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Furåsen Färgelanda onsdag 10 april 2019, kl. 18.00 – 21.15
22 ordinarie ledamöter och 8 tjänstgörande ersättare, totalt 30 beslutande
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Paragrafer §§ 51 - 81
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Närvarolista
Närvaro- och omröstningslista mandatperioden 2018-2022

Sammanträde: Kommunfullmäktige 2019-06-19
Beslutande

Närv Frånv Omröstn.

(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

§
Ja

För Moderata samlingspartiet
1 Linda Jansson (M)

N

2 Per Krokström (M)
Christina Svedberg
3 Hans-Göran Palmqvist (M)

N
N

F

För Centerpartiet
1 Tobias Bernhardsson (C)

N

2 Thor-Björn Jakobsson (C)

N

3 Louise Blom (C)

N

4 Sandra Hallberg (C)

N

5 Magnus Bandgren (C)
Birgitta Mehamedi Örn
6 Tomasz Galbas (C)
Håkan Melin
7 Kristina Ivarsson (C)

F
N
F
N
N

8 Karin Snapp (C)

N

9 Marion Pelli (C)

N

10 Carina Tihane (C)
Fredrik Gustafsson

N

F

För Liberalerna
1 Kenneth Carlsson (L)

N

2 Ingo Asplund (L)

N

För Socialdemokraterna

Justering

1 Ulla Börjesson (S)

N

2 Edgardo Varas (S)

N

Utdragsbestyrkande

Nej

Avst
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Forts Närvaro- och omröstningslista mandatperioden 2018-2022
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2019-06-19
Beslutande

Närv Frånv Omröstn.

(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

§
Ja

3 Kerstin Fredriksson (S)

N

4 Tommy Larsson (S)

N

5 Lilian Borg-Hansen (S)

N

6 Urban Henriksson (S)
Magnus Fröberg
7 Peter Höög (S) fr o m § 31
Tony Bratt-Nilsson t o m § 30
8 Eva-Lena Johansson (S)

F
N
F
N
N

För Vänsterpartiet
1 Inger Bäcker (V)
Lars Karlsson

F
N

För Sverigedemokraterna
1 Jörgen Andersson (SD)

N

2 Jessica Olsen (SD)

F

3 Karl-Erik Segersax (SD)

N

4 Owe Qvick (SD)

N

5 Jane Glamér (SD)
Hans Johansson
6 Maj Andersson (SD)

N
N

7 Pontus Westerman Hansson (SD)

N

F

Närvarande men inte tjänstgörande ersättare.
(Ev tjänstgöring vid jäv anges i resp paragraf)
Håkan Gusteus (L)

Justering

Utdragsbestyrkande

Nej

Avst
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KF § 51
Sammanträdet öppnas
Innan sammanträdet öppnas meddelar ordföranden att ärendet ” Upphörande av
kommunal snöröjning i Färgelanda kommun” Dnr 2019/163 stryks från dagens
ärendelista.
Ordföranden öppnar sammanträdet och erinrar fullmäktigeförsamlingen om några
händelser som passerat sedan senaste sammanträdet.
- Valborgsmässofirandet i Stigen – ett trevligt återkommande evenemang
- Barn och äldremässan i Färgelanda centrum där gammal och ung möts under trevliga
former
- Nationaldagsfirandet på Stigens herrgård med många besökare
- Valet av nya ledamöter till EU-parlamentet - en del är nöjda över resultatet, andra inte
- I Högsäter har det varit både Monster- race och Genevilyran med deltagare från när och
fjärran.
- Till sist tipsar han om den utställning av fotografier som Färgelanda Fotoklubb visar i
Centrumhuset under sommaren 2019.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 52
Godkännande av kungörelsen
Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 53
Kommunstyrelsens ordförande informerar.
- Om kommunens ekonomiska situation
- Om snöröjning och gräsklippning
- Om Besöksnäringen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 54
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 55
Dnr 2019/222
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om förskole- och skollokaler i
kommunen
Ulla Börjesson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande.
Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande.
I debatten görs tre inlägg.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 56
Dnr KS 2019/221
Anmälan av Motion avseende anläggande av en lekplats i Stigen: Kerstin
Fredriksson, S
Ordföranden meddelar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 57
Dnr KS 2019/220
Anmälan av Motion avseende rätt att få lämna blod under betald arbetstid: Ulla
Börjesson, S
Ordföranden meddelar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 58
Dnr KS 2019/212
Anmälan av Motion avseende Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen: Inger
Bäcker, V
Ordföranden meddelar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 59
Dnr KS 2019/178
Anmälan av motion gällande fritidsgård/fritidsgårdar: Inger Bäcker (V)
Ordföranden meddelar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 60
Dnr KS 2019-103
Svar på Motion om att göra det enklare att sortera till återvinning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför kommande upphandling utreda
möjligheterna kring att införa en fastighetsnära insamling åt kommunens
samtliga invånare. Utredningen skall innefatta såväl tillgänglighet (exempel
bärighet vägnät) samt ekonomi.
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Jacobsson (C) har i en motion (dnr 2018/273) föreslagit att
Färgelanda kommun skall införa fastighetsnära insamling med möjlighet till
sortering i exempelvis fyrfackkärl.
Att införa en fastighetsnära insamling bör utredas utifrån bland annat
tillgänglighet och ekonomi.
Arbetsutskottet beslutar 20 mars § 53 KSAU att återremitterar ärendet för
att undersöka möjligheten om föreslaget utredningsuppdrag kan samordnas
med kommande upphandling av renhållning innan de tar ställning till svar
på motionen. Information om pågående upphandling har lämnats vid dagens
sammanträde, § 76. En utredning pågår inom Avfall Sverige när det gäller
sortering i flerfackskärl. Denna bör avvaktas innan kommunen utreder ett
eventuellt införande av fyrfackskärl.
Beslutsunderlag
Enhet Tekniks tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2019.
Motion ”enklare att sortera till återvinning” daterad 18 juni 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 20 mars 2019 § 53.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 april 2019 § 77.
Kommunstyrelsens protokoll 24 april 2019 § 71
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunchefen
Avslutas i diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 61
Dnr KS 2019-130
Investeringsmedel avseende omläggning av tak samt byte av
ventilationsanläggning Ödeborgs skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel till omläggning
av tak samt byte av ventilationsanläggning Ödeborgs skola med 2 Mkr.
Finansiering sker inom befintlig ram.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
bevilja investeringsmedel.
Propositionsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning
På Ödeborgs skola finns en ventilationsanläggning samt ett tak som tjänat ut
sin tid och är i stort behov av att bytas ut.
Förvaltningens bedömning är att det är ekonomiskt fördelaktigt att utföra
båda åtgärderna samtidigt. Att byta ut ventilationsanläggningen kommer
även att innebära en energibesparing. Takomläggningen omfattar inte de
lägre byggnaderna med sadeltak.
Arbetet beräknas att utföras under sommaren och dialog har förts med
verksamheten.
Det totala investeringsbehovet beräknas uppgå till cirka 2 Mkr och
finansieras inom befintlig ram.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF 61
Beslutsunderlag
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 4 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 april 2019 § 78.
Kommunstyrelsens protokoll 24 april 2019 § 72

_______

Beslutet expedieras till:
Plan och byggenheten/avdelningschefen
Ekonomiavdelningen
Avslutas i diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 62
Dnr KS 2019-104
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och
godkännande av förbundets årsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och
lägga den till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att för Färgelanda kommuns del bevilja
direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och
enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för aktuella
verksamhetsåret.
Ärendebeskrivning
Årets resultat uppgår till 455 000 kr, exklusive sotningsverksamheten.
Sotningsverksamheten redovisar ett resultat på 109 000 kr. Det totala
resultatet för NÄRF inklusive sotningsverksamheten uppgår således till
564 000 kr.
Revisionen bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att
den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisionen tillstyrker att årsredovisningen godkänns.
Revisionen har inte funnit skäl till anmärkning.
Revisionen tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 62
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019.
Direktionen NÄRF:s Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Årsredovisning 2018 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Sammanträdesprotokoll 2019-02-21, Direktionen NÄRF.
Revisionsbyrån PwC, Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2018.
Revisorer NÄRF, Revisionsberättelse för år 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 april 2019 § 72.
Kommunstyrelsens protokoll 24 april 2019 § 81.
_______

Beslutet expedieras till:
NÄRF
Revisionen
Avslutas i Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 63
Dnr KS 2019-174
Upphandlingspolicy för upphandlings-verksamheten i Färgelanda
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige belutar att godkänna Upphandlingspolicy Färgelanda
kommun daterad 26 april 2019. Beslutet ersätter tidigare beslut
9 april 2014 § 60 (dnr 2013-566).
Ärendebeskrivning
Nu gällande policy för inköp och upphandling antogs 2014. Policyn har
reviderats och föreslås gälla för Färgelanda kommun och dess bolag. Som
ett komplement till policyn har riktlinjer tagits fram som kompletterar och
förtydligar hur förvaltningen ska arbeta med upphandlings- och
inköpsverksamhet, oavsett värde.
Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar hur upphandling av varor,
tjänster och entreprenader ska gå till. Annan lagstiftning kan också påverka
kommunens upphandlingar och inköp. All personal med ansvar för inköp
och upphandlingar ska känna till och följa kommunens policy.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2019.
Upphandlingspolicy respektive Riktlinjer för upphandlingsverksamheten i
Färgelanda kommun daterade 26 april 2019.
Arbetsutskottets protokoll 15 maj 2019 § 96.
Kommunstyrelsens protokoll 22 maj 2019 § 89

_______
Beslutet expedieras till:
Alla sektorschefer inkl policyn
Kommunens helägda företag inkl policyn
Policyn publiceras på hemsidan
Avslutas i diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 64
Dnr KS 2019-153
Beslut om Valbohem AB:s, Gatersbyn 120 Fastighets AB:s och
Färgelanda Vatten AB:s verksamhet varit förenlig med det fastställda
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
- bolagsuppsikt avseende förhållandena 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av kommunstyrelsens meddelande och lägger
detsamma till handlingarna.
Kommunstyrelsen meddelar kommunfullmäktige följande:
Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som Valbohem AB
och Färgelanda Vatten AB har bedrivit under föregående kalenderår får
anses vara förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beträffande Gatersbyn 120 Fastighets AB konstaterar kommunstyrelsen, i
likhet med föregående år, att ingen verksamhet har överförts till bolaget.
Bolagets ändamål ”att äga och förvalta fastigheter för Färgelanda kommun”
kan därför inte anses uppfyllt. Kommunstyrelsen avvaktar pågående
försäljningsprocess innan ytterligare åtgärder vidtas.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i
Kommunallagens 6 kapitel 9 §, pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Kommunstyrelsen har uppsiktplikt över bolagen. Om
styrelsen finner att villkoren i bolagsordningen inte är uppfyllda, ska den
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Valbohem AB, Färgelanda Vatten AB och Gatersbyn 120 Fastighets AB ägs
till 100 % av Färgelanda kommun.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 64
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 30 april 2019.
Arbetsutskottets protokoll 15 maj 2019 § 106.
Kommunstyrelsens protokoll 22 maj 2019 § 96
_______

Beslutet expedieras till:
Revisionen
Avslutas i diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 65
Dnr KS 2019-122
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
styrelsen för Samordningsförbundet Väst och godkännande av
förbundets årsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs
årsredovisning för 2018 och lägga den till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att för Färgelanda kommuns del bevilja
styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet för det aktuella verksamhetsåret.
Ärendebeskrivning
Årets resultat uppgår till -463 000 kr, vilket är 2 123 000 kr bättre än
budget.
På grund av främst svårigheter att rekrytera personal samt att insatser
avslutades i förtid avviker budgeterade kostnader med 1 253 000 kr från
faktiska kostnader under verksamhetsåret. Utöver dessa 1 253 000 kr har
man även erhållit större ersättningar för ESF-projekt vilka avviker från
budgeterade ersättningar med 871 000 kr.
Revisionen bedömer
 sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed.
 sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 65
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 maj 2019 § 105.
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019.
Samordningsförbundet Väst protokoll 15 mars 2019 § 25.
Årsredovisning med bilagor 2018.
Revisionsberättelse 2018 för Samordningsförbundet Väst.
PM Granskning av årsredovisning och intern kontroll år 2018
Samordningsförbundet Väst.
Kommunstyrelsens protokoll 22 maj 2019 § 102

_______

Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet
Ekonomiavd
Revisionen
Avslutas i diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 66
Dnr KS 2019-91
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2014 (ÖP14) Färgelanda
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förklara ÖP14, tillsammans med bifogat
dokument ”Aktualisering ÖP14”, aktuell i mandatperioden 2018-2022.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med Bygg- och trafiknämnden initiera en revidering av ÖP
2014 i syfte att utveckla medborgardialogen kring kommunens framtida
utveckling samt möjliggöra:
1) ökad byggnation av bostäder och verksamheter i och kring orterna
2) ökad byggnation i sjönära lägen inklusive ny alternativ reviderad LISplan.
Yrkande
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar följande:
Kommunfullmäktige beslutar att förklara ÖP14, tillsammans med bifogat
dokument ”Aktualisering ÖP14” aktuell i mandatperioden 2018-2022.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med Bygg- och trafiknämnden intensifiera planarbetet i syfte
att utveckla medborgardialogen kring kommunens framtida utveckling samt
möjliggöra:
1) ökad byggnation av bostäder och verksamheter i och kring orterna
2) ökad byggnation i sjönära lägen inklusive ny alternativ reviderad LISplan.
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på de båda yrkandena.
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 66
Ärendebeskrivning
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar,
ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen.
Färgelanda kommuns gällande översiktsplan, ÖP14 antogs av kommunfullmäktige 3 september 2014 § 122. Kommunfullmäktige ska minst en
gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande
till kraven i 3 kap. 5 § Plan- och bygglagen. I aktualitetsprövningen prövas
översiktsplanen som helhet med alla de fördjupningar och tematiska tillägg
som tagits fram.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 15 maj 2019 § 111.
Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019.
Aktualitetsprövning ÖP14 daterad 24 april 2018.
Länsstyrelsens Sammanfattande redogörelse för Färgelanda kommun
daterad 14 december 2017.
Kommunstyrelsens protokoll 27 mars 2019 § 44.
Kommunstyrelsens protokoll 22 maj 2019 § 113
_______

Beslutet expedieras till:
Bygg och trafiknämnden
Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen
Hemsidan
Avslutas i diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 67
Ajournering - Paus i sammanträdet
Kommunfullmäktige tar en paus i sammanträdet mellan kl. 19.05 och 19.30

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

28(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________

KF § 68
Dnr KS 2019-43
Tillbyggnad av Högsäters brandstation - finansiering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel på totalt 1,8 Mkr för att
genomföra utbyggnad av Högsäters brandstation.
Investeringsramen i beslutad mål- och resursplan för 2019 utökas med
3,2 Mkr då projektet ska genomföras under året vilket också kan innebära
att kommunen måste låna upp dessa medel. Optionsytan ingår i beviljad
investeringsram.
Reservationer
Ulla Börjesson (S), Edgardo Varas (S), Kerstin Fredriksson (S), Tommy
Larsson (S), Lilian Borg-Hansen (S), Magnus Fröberg (S), Tony BrattNilsson (S) och Eva-Lena Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Ulla Börjesson (S) med instämmande av Lars Karlsson (V) yrkar att
kommunfullmäktige besluta att tillskjuta medel på totalt 1 839 tkr för att
genomföra utbyggnad av Högsäters brandstation.
Tobias Bernhardsson (C) med instämmande av Kenneth Carlsson (L) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardsson (C) med fleras
yrkande och Ulla Börjessons (S) med fleras yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel på totalt 1,8 Mkr för att
genomföra utbyggnad av Högsäters brandstation.
Investeringsramen i beslutad mål- och resursplan för 2019 utökas med
3,2 Mkr då projektet ska genomföras under året vilket också kan innebära
att kommunen måste låna upp dessa medel. Optionsytan ingår i beviljad
investeringsram.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 68
Omröstning begärs
Voteringsproposition
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Ulla Börjessons yrkande.
Omröstningsresultat
15 ja röster: Linda Jansson (M), Christina Svedberg (M), Hans-Göran
Palmqvist (M), Tobias Bernhardsson (C), Louise Blom(C), Sandra Hallberg
(C), Birgitta Mehamedi Örn (C), Håkan Melin (C), Kristina Ivarsson (C)
Karin Snapp (C), Marion Pelli (C), Fredrik Gustafsson (C), Kenneth
Carlsson (L), Ingo Asplund (L) och Thor-Björn Jakobsson (C)
15 nej- röster: Ulla Börjesson (S), Edgardo Varas (S), Kerstin Fredriksson
(S), Tommy Larsson (S), Lilian Borg-Hansen (S), Magnus Fröberg (S),
Tony Bratt-Nilsson (S), Eva-Lena Johansson (S), Lars Karlsson (V), Jörgen
Andersson (SD), Karl-Erik Segersax (SD), Owe Qvick (SD), Hans
Johansson (SD) Maj Andersson (SD) och Pontus Westerman Hansson (SD).
Med ordförandens utslagsröst beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF) upprättade 2017 en kalkyl som
avsåg en tillbyggnad för att göra förbättringar i arbetsmiljön på Högsäters
brandstation. Med denna kalkyl som grund godkändes ett investeringsanslag
på 1,4 Mkr för arbetsmiljöförbättringar i kommunfullmäktige 18 oktober
2017.
En upphandlingsprocess av aktuell tillbyggnad genomfördes. Samtliga
inkomna anbud förkastades då de inte uppfyllde skallkraven. Lägsta anbud
indikerade på att totalkostnaden för tillbyggnaden översteg tidigare utförd
kalkyl med cirka 1-1,5 Mkr. Detta trots att tillbyggnadens totala yta hade
minskats i förhållande till den byggnadsyta som kalkylen baserades på.
Kalkylen som upprättades var inte heller komplett i alla delar.
Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 68
Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen att en ny upphandlingsprocess skulle genomföras. Det nya förfrågningsunderlaget byggde till viss
del på en förenklad komfortstandard men med bibehållen funktion.
Efter att den nya upphandlingen genomfördes anlitades en konsult för att
upprätta en kostnadskalkyl då endast ett anbud inkom. Kostnadskalkylen
baserades på det aktuella förfrågningsunderlaget. Denna beräkning
uppskattade byggkostnaden till cirka 400 000 kr lägre än anbudet. Med
anbudet som grund samt övriga kostnader i samband med byggnationen
erfordrades ytterligare 2 Mkr till projektet för att utbyggnaden skulle kunna
genomföras.
28 november 2018 beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet för
att förenkla genomförandet ytterligare och därmed minska kostnaderna för
investeringen.
Förvaltningen har efter detta fört en dialog med NÄRF samt tittat på
eventuella möjligheter till ytterligare förenklingar för att minska
kostnaderna.
Med det nya anbudet som grund samt övriga kostnader i samband med
byggnationen behövs ytterligare 1.8 Mkr för att genomföra projektet.
Investeringsramen i beslutad mål- och resursplan för 2019 måste då utökas
med 3,2 Mkr om projektet ska genomföras under året vilket också kan
innebära att kommunen måste låna upp dessa medel.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 29 april 2019.
Arbetsutskottets protokoll 15 maj 2019 § 116.
Kommunstyrelsens protokoll 22 maj 2019 § 116.
Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelning
Plan och bygg/avdelningschefen
NÄRF

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 69
Redovisning av obesvarade motioner

Dnr KS 2019-25

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 (2019-04-26):
Dnr 2018/273
Motion om att göra det enklare att sortera till återvinning
(Ann-Marie Jakobsson (C)
Anmäld i KF 2018-06-20
Dnr 2018/180
Motion om ändring av detaljplanen i Högsäter (Tobias Bernhardsson (C)
Anmäld i KF 2018-04-18
Dnr 2018/489
Motion om frukost och mellanmål i skolverksamhet. Önskemål om att
införa frukost och mellanmål under skoldagen (Tommy Larsson (S)
Anmäld i KF 2018-12-12
Dnr 2018/488
Motion om Ödeborgs skola - Gymnastikhallen
Prioritering av renovering av gymnastikhallen i Ödeborgs skola ska
ingå i underhållsplan för kommunens fastigheter (Ulla Börjesson (S)
Anmäld i KF 2018-12-12
Dnr KS 2019/46
Motion Öppnande av ”fritidsbank” i Färgelanda (Inger Bäcker (V)
Anmäld i KF 2019-02-13

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 69
Dnr KS 2019/129
Anmälan av motion om ”Orange day ” - manifestation för att
uppmärksamma mäns våld mot kvinnor (Inger Bäcker (V))
Anmäld i KF 2019-04-10
Dnr KS 2019/133
Anmälan av motion om upprustning av scenen på torget samt inköp av
marknadsbord (Kerstin Fredriksson (S)
Anmäld i KF 2019-04-10
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 26 april 2019.
Arbetsutskottets protokoll 15 maj 2019 § 123.
Kommunstyrelsens protokoll 22 maj 2019 § 120.
_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 70
Dnr KS 2019-123
Beslut om rätten att utfärda föreskrift om eldningsförbud enligt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, komplettering av
kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 70
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.
Kommunstyrelsen har 2019-06-12 § 130 beslutat
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.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 144.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2019.
Kommunstyrelsens protokoll 12 juni 2019 § 130
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Länsstyrelsen
NÄRF
Avslutas i diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 71
Ramborgen för Valbohem AB

Dnr KS 2019-209

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Valbohem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 200
miljoner kronor, 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 miljoner kronor, inklusive därpå löpande ränta och kostnader
(dnr 2013-39). I dagsläget har borgensramen utnyttjats med 151 miljoner
kronor.
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 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2019.
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 147.
Kommunstyrelsens protokoll 12 juni 2019 § 131.

Beslutet expedieras till:
Valbohem
Ekonomikontoret
Avslutas i diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 72
Dnr KS 2019-186
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
direktionen för Dalslands Miljö och Energiförbund och godkännande
av förbundets årsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förbundets årsredovisning för
2018 och lägga den till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att för Färgelanda kommuns del bevilja
direktionen för Dalslands Miljö och Energiförbund och enskilda
förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.
Jäv
Tobias Bernhardsson (C), Linda Jansson (M) och Ulla Börjesson (S)
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ersättare saknas.
Protokollsanteckning
Jörgen Andersson (SD) antecknar följande till protokollet: Direktionen har
brutit mot 6 § i förbundsordningen vid tillsättning av nämnden gällande
”en jämn könsfördelning ska eftersträvas”
”Likaså ska nämndens sammansättning spegla de olika partier som tagit
plats i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.”
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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 72
Revisionen tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018 samt att förbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 juni 2019 § 134.
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 139.
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2019.
Dalslands Miljö- och energiförbunds Årsredovisning och revisionsberättelse
2018.
_______

Beslutet expedieras till:
Dalslands miljö- och energiförbund
Revisionen
Ekonomiavdelningen
Avslutas i diariet.

Justering
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KF § 73
Dnr KS 2019-184
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av
förbundets årsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundets
årsredovisning för 2018 och lägga den till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att för Färgelanda kommuns del bevilja
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.
Jäv
Tobias Bernhardsson (C) och Ulla Börjesson (S) anmäler jäv och deltar inte
i handläggningen av ärendet. Ersättare saknas.
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.

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

39(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________

Forts KF § 73
Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2019.
Fyrbodals kommunalförbunds Årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse samt granskningsrapport avseende Årsredovisning 2018
Fyrbodals kommunalförbund.
Arbetsutskottets protokoll 5 juni 2019 § 140.
Kommunstyrelsens protokoll 12 juni 2019 § 135

_______

Beslutet expedieras till:
Dalslands miljö- och energiförbund
Revisionen
Ekonomiavdelningen
Avslutas i diariet.

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

40(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________

KF § 74
Dnr KS 2019/26
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl. socialtjänstlagen och LSS kvartal
1, 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

41(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
KF § 75
Dnr KS 2019/80
Val av nämndemän för perioden 2020-2023 (4 st)
Kommunfullmäktiges beslut
Följande personer väljs till uppdragen som nämndemän
Eva-Lena Johansson
Hanna Hansson
Kristina Svedberg
Jörgen Andersson

Beslutet expedieras till:
Domstolen + kontaktuppgifter
Valda
Troman

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

42(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
KF § 76
Dnr KS 2019/190
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Tomas Andersson
(M)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kansliet för begäran om ny sammanräkning
Personen
Troman

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

43(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
KF § 77
Dnr KS 2019/201
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige – Jenny Johansson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Beslutet expedieras till
Kansliet för begäran om ny sammanräkning
Personen
Troman

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

44(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________

KF § 78
Dnr KS 2019/201
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden – Jenny Johansson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.

Beslutet expedieras till
Sekr i utbildningsnämnden
Ordf i utbildningsnämnden
Personen
Troman

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

45(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________

KF § 79
Dnr KS 2019/201
Fyllnadsval som ersättare i Utbildningsnämnden - efter Jenny Johansson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Rune Månsson (S)

Beslutet expedieras till
Sekr i utbildningsnämnden
Ordf i utbildningsnämnden
Vald
Troman

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

46(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________

KF § 80
Dnr 2019/203
Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för Färgelanda Vatten AB efter Jenny
Johansson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Rune Månsson (S)

Beslutet expedieras till
Färgelanda Vatten AB/Västvatten AB
Ordf i styrelsen för Färgelanda vatten AB
Vald
Troman

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-19

47(47)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________

KF § 81
Trevlig sommar -Avslutning av vårens arbete i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges 1: vice ordförande tackar ordföranden för hans arbete under våren
2019 och tillönskar honom en trevlig sommar.
Kommunfullmäktiges ordförande tackar och önskar ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige en trevlig sommar. Han avslutar med att säga:
”Vi träffas åter i september”

Justering

Utdragsbestyrkande

