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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-12-11 
 

 
Kommunstyrelsen 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

   ANSLAG/BEVIS 
 
                               Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
                                                       Beslutsorgan: Kommunstyrelsen 
                                                             Sammanträdesdatum: 2019-12-11 
                                                                 Anslaget sätts upp: 2019-12-12 
                                                                 Anslaget tas ned: 2020-01-03 

 
                                                         Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
                                        Underskrift: Barbro Isaksson____________________ 

                                                    Barbro Isaksson 
 

Plats och tid: Furåsen, stora salen, onsdagen den 11 december 2019 kl 16.00-16.30 
   
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 stängt för allmänheten.  

  
Utses att justera: Ulla Börjesson   
 
Justeringsplats och tid:  Furåsen, den 11 december 2019  Paragrafer  §§ 266-268 
 kl 16.50  
Underskrifter 
 
Ordförande:     ___________Tobias Bernhardsson______________ 

   Tobias Bernhardsson 
 

Justerare: ___________Ulla Börjesson___________________ 
  Ulla Börjesson   

  
Sekreterare: ___________Barbro Isaksson__________________ 

   Barbro Isaksson 
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Beslutande:   
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Louise Blom (C) 
Marion Pelli (C) 
Leif Söderquist (C) 
Magnus Bandgren (C) tjg ers för Kenneth Carlsson (L) 
Linda Jansson (M) 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Magnus Fröberg (S) 
Urban Henriksson (S) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Jessica Olsen (SD) 
Bengt Melin (M) 
 
Övriga närvarande 
Per Wahlén, HR-/administrativ chef 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
Anna Olofsson, personalföreträdare 
Kerstin Fredriksson, andre vice ordförande kommunfullmäktige 
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KS § 266      
Stängt sammanträde 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att dagens sammanträde inte är öppet för 
allmänheten. Kommunfullmäktiges andre vice ordförande samt 
personalföreträdare medges rätt att närvara. 
 
_______ 
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KS § 267   Dnr KS 2019/381   
Entledigande av kommunchefen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga nuvarande kommunchef från sitt 
uppdrag som kommunchef för Färgelanda kommun med omedelbar verkan. 

 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra till personalutskottet att inleda ett 
rekryteringsarbete samt att delegera till kommunstyrelsens ordförande att utse 
tillförordnande av kommunchef under rekryteringsperioden. 
 
Paragrafen är omedelbart justerad. 

 
Reservationer 
 
Ulla Börjesson (S),  Magnus Fröberg (S) och Urban Henriksson (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande reservation: 
 
”Socialdemokraterna ställer sig inte bakom beslutet, då vi inte delar 
majoritetens uppfattning. Vi har fortsatt fullt förtroende för att kommunchefen 
även framgent kan driva kommun framåt.  
 
Vi anser också att kommunstyrelsens ordförande överträtt sina befogenheter 
genom att entlediga kommunchefen innan beslutet fattats av Kommunstyrelsen. 
 
Socialdemokratiska Kommunstyrelse gruppen” 
 
Yrkanden  
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att entlediga 
nuvarande kommunchef från sitt uppdrag som kommunchef för Färgelanda 
kommun med omedelbar verkan samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdra 
till personalutskottet att inleda ett rekryteringsarbete samt att delegera till 
kommunstyrelsens ordförande att utse tillförordnande av kommunchef under 
rekryteringsperioden. 
 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Tobias 
Bernhardssons (C) yrkande. 
 
Ajournering 
 
Ajournering begärs och genomförs kl 16.15-16.22. 
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Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande respektive Ulla Börjessons (S) yrkande. Efter ställd proposition 
finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att entlediga nuvarande 
kommunchef från sitt uppdrag som kommunchef för Färgelanda kommun med 
omedelbar verkan samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
personalutskottet att inleda ett rekryteringsarbete samt att delegera till 
kommunstyrelsens ordförande att utse tillförordnande av kommunchef under 
rekryteringsperioden. 
 
Omröstning begärs. 
 
Voteringsproposition  
 
Ordföranden meddelar att Tobias Bernhardssons (C) yrkande är huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner med detta följande voteringsproposition:  
 
Ja-röst för Tobias Bernhardssons (C) yrkande. 
Nej-röst för Ulla Börjessons (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
 
Sex ja-röster: 
Tobias Bernhardsson (C), Birgitta Mehamedi Örn (C), Marion Pelli (C),  
Leif Söderquist (C), Magnus Bandgren (C) och Linda Jansson (M). 
 
Tre nej-röster: 
Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) 
 
Två ledamöter avstår från att rösta: 
Jörgen Andersson (SD) och Karl-Erik Segersax (SD) 
 
Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt Tobias Bernhardssons (C) yrkande 
att entlediga nuvarande kommunchef från sitt uppdrag som kommunchef för 
Färgelanda kommun med omedelbar verkan samt att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till personalutskottet att inleda ett rekryteringsarbete samt att 
delegera till kommunstyrelsens ordförande att utse tillförordnande av 
kommunchef under rekryteringsperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen diskuterar bland annat formerna för avveckling av kommunchefen. 
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_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchefen 
HR-/administrativ chef 
Diariet 
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KS § 268   Dnr KS 2019/298   
Övriga frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens beslutar att anteckna informationen till handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt tidigare beslut kommer kommunstyrelsen tillsammans med chefer inom 
Färgelanda kommun att genomföra arbetsmiljöutbildning våren 2020. 
Utbildningen genomförs genom två heldagar där följande förslag föreligger: 
 
Tillfällen 1: 
Dag 1: 2020-03-17  
Dag 2: 2020-03-27 
 
eller 
 
Tillfälle 2: 
Dag 1: 2020-03-20 
Dag 2: 2020-03-31 
  
Eventuellt kan något datum komma att förändras. Mer information kommer via 
e-post till kommunstyrelsen med önskan om snabbt svar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
HR-/administrativa enheten 
Diariet 
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