
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-13

Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2019-11-13

Anslaget sätts upp: 2019-11-14
Anslaget tas ned: 2019-12-06

Protokollet förvaras på kommunkontoret

Underskrift
Barbro Isaksson

Datum och tid: Onsdag 13 november 2019, kl. 18.45-19.00
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

Beslutande:
Se nästa sida

Närvarande ej tjänstgörande ersättare:
Se nästa sida

Övriga närvarande:
Se nästa sida

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf
Sammanträdet är öppet för allmänheten

Utses att justera: Jörgen Andersson              

Justeringsplats och tid: Furåsen, Färgelanda 2019-11-13  
kl.19.30

Paragrafer 226 

Underskrifter

Ordförande:
Tobias Bernhardsson

Justerare:
Jörgen Andersson         

Sekreterare:
Barbro Isaksson
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Beslutande                       
Tobias Bernhardsson (C) ordf
Louise Blom (C)
Marion Pelli (C)
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Leif Söderquist (C)
Kenneth Carlsson (L)
Linda Jansson (M)
Jörgen Andersson (SD)
Karl-Erik Segersax (SD)
Ulla Börjesson (S)
Magnus Bandgren (C) tjg ersättare för Magnus Fröberg (S)
Urban Henriksson (S)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare:
Lars Karlsson (-)
Jessica Olsen (SD)
Bengt Melin (M)

Övriga närvarande
Susanne Korduner, kommunchef
Barbro Isaksson, nämndsekreterare
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Innehållsförteckning

§ 226 Yttrande till 
förvaltningsrätten 
med anledning av att 
kommunfullmäktiges 
beslut 2019-09-11, § 
92, avseende 
Försäljning av 
fastigheten 
Färgelanda 
Gatersbyn 1:120 har 
överklagats - 
laglighetsprövning 
enligt 
kommunallagen (mål 
nr 12589-19)

2019/334 4 - 5
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KS § 226 Dnr 2019/334
Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av att 
kommunfullmäktiges beslut 2019-09-11, § 92, avseende Försäljning av 
fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120 har överklagats - 
laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 12589-19)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen motsätter sig bifall till överklagandet och anför följande.

I sin besvärsskrivelse har de klagande framfört att underlaget för beslutet i 
kommunfullmäktige har varit bristfälligt. 

Kommunallagens bestämmelser om beredning av ärenden för beslut i 
kommunfullmäktige, innebär att kommunstyrelsen ska bereda ärenden som 
ska handläggas av kommunfullmäktige. Det finns inga  specifika krav på 
vad som ska utgöra beslutsunderlag.  Det är kommunfullmäktige själv som 
avgör om det finns tillräckligt stöd för att kunna fatta beslut i en fråga. 
Beredningens omfattning eller kvalité kan således inte prövas i domstol och 
påstådda brister är ingen grund för att upphäva beslutet. (Se kommunallagen 
13 kap, 8 kap) 

Ärendet är korrekt handlagt. Kommunstyrelsen har 2019-09-11, § 175 
(kopia av beslutet har översänts tidigare) berett ärendet och lagt fram förslag 
till beslut helt i linje med kommunallagens bestämmelser i 6 kap 13 §.  
(”Beredningstvånget”)
 
”13 §   Styrelsen ska särskilt
   1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, med 
de begränsningar som framgår av 5 kap. 29-33 §§, 

Kommunfullmäktige har genom att fatta beslutet visat att den gjort 
bedömningen att beslutsunderlaget har varit tillfyllest. 

Kommunstyrelsen välkomnar en skyndsam handläggning av ärendet. För 
närvarande är affären avstannad och ovissheten av domstolsprövningens 
resultat, bedöms kunna medföra betydande kostnader för kommunen.

Jäv

Ulla Börjesson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Jessica Olsén (SD) ersätter henne. Lars Karlsson (-) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen av ärendet.
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Yrkanden 

Linda Jansson (M), Marion Pelli (C), Kenneth Carlsson (L), Louise Blom 
(C) och Jörgen Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till yttrande över överklagan.

Urban Henriksson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
arbetsutskottets förslag till yttrande över överklagan.

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Linda Janssons (M), 
Marion Pellis (C), Kenneth Carlssons (L), Louise Bloms (C) och Jörgen 
Anderssons (SD) yrkande respektive Urban Henrikssons (S) yrkande. Efter 
ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges  beslut 2019-11-09 § 92, om försäljning av 
fastigheten Färgelanda Gatersbyn 1:120 har överklagats. Som skäl för 
överklagandet anges bristande beslutsunderlag.

Förvaltningsrätten har i en underrättelse berett kommunen tillfälle att yttra 
sig över överklagandet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 219.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 
daterat 11 november 2019.
Förvaltningsrättens underrättelse om möjlighet att lämna yttrande daterat 
31 oktober 2019.

_______

Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten
Kommunchefen
Avdelningschef Samhällsutveckling
Diariet
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