eventuellt yttrande över 
förslaget, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 142. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2019. 
Trafikverkets remiss avseende ”Förslag till nya föreskrifter för väg 172 – 
Västra Götalands län (TRV 2019/46482). 
Kommunstyrelsens beslut 27 april 2016 § 107. 
Sektor Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 5 april 2016. 
 
Plan- och byggchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Plan- och byggkontoret 
Diariet 
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KS § 129   Dnr KS 2019-211   
Yttrande över Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 
2020-2023, delegation att underteckna yttrande 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att underteckna eventuellt 
yttrande över ”Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-
2023” till kommunchefen. Yttrandet ska vara inskickat senast 2019-07-31 och 
ärendet är inte färdigberett till kommunstyrelsens sammanträde i juni. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda kommun har getts tillfälle att yttra sig över ”Kulturstrategi Västra 
Götaland och regional kulturplan 2020-2023” (RS 2019-03195). Yttrandet ska 
vara inskickat senast den 31 juli 2019. 
 
Ärendet är under beredning och bland annat inväntas svar från Fyrbodals 
kommunalförbunds nätverk inom kulturområdet. Då kommunstyrelsen inte har 
något sammanträde senare än 12 juni föreslås att kommunchefen får 
delegationen att skicka in ett eventuellt yttrande över förslaget, efter samråd 
med kommunstyrelsens ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 143. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2019. 
Förslag till Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 
(RS2019-03195). 
 
Kommunchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Enhetschef Kultur och fritid 
Diariet 
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KS § 130   Dnr KS 2019-123   
Beslut om rätten att utfärda föreskrift om eldningsförbud enligt 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, komplettering av 
kommunstyrelsens reglemente 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska svara för kommunens 
uppgift att utfärda föreskrift om eldningsförbud enligt förordning  (2003:789) 
om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsens reglemente tillförs den uppgiften.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-20 § 75, om föreskrifter för 
eldningsförbud, upphävs. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar för sin del och under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna ovanstående förslag, följande: 
 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att godkänna riktlinjer/ 
vägledning för beslut om eldningsförbud (materialet ska utarbetas tillsammans 
med företrädare för NÄRF och övriga medlemskommuner i syfte att 
riktlinjerna i allt väsentligt ska vara lika i medlemskommunerna). 
 
Rätten att utfärda föreskrifter om eldningsförbud delegeras till kommunchefen. 
Kommunchefen medges rätten att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Beslut om eldningsförbud kan enligt förordningen om skydd mot olyckor 
utfärdas antingen av en kommun eller av länsstyrelsen. 
 
Färgelanda kommun har överlämnat sitt uppdrag/ansvar enligt lagen om skydd 
mot olyckor som bland annat reglerar räddningstjänst, till Norra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund (NÄRF).  
 
I ett domslut från högsta förvaltningsdomstolen konstateras att det inte är i linje 
med regeringsformen att överlämna beslut om föreskrifter (till exempel om 
eldningsförbud) till ett kommunalförbund. Sådana ärenden måste beslutas inom 
kommunen. 
 
Forts 
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Forts KS § 130 
 
NÄRF har i skrivelse till kommunen uppmärksammat medlemskommunerna på 
detta förhållande och föreslagit medlemskommunerna att 
 

• upphäva tidigare beslut om föreskrifter om eldningsförbud som bland 
annat inneburit att besluten kan fattas av NÄRF 

 
• medlemskommunerna tillsammans med NÄRF utarbetar ny vägledning 

och nya rutiner för handläggningen av ärenden om eldningsförbud och 
 

• delegera uppgiften att fatta beslut om eldningsförbud på ett sätt som 
säkerställer snabb handläggning året runt. 

 
Länsstyrelsens rätt att utfärda eldningsförbud påverkas inte av detta förslag till 
förändring. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 144. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2019. 
 
Kommunchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 131   Dnr KS 2019-209   
Ramborgen för Valbohem AB 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Valbohem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 200 mnkr, 
samt därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Valbohem AB ägs till 100% av Färgelanda kommun och är ett allmännyttigt 
bostadsbolag.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-13 § 39 att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Valbohem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 
180 mnkr, inklusive därpå löpande ränta och kostnader (dnr 2013-39). I 
dagsläget har borgensramen utnyttjats med 151 mnkr. 
 
En proprieborgen innebär att borgensmannen påtar sig betalningsansvaret för 
gäldenärens förpliktelse såsom för egen skuld, vilket inkluderar ränta och 
kostnader.  
 
Valbohem AB har inkommit med ansökan om utökad borgensram. Valbohem 
AB avser att på Färgelanda Prästgård 1:77 uppföra flerbostadshus med cirka 
32 lägenheter. Projektkostnaden uppskattas till cirka 35 miljoner kronor. 
Valbohem AB har ansökt om höjning av borgensram hos Färgelanda kommun 
till totalt 200 mnkr.   
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 147. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2019. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 132   Dnr KS 2019-29   
Mål- och resursplan 2020-2022 Kommunstyrelsen, konsekvenser 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att översända presenterat underlag till 
budgetberedningen som sina konsekvenser för att nå föreslagna ekonomiska 
ramar 2020-2022. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 17 april 2019 § 86 att uppdra åt nämnderna att senast 
26 juni 2019 inkomma med plan och konsekvenser av föreslagna ekonomiska 
ramar 2020. I arbetet ingår även att diskutera mål för 2020 utifrån muntlig 
presentation vid sammanträdet. Kommunstyrelsen har att för sin verksamhet se 
över konsekvenserna av föreslagna ramar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 148. 
 
Kommunchefen och ekonomichef redovisar underlag. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Budgetberedningen 
Kommunchef 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Diariet 
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KS § 133   Dnr KS 2019-5   
Åtgärder med anledning av ekonomisk kvartalsrapport 1 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att följande åtgärder införs utifrån ekonomisk 
kvartalsrapport 1 2019: 
• Fortsatt återhållsamhet för återbesättande av vakanta tjänster där 

kommunchefen beslutar om återbesättande inom förvaltningen totalt. 
• Vikariestopp införs för resterande del av 2019. 
• Stopp av köp av konsulttjänster resterande del av 2019. 

 
Reservationer 
 
Ulla Börjesson (S), Magnus Fröberg (S) och Urban Henriksson (S)  
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande 
reservation: 
 
”Enligt vår uppfattning är de omöjligt att införa ett totalt vikariestopp. Utan 
enligt vår uppfattning skall man vara restriktiv att ta in vikarier där det 
möjligt. 
 
Att fatta beslut om ett vikariestopp som majoriteten föreslår innebär för oss att 
man inte får tillsätta några vikarier. Vilket i alla lägen inte är möjligt eller att 
rekommendera då de både påverkar kvalitet och arbetsmiljö.” 
 
Jörgen Andersson (SD) och Karl-Erik Segersax (SD) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande. 
 
Yrkanden  
 
Tobias Bernhardsson (C), Kenneth Carlsson (L) och Linda Jansson (M) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar att följande åtgärder införs utifrån ekonomisk 
kvartalsrapport 1 2019: 
• Fortsatt återhållsamhet för återbesättande av vakanta tjänster där 

kommunchefen beslutar om återbesättande av tjänster inom förvaltningen 
totalt. 

• Vikariestopp införs för resterande del av 2019. 
• Stopp av köp av konsulttjänster resterande del av 2019. 

 
 
Forts 
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Forts KS§ 133 2/4 
 
Ulla Börjesson (S), Magnus Fröberg (S) och Urban Henriksson (S) yrkar 
utifrån Tobias Bernhardssons (C), Kenneth Carlssons (L) och Linda Janssons 
(M) yrkande, att kommunstyrelsen beslutar: 
• bifalla yrkandet avseende fortsatt återhållsamhet för återbesättande av 

vakanta tjänster där kommunchefen beslutar om återbesättande av tjänster 
inom förvaltningen totalt, 

• avslå yrkandet avseende att vikariestopp införs för resterande del av 2019. 
En restriktivitet bör finnas att ta in vikarier där det möjligt, 

• avslå yrkandet avseende stopp av köp av konsulttjänster resterande del av 
2019 och att kommunstyrelsen beslutar att stopp av köp av konsulttjänster 
resterande del av 2019 gäller förutom där kommunen inte har egen 
kompetens. 

 
Jörgen Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg 
när det gäller yrkandet om vikariestopp resterande del av 2019: ”… där det inte 
påverkar den medicinska säkerheten”.  
I övrigt yrkar han bifall till Tobias Bernhardssons (C), Kenneth Carlssons (L) 
och Linda Janssons (M) övriga åtgärder i yrkandet. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på respektive åtgärd var för sig. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar om fortsatt återhållsamhet för 
återbesättande av vakanta tjänster där kommunchefen beslutar om 
återbesättande av tjänster inom förvaltningen totalt. 
 
Ordförande ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C), Kenneth 
Carlssons (L) och Linda Janssons (M) yrkande om bifall och Ulla Börjessons 
(S), Magnus Fröbergs (S) och Urban Henrikssons (S) yrkande om avslag 
avseende införande av vikariestopp resterande del av 2019 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att vikariestopp införs för resterande del av 2019. 
 
Omröstning begärs. 
 
Voteringsproposition  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition:  
 
Forts 
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Forts KS § 133 3/4 
 
Ja-röst för Tobias Bernhardssons (C), Kenneth Carlssons (L) och Linda 
Janssons (M) yrkande. 
Nej-röst för Ulla Börjessons (S), Magnus Fröbergs (S) och Urban Henrikssons 
(S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
8 ja-röster (Tobias Bernhardsson (C), Louise Blom (C), Bengt Melin (M),  
Leif Söderquist (C), Kenneth Carlsson (L) Linda Jansson (M),  
Jörgen Andersson (SD) och Karl-Erik Segersax (SD). 
 
3 nej-röster (Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg 
(S). 
 
Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt Tobias Bernhardssons (C), Kenneth 
Carlssons (L) och Linda Janssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att vikariestopp införs för resterande del av 2019. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Jörgen Anderssons (SD) 
tilläggsyrkande att vikariestopp avseende införande av vikariestopp resterande 
del av 2019 ”där det inte påverkar den medicinska säkerheten”, och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att avslå detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C), Kenneth 
Carlssons (L) och Linda Janssons (M) yrkande om bifall och Ulla Börjessons 
(S), Magnus Fröbergs (S) och Urban Henrikssons (S) yrkande om avslag 
avseende stopp av köp av konsulttjänster resterande del av 2019, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar om stopp av köp av konsulttjänster resterande del av 
2019. 
 
Kommunstyrelsen beslutar med detta att följande åtgärder införs utifrån 
ekonomisk kvartalsrapport 1 2019: 
• Fortsatt återhållsamhet för återbesättande av vakanta tjänster där 

kommunchefen beslutar om återbesättande inom förvaltningen totalt. 
• Vikariestopp införs för resterande del av 2019. 
• Stopp av köp av konsulttjänster resterande del av 2019. 

 
Forts  
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Forts KS § 133 4/4 
 
Ajournering 
 
Under behandling av detta ärende ajournerar kommunstyrelsen sammanträdet 
mellan kl 10.00-10.30. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen godkände 24 april 2019 § 66 ekonomisk kvartalsrapport 1 
2019. Rapporten redovisade ett prognostiserat negativt resultat för året med 
16 540 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 149. 
 
Kommunchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Diariet 
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KS § 134   Dnr KS 2019-186   
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Dalslands Miljö och Energiförbund och godkännande  
av förbundets årsredovisning 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Dalslands Miljö och Energiförbund och enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna förbundets årsredovisning 
för 2018 och lägga den till handlingarna. 

 
Jäv 
 
Tobias Bernhardsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Bo Ljung (L) ersätter honom. Linda Jansson anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen av ärendet. Någon ersättare för henne finns inte. Ulla 
Börjesson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Lars 
Karlsson (V) ersätter henne. 
 
Protokollsanteckning 
 
Jörgen Andersson (SD) vill till protokollet anteckna att ”Direktionen inte har 
följt förbundsordningen när det gäller tillsättande av nämnden”.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Dalslands Miljö- och Energiförbund lämnar en redogörelse för resultatet av  
de konkretiserade mål som visar på måluppfyllelse för de övergripande 
verksamhetsmålen som direktionen fastställt. 
 
Förbundet redovisar ett resultat för 2018 på 550 000 kr, vilket är 1 150 000 kr 
bättre än budgeterat resultat. Inför 2018 hade Miljö- och energikontoret 
planerat att ianspråkta ackumulerade överskott. Utfallet för 2018 blev dock att 
de klarar ett överskott på 122 000 kr, i stället för -600 000 kr som budgeterats. 
Även Hållbar Utveckling Väst gör ett överskott i verksamheten för 2018 på 
428 000 kr, i stället för budgeterat nollresultat. Det finansiella målet som 
direktionen fastställt för 2018 uppnås i och med årets resultat.  
 
Forts 
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Forts KS § 134 
 
Revisionen tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018 samt att förbundets årsredovisning godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 139. 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2019. 
Dalslands Miljö- och energiförbunds Årsredovisning och revisionsberättelse 
2018. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 135   Dnr KS 2019-184   
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av 
förbundets årsredovisning 2018 

 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna kommunalförbundets 
årsredovisning för 2018 och lägga den till handlingarna. 

 
Jäv 
 
Tobias Bernhardsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Bo Ljung (L) ersätter honom. Ulla Börjesson (S) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. Lars Karlsson (V) ersätter henne. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Årets resultat för Fyrbodals kommunalförbund uppgår till 783 000 kr, varav 
basverksamheten visar ett resultat på 776 000 kr och projektverksamheten visar 
ett resultat på 7 000 kr. Basverksamheten avviker positivt jämfört med budget 
med 391 000 kr. 
 
Revisionen har uppmärksammat  

− att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts 
under 2018. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan 
förekomma beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. 
Revisionens uppfattning är att avvikelser ska kommenteras i 
årsredovisningen. 

 
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. 
Forts 
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Forts KS § 135 
 
Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 140. 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2019. 
Fyrbodals kommunalförbunds Årsredovisning 2018. 
Revisionsberättelse samt granskningsrapport avseende Årsredovisning 2018 
Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 136   Dnr KS 2019-39   
Försäljning av industrifastigheten Gatersbyn 1:120, ej anta anbud 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte anta inkommet anbud avseende 
industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja 
nytt anbudsförfarande. 
 
Yrkande 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte anta 
inkommit anbud utan ge förvaltningen i uppdrag att påbörja nytt 
anbudsförfarande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att inte anta inkommet anbud avseende 
industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja 
nytt anbudsförfarande.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet utgick från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 juni 
2019, § 137. 
 
Vid anbudstidens utgång har ett anbud inkommit på 1 mnkr. Arbetsutskottet 
har diskuterat inkommet anbud. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Mark- och exploateringschef 
Diariet 
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KS § 137   Dnr KS 2019-217   
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
En genomgång sker av vad som avses med uppsiktsplikt och 
kommunstyrelsens ansvar. 
 
_______ 
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KS § 138   Dnr KS 2019-217   
Uppsiktsplikt Valbohem AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Styrelseordföranden i Valbohem AB informerar om bolagets verksamhet under 
2018 och kommande arbete inom bolaget. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Valbohem AB 
Diariet 
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___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 139      
Kommunchefens information 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om vad som pågår inom förvaltningen. 

 
_______ 
 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  33(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 140    
Rapporter 
 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att rapportera om 
beslut/händelser från dessas sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun. 
 
Skriftliga rapporter lämnas genom protokoll från Ungdomsrådet 24 april, 
Samordningsförbundet Väst 17 maj, Västvatten AB 17 maj respektive 
Färgelanda Vatten AB 3 juni samt redovisning från Arbetsmarknadsgruppen  
15 maj. 
 
_______ 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  34(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 141   Dnr KS 2019-11  
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga bifogade delegationsbeslut till handlingarna. 
 
_______ 
 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  35(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Delegationslista 1 av 3 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  36(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Delegationslista 2 av 3 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  37(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Delegationslista 3 av 3



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  38(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

KS § 142   Dnr KS 2019-12   
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga bifogade meddelanden till handlingarna. 
 
_______ 
 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  39(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Meddelandelista 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  40(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

KS § 143      
Personalutskottets mötesanteckningar 2019-05-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga mötesanteckningarna till handlingarna. 
 
_______ 

 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  41(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 144      
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 
 
_______ 

 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  42(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

KS § 145   Dnr KS 2019-198   
Övriga ärenden 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden informerar från de diskussioner som förs med vägföreningarna 
kring skötseln av grönytor i kommunens tätorter där kommunen och 
vägföreningarna inte har samma syn på uppdraget. Kommunstyrelsen 
diskuterar hur detta kan lösas. 
 
I samband med detta diskuteras även vinterväghållning utifrån kommande 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
_______ 

 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  43(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

KS § 146   Dnr KS 2019-217   
Uppsiktsplikt Färgelanda Vatten AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda Vatten AB:s VD, tillika VD för Västvatten AB, redogör för 
bolagets verksamhet under föregående år och framtida arbete. Styrelsens 
ordförande informerar om hur styrelsen arbetar.  
 
Vidare informerar VD:n om Västvatten AB, bolagets organisation, verksamhet, 
framtida påverkan och utmaningar. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Färgelanda Vatten AB 
Diariet 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  44(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 147   Dnr KS 2019-217   
Uppsiktsplikt Gatersbyn 120 Fastighets AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Gatersbyn 120 Fastighets AB:s ordförande redogör för bolagets verksamhet 
under föregående år. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Gatersbyn 120 Fastighets AB 
Diariet 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-06-12  45(45) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 148      
Avslutning 
 
Ordföranden tackar kommunstyrelsen för det arbete som genomförts och 
önskar alla en trevlig sommar. Andre vice ordförande tackar på styrelsens 
vägnar ordförande för hans arbete och önskar honom en trevlig sommar. 
 
_______ 
 
 


	KS § 122
	Dagens föredragningslista
	KS § 123   Dnr KS 2019/156
	Fiber i nordvästra delen av Färgelanda kommun
	KS § 124   Dnr KS 2019-146
	Plankalender 2019 med utblick till 2022
	KS § 125   Dnr KS 2019-191
	Ändring av detaljplan avseende Färgelanda Prästgård 1:77
	KS § 126   Dnr KS 2019-192
	Inrättande av vattenskyddsområden i Färgelanda kommun
	KS § 127   Dnr KS 2019-206
	Samråd avseende Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun
	KS § 128   Dnr KS 2019-199
	Yttrande över Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 172 i Västra Götalands län, delegation att underteckna yttrande
	KS § 129   Dnr KS 2019-211
	Yttrande över Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023, delegation att underteckna yttrande
	KS § 130   Dnr KS 2019-123
	Beslut om rätten att utfärda föreskrift om eldningsförbud enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, komplettering av kommunstyrelsens reglemente
	KS § 131   Dnr KS 2019-209
	Ramborgen för Valbohem AB
	KS § 132   Dnr KS 2019-29
	Mål- och resursplan 2020-2022 Kommunstyrelsen, konsekvenser
	KS § 133   Dnr KS 2019-5
	Åtgärder med anledning av ekonomisk kvartalsrapport 1 2019
	KS § 134   Dnr KS 2019-186
	Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för Dalslands Miljö och Energiförbund och godkännande
	av förbundets årsredovisning 2018
	KS § 135   Dnr KS 2019-184
	Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av förbundets årsredovisning 2018
	KS § 136   Dnr KS 2019-39
	Försäljning av industrifastigheten Gatersbyn 1:120, ej anta anbud
	KS § 137   Dnr KS 2019-217
	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
	KS § 138   Dnr KS 2019-217
	Uppsiktsplikt Valbohem AB
	KS § 139
	Kommunchefens information
	KS § 140
	Rapporter
	KS § 141   Dnr KS 2019-11
	Anmälan av delegationsbeslut
	KS § 142   Dnr KS 2019-12
	Meddelanden
	KS § 143
	Personalutskottets mötesanteckningar 2019-05-20
	KS § 144
	Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05
	KS § 145   Dnr KS 2019-198
	Övriga ärenden
	KS § 146   Dnr KS 2019-217
	Uppsiktsplikt Färgelanda Vatten AB
	KS § 147   Dnr KS 2019-217
	Uppsiktsplikt Gatersbyn 120 Fastighets AB
	KS § 148
	Avslutning

