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Närvarolista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Närvaro- och omröstningslista  mandatperioden 2018-2022 

Sammanträde: Kommunfullmäktige 2019-12-11

Beslutande Närv Frånv

(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

För Moderata samlingspartiet

1 Linda Jansson (M) N

2 Per Krokström  (M) N

3 Hans-Göran Palmqvist  (M) F

Christina Svedberg N

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) N

6 Tomasz Galbas (C) N

7 Kristina Ivarsson (C) N

8 Karin Snapp (C) N

9 Marion Pelli (C) N

10 Carina Tihane (C) N

För Liberalerna

1 Kenneth Carlsson (L) N

2 Ingo Asplund (L) N

För Socialdemokraterna

1 Ulla Börjesson (S) N

2 Edgardo Varas (S) N
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Forts Närvaro- och omröstningslista  mandatperioden 2018-2022 

Sammanträde: Kommunfullmäktige 2019-12-11

Beslutande Närv Frånv

(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

3 Kerstin Fredriksson (S) N

4 Tommy Larsson (S) F

Magnus Fröberg N

5 Lilian Borg-Hansen (S) N

6 Urban Henriksson (S) N

7 Peter Höög (S) F

Tony Bratt Nilsson N

8 Eva-Lena Johansson (S) N

För Vänsterpartiet

1 Inger Bäcker (V) 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) N

6 Maj Andersson (SD) F

Hans Johansson N

7  Pontus Westerman Hansson (SD) F

Summa

Närvarande men inte tjänstgörande ersättare

Bengt Svedberg (M)

Birgitta Mehamedi Örn (C)  

Ann Blomberg (C) 

Håkan Melin (C)

Håkan Gusteus (L)

Olle Hagström (L)

Håkan Ekman (S)

Irené Pettersson (V)  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-11 

 

Kommunfullmäktige 
 

Justering Utdragsbestyrkande 

6 

        6(45)                                     

   

 

 

 

 

KF § 148 

Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden hälsar välkommen. Vi är inne i en mörk tid och vi tänder ljus både 

inomhus och ute. Genom många ideella krafter får vi tillfälle att gå på konserter och 

besöka julmarknader. 

 

Eleverna vid Järbo friskola har nominerat en av sina lärare till “Sveriges bästa lärare”  

(En jury utser sedan “Sveriges bästa lärare”  bland de nominerade. Vinnarna 

tillkännages på Lärargalan).  
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KF 149 

Godkännande av kungörelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kungörelsen godkänns. 
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KF § 150 

Kommunstyrelsens ordförande informerar 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar bland annat om 

Att Kommunens befolkning har ökat (+ 40)  

Dalslands miljö och energiförbund arbetar med målbild – hållbarhetskompass 

Kommunens agerande med anledning av regionens utredning om 

folkhögskolans framtid – kommunen vill att den ska vara kvar och utvecklas 

Att en näringslivsstrategi håller på att arbetas fram 

Att kommunen för en dialog med Trafikverket ang vägar och trafiksäkerhet 

Kommunens prioriterade inriktningar 2019 -2022 

 Stärkta skolresultat i ändamålsenliga och trygga lokaler 

 Utvecklad omsorg med individen i fokus 

 Byggande och boende i hela kommunen 

 Underlätta för småföretagen att växa 

 Bli en bättre arbetsgivare 

 Implementera agenda 2030 
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KF § 151 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor ställs 
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KF § 152  

Nya motioner 
 

Inga nya motioner har lämnats in till dagens sammanträde. 
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KF § 153    KS 2019/378. 

Interpellation från Edgardo Varas (S) till socialnämndens ordförande ang 

socialnämndens budget – ekonomiska förutsättningar 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

 

Interpellationen kommenteras av socialnämndens ordförande som meddelar att 

han avser att svara vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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KF § 154 

Nya enkla Frågor 

 
Inga nya enkla frågor har lämnats in till dagens sammanträde. 
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KF § 155   Dnr KS 2019/311 

Svar på Motion "Utbildning av förtroendevalda i arbetsrätt och 

arbetsmiljö" - Kerstin Fredriksson (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

 

Yrkande 

 

Kerstin Fredriksson (S) och Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 

motionen ska anses besvarad. 

 

Propositionsordning 

 

Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på kommunstyrelsens 

förslag till beslut respektive Kerstin Fredriksson och Ulla Börjessons (S) 

yrkande.  

 

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag, det vill säga att motionen anses 

besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kerstin Fredriksson (S) yrkar i motionen att alla förtroendevalda får utbildning 

i arbetsrätt, inom arbetsmiljö och hur en skyddsorganisation skall fungera. 

 

Färgelanda kommun står inför en situation att hantera många och 

svåra förändringar som påverkar personalens arbetsmiljö, både fysiskt, 

socialt och organisatoriskt. Ledande politiker som har det yttersta 

ansvaret för arbetsmiljön och chefer i organisationen måste ha 

tillräckligt med kompetens inom arbetsmiljö för att säkerställa en 

tillfredställande och säker arbetsmiljö för organisationens anställda. 
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Forts KF § 155 

 

Den teoretiska och praktiska kompetensen avseende arbetsmiljö, 

företrädesvis inom social och organisatorisk arbetsmiljö, behöver 

utvecklas, både när det avser organisationens ledande politiker men 

även för verksamhets-/enhetsansvariga med personalansvar inom 

tjänstemanna- organisationen. 

 

Utbildning är under framtagande med syfte att fördjupa kunskap och 

förståelsen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och att det blir en 

självklarhet att detta ska vara inordnat i verksamheten. När det fattas 

beslut om verksamhet och budget ska det inte finnas några 

tveksamheter kring att även konsekvenserna ska beaktas gällande 

arbetsmiljön inför beslutsfattandet. 

 

Utbildningen ska även tydliggöra parternas olika ansvar och roller i 

arbetsmiljöarbetet och därmed skapa en förståelse för varandras 

arbete och uppdrag. Ledande politiker ska få en insyn i hur 

verksamheten fungerar samtidigt som chefer inom 

tjänstemannaorganisationen behöver få tillräcklig med verktyg för 

att klara av bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken 

och leva upp till de kompetenskrav som fordras för att skapa en 

säker och tillfredställande arbetsmiljö. 

 

Utbildningen kommer att vara gemensam för politiker, chefer och 

huvudskyddsombud och genomförs av extern utbildningsleverantör 

genom två heldagar under kvartal 1, 2020. Antal deltagare inkluderat 

kommunstyrelsen, chefer och huvudskyddsombud är cirka 40 

personer med en uppskattad kostnad på 60.000-80.000 kr.  

 

Utifrån pågående arbete med utbildningsinsats anser 

förvaltningen att motionen ska anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 250 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 247. 

Administrativa enhetens tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 

2019. Motion om utbildning för förtroendevalda. 

 
Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktiges presidium 

Personalchefen  
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KF § 156   Dnr KS 2019/220 

Svar på Motion "Rätt att få lämna blod under betald arbetstid", Ulla 

Börjesson (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Yrkande 

 

Ulla Börjesson (S) och Kerstin Fredriksson (S) yrkar att kommunfullmäktige 

beslutar att bifalla motionen och att kostnaderna för personalens frånvaro vid 

blodgivning betalas över resultatet. 

 

Linda Jansson (M) och Jörgen Andersson (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag att motionen avslås. 

 

Propositionsordning 

 

Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på kommunstyrelsens  

förslag respektive Ulla Börjessons (S) och Kerstin Fredrikssons (S) yrkande.  

 

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag, det vill säga att motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ulla Börjesson (S) yrkar i motionen ”Rätt att få lämna blod under betald 

arbetstid”: 

 

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för vad som skall gälla för 

att få nyttja blodgivning på betald arbetstid 

att man i kommunstyrelsen fattar beslut om blodgivning får ske på betald 

arbetstid. 

 

Alldeles för få är blodgivare, ett av hindren kan vara att det är svårt att hinna 

med detta utanför arbetstid, kanske på grund av öppettiderna på 

blodcentralerna. 

 

Närmaste blodcentral finns på Uddevalla sjukhus, vilket innebär en frånvaro 

från arbete på cirka två timmar per gång. Blod kan lämnas fyra gånger per år av 

män och tre gånger per år av kvinnor.  
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Forts KF § 156 

 

Blodcentralen har varierande öppettider under veckan, två dagar tidigt och två 

dagar sent på dagen. 

 

Flertalet medarbetare kräver ersättare vid frånvaro och svårigheten att hitta 

ersättare som kan göra så korta inhopp får ses som närmast omöjligt, då det 

redan idag är svårt att hitta ersättare för hela arbetspass. Motionen bör därför 

avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 251 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 244. 

Administrativa/HR-enhetens tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2019. Motion 

”Ge blod på betald arbetstid”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

Personalchefen 
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KF § 157   Dnr KS 2019/46 

Svar på Motion "Öppnande av fritidsbank i Färgelanda kommun", Iréne 

Pettersson (V) och Inger Bäcker (V) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med 

hänvisning till kommunens arbete med sysselsättning i egen 

verksamhet. 

 

Yrkande 

Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att proposition ställs på 

yrkandet. Efter ställd proposition finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Iréne Pettersson (V) och Inger Bäcker (V) föreslår att kommunen 

arrangerar en fritidsbank där barn och vuxna kan ha en möjlighet att 

låna fritidssaker. Att kunna få låna cykel, fiskespö, skateboard, etc 

skulle öka möjligheten för barn och vuxna att vara ute i naturen. Frisk 

luft och god hälsa bland annat. Det vore även bra för turistnäringen. 

Motionärerna yrkar i motionen man öppnar en fritidsbank i 

Färgelanda 

 

Det finns i dagsläget fritidsutrustning för att starta en fritidsbank. En 

lämplig lokal för verksamheten hyrs redan idag av kommunen och det 

finns även möbler och andra inventarier som behövs i kommunen 

ägor eller kan fås till skänks. Förvaltningen ser mot bakgrund av detta 

positivt på att starta en fritidsbank med ett genomförande inom snar 

framtid efter fattade beslut. 
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Forts KF § 157 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 252 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 245. 

HR-/administrativa enhetens tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 

2019.  

Motion ”Öppnande av fritidsbank i Färgelanda” daterad 7 december 

2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Chef HR/Adm enheten   
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KF § 158  Dnr KS 2019/343 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, Färgelanda kommun  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsplanen för vålds- 

bejakande extremism daterad 28 oktober 2019. Kommunfullmäktiges 

beslut 22 juni 2016 § 89 upphör därmed att gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Det övergripande syftet med handlingsplanen är att värna och 

stärka demokratin samt göra lokalsamhället mer 

motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Den konkreta 

delen av handlingsplanen är uppdelad i fyra nivåer: 

 Förebygga - där bland annat kunskap står i fokus. 

 Upptäcka - betonar kunskapens betydelse för att kunna agera. 

 Åtgärda - stöd till både individer och deras anhöriga. 

 Implementera – beskriver hur handlingsplanen görs känd i kommunen. 

 

Handlingsplanen utgår från en lokal lägesbild som kommer att 

uppdateras löpande. Kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) har 

det övergripande ansvaret för det brottsförebyggande arbetet i 

kommunen där våldsbejakande extremism ingår som en del. BRÅ har 

ansvaret att följa upp flera av åtgärderna i handlingsplanen. 

 

Kommunfullmäktige godkände 22 juni 2016 (§ 89) nu gällande 

handlings- plan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 

extremism, som har ett annat upplägg varför den bifogas. I och med 

att nytt beslut fattas upphör nuvarande plan att gälla. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 232 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 235. 

Kommunchefens stabs tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 

2019. 
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Forts KF § 158 

 

Förslag Handlingsplan för det förebyggande arbetet ”mot 

våldsbejakande extremism”. 

Nuvarande Handlingsplan Våldsbejakande extremism med bilagor och 

aktivitetsplan, antagen 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

BRÅ 

Säkerhetssamordnaren f.v.b. till berörda och webben 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-12-11 

 

Kommunfullmäktige 
 

Justering Utdragsbestyrkande 

21 

        21(45)                                     

   

 

 

 

 

 

 

KF § 159   Dnr KS 2019/350 

Reglemente för krisledningsnämnden, Färgelanda kommun  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för 

krisledningsnämnden, Färgelanda kommun. Detta reglemente ersätter 

det reglemente som kommunfullmäktige har godkänt 22 juni 2016 § 

93. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Om en extraordinär händelse inträffar, det vill säga en händelse som 

kräver så stora kommunala insatser att den inte kan hanteras inom 

ramen för den ordinarie kommunala organisationen, ger Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid, kommunen möjlighet att överlåta 

den operativa ledningen till en krisledningsnämnd som under den tid 

nämnden är aktiverad bland annat har befogenheter att ta över 

verksamhet från andra nämnder och ge viss begränsad service till 

enskilda utöver den lagstiftning som gäller i vanliga fall. 

 

Reglementet anger vad som gäller när nämnden trätt i funktion. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 233 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 236. 

Stabens tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2019. 
Förslag Reglemente för krisledningsnämnden, Färgelanda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas  

Säkerhetssamordnaren f v b till berörda 

Webben 
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KF § 160 Dnr KS 2019/352 

Styrdokument för Färgelanda kommuns krisberedskap 2019- 

2022,”Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till 

Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2019-2022 

– ”Övergripande mål och inriktning för arbetet med 

krisberedskap under mandatperioden”. I och med detta upphör 

kommunfullmäktiges beslut 16 november 2016 § 60 att gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Föreliggande styrdokument föreslås utgöra Färgelanda kommuns 

styrdokument enligt överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap. 

 

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för 

arbetet med krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, 

utveckla den kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så 

att det i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar, 

bolag och kommunalförbund. 

 

Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete 

med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden och innehålla: 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 
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Forts KF § 160 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 234 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 237. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2019.  

Förslag till Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2019-2022 

”Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till  

Säkerhetssamordnaren f v b till berörda
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KF § 161   Dnr KS 2019/306 

Delårsredovisning januari-augusti 2019, Samordningsförbundet Väst  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs 

delårsredovisning januari-augusti 2019 och lägga den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med 

delårsredovisning per 31 augusti 2019 samt prognos för helåret 

2019. 

 

Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på -419 000 kr för 

perioden, vilket är en avvikelse från budget med +987 000 kr. 

Avvikelsen beror först och främst på att uppdrag inte har blivit 

bemannade, samt att insatsen MIHA har upphört (gruppinsats 

inriktat mot utrikesfödda som har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden) och att delar av ESF-projektets genomförandefas 

flyttas till januari 2020. 

 

Helårsprognosen är ett resultat på -701 000 kr, vilket ger ett eget 

kapital på 2 616 000 kr vid årets slut. 

 

Förbundets mål och redovisning av periodens aktiviteter och insatser 

finns beskrivet i delårsredovisningen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 236 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 225. 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2019. 

Samordningsförbundet Västs beslut 25 september 2019 

§ 56. Delårsredovisning januari – augusti 2019. 

Statistik Delårsredovisning januari – augusti 2019. 

 
 

Beslutet skickas till  

Samordningsförbundet 

Ekonomichefen  
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KF § 162  Dnr KS 2019/357 

Delårsrapport 2019-01-01--2019-06-30, Fyrbodals Kommunalförbund  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Fyrbodals Kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 

2019. 

 

Periodens resultat uppgår till 310 000 kr, varav basverksamheten  

18 000 kr. Det är en negativ avvikelse av resultatet jämfört med budget, som 

visar ett överskott på 147 000 kr för första halvåret 2019. Avvikelsen från 

budget beror främst på personalkostnader med anledning av personalförändring 

i staben, ökade kostnader för IT samt färre projekt igång jämfört med samma 

period förra året. 

 

Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet i delårsrapporten 

för perioden är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser 

mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl 

finansiella som för verksamheten. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak 

är förenligt med de mål som beslutats av direktionen, såväl de finansiella som 

de verksamhetsmässiga. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 237 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 226. 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 november 

2019.  

Fyrbodals Kommunalförbunds delårsrapport och 

revisorernas granskningsrapport per 30 juni 2019. 
 

 

Beslutet skickas till  

Revisorerna 

Kommunalförbundet 

Ekonomichefen 
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KF § 163   Dnr KS 2019/339 

Fastställande av taxor 2020 för Dalslands Miljö- och Energinämnd  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna direktionens förslag till 

taxor och avgifter för Dalslands Miljö- och Energinämnd att gälla 

från och med 14 december 2019 avseende taxa för offentlig kontroll 

enligt livsmedels- lagstiftningen samt 1 januari 2020 för övriga 

taxor. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har den 10 

oktober 2019 beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i 

medlems- kommunerna att: 

 

1. Fastställa nedanstående förslag till taxor att gälla från och med 

14 december 2019 avseende taxa för offentlig kontroll enligt 

livsmedels- lagstiftningen samt 1 januari 2020 för övriga 

nedanstående taxor: 

– Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med tillhörande bilagor. 

– Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. 

– Strålskyddstaxa. 

– Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer. 

 

2. Besluta att höja de i dessa taxor fastställda fasta avgifterna, 

årsavgifterna, kontrollavgifterna och timavgifterna i enlighet med 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV 2019 motsvarande 2,7 % 

vid avstämning april 2019) och därmed fastställa nedanstående förslag 

till timavgift/timtaxa att gälla från och med 14 december 2019 

avseende taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 

samt 1 januari 2020 för övriga nedanstående taxor: 

 För taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska timavgiften/ 

timtaxan vara 1 002 kr/tim. 

 För taxa för offentlig livsmedelskontroll ska timavgiften/timtaxan för 

offentlig livsmedelskontroll, prövning och registrering vara 1 044 

kr 

 För strålskyddstaxa ska timavgiften/timtaxan för strålskyddstillsyn vara 

1 002 kr/tim. 

 För taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer ska timavgiften/timtaxan 

vara 1 002 kr/tim. 
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Forts KF § 163 

 

I samband med budgetarbetet 2020 meddelade 

förbundskommunerna att kommunbidragen inte kommer att räknas 

upp, utan bibehållas på 2019 års nivå. Miljö- och Energinämnden 

har i en konsekvensbeskrivning redovisat vad detta innebär för 

förbundets/nämndens verksamhet. 

Då Miljö- och Energinämndens kostnader ökar 2020 (bland annat 

löneökningar) är det nödvändigt att nämndens taxor anpassas till 

dessa ökade kostnader. Sveriges kommuner och landsting 

rekommenderar att PKV-indexet (prisindex kommunal 

verksamhet) används avseende kommunala taxor. Det bör också 

nämnas att livsmedelskontrollen enligt gällande lagstiftning fullt ut 

ska finansieras via avgifter. För tillsyn enligt miljöbalken och övrig 

för nämnden relevant lagstiftning anger lagstiftare och nationella 

myndigheter att tillsynen så långt möjligt bör täckas av avgifter. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 238 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 227. 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2019. 

Direktionen Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 10 oktober 2019 

§ 24. 

Förslag till taxor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beslutet skickas till  

Miljönämnden 

Ekonomichefen
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KF § 164 Dnr KS 2019/342 

VA-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar från 2020-01-01 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till VA-taxa för 

Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att 

gälla från och med 1 januari 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av 

kommunfullmäktige 4 februari 2018 § 17, framgår under punkt 5 att 

”Bolagets verksamhet ska finansieras via taxor, som beslutas av 

fullmäktige i Färgelanda kommun.” 

 

Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska fastighetsägaren bära 

nödvändiga kostnader som krävs för att tillhandahålla respektive 

vattentjänst. 

Självkostnadsprincip råder inom VA-verksamhet. Det får inte tas ut 

högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 

nyttigheter som tillhandahålls. De nödvändiga kostnader som tas ut 

fördelat per vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt, så 

kallade bruknings- och anläggningstaxor. 

 

Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till VA-taxa för 

Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att 

gälla från och med 1 januari 2020. Förslaget innebär dels en höjning 

av anläggnings- avgiften med 3,0 % och dels en höjning av 

brukningsavgiften med 7,5 %. 

 

När en fastighet ansluts till den allmänna VA-anläggningen erläggs 

anläggningsavgift. Detta sker normalt då ett omvandlings- eller 

exploateringsområde färdigställts. De totala anläggningsavgifterna 

inom områdenas omvandling samt exploatering, inklusive framtida 

möjliga och tilltänkta anslutningar inom en femårs period, ska 

motsvara de samlade omvandlings- och exploateringsprojektens 

debiterbara kostnader. Ej debiterbara kostnader är till exempel 

överföringsledning eller motsvarande ledningar fram till aktuellt 

område. Förslag på ny anläggningsavgift är 

+ 3 % för 2020, vilket följer genomsnittet på sju index 

gällande anläggnings-arbeten och material. 
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Forts KF § 164 

 

Brukningsförändringar mellan åren i driftbudget ser ut som följer: 

2020 7,5 %, 2021 5,0 % och 2022 5,0 %. För 2020 beror 

förändringen på följande kostnader: köp av Västvatten AB 5,3 %, 

kapitalkostnader 0,7 %, el 1,0 % samt övrigt 0,5 %, det vill säga 

totalt 7,5 %. Förslag föreligger på höjning av brukningsavgift 

med 7,5 % för 2020. En höjning på 7,5 % för 

Typhus A ger en ökning på 59 kr per månad och för Typhus B en 

ökning på 40 kr per månad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 239 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 228. 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019. 

Färgelanda Vatten AB:s beslut 10 oktober 2019 §§ 10-11. 

VA-taxa för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och 

avlopps- anläggningar från 2020-01-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beslutet skickas  

Västvatten 

Färgelanda Vatten 

Ekonomichefen 
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KF § 165 Dnr KS 2019/341 

Investeringar 2020 med plan för 2021-2022, Färgelanda Vatten AB  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar i 

enlighet med Budget 2020 samt plan 2021-2022. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av 

kommunfullmäktige 14 februari 2018 § 17, framgår under punkt 8 att 

”Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser: Investeringar 

avseende enskilt objekt överstigande 3 mkr (tre miljoner kronor) eller under ett 

räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade 

reserver).” 

 

Färgelanda Vatten AB har inkommit med Budget 2020 samt plan 2021- 2022, 

innehållande bland annat investeringar. Av denna framgår att reinvesteringar 

samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder för 2020 budgeteras till ett 

belopp av 3 200 000 kr, i plan för 2021 finns investeringar för 3 200 000 kr 

samt för 2022 investeringar för 3 200 000 kr. Bolagets egna kapital uppgår till 

2 500 000 kr. Planerade investeringar avser befintligt ledningsnät, dricksvatten 

och reningsverk och framgår av inkommit budgetdokument. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 240 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 229. 

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019. 

Färgelanda Vatten AB:s beslut 10 oktober 2019 §§ 

12-13. Budget 2020 samt plan 2021-2022, 

Färgelanda Vatten AB. 

 
 

 

Beslutet skickas till  

Ekonomichefen 

Färgelanda Vatten 
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KF § 166 Dnr KS 2019/108 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ändring av 

den politiska organisationen (flytt av del av kultur- och 

fritidsverksamheten från kommunstyrelsens ansvarsområde till 

verksamhetsnämnd) och förtydligande av kommunstyrelsens ansvar för 

arbetsmiljön samt utökning av antalet personer i socialnämndens 

presidium 

 

Kommunfullmäktiges beslut avseende flytt av ansvaret för musikskolan 

till utbildningsnämnden och flytt av ansvaret för 

fritidsgårdsverksamheten till socialnämnden 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande revidering i respektive 

reglemente för Kommunstyrelsen, Socialnämnden och 

Utbildningsnämnden avseende flytt av verksamhet inom kultur- och 

fritidsverksamheten från kommunstyrelsen till verksamhetsnämnd 

enligt följande lydelse: 

 

Kommunstyrelsens reglemente 

 

12 § Kultur- och fritidsverksamhet 

Kommunstyrelsen är tillika ansvarig för kultur- och fritidsverksamhet i 

kommunen och ansvara för: 

Fritidsgårdsverksamhet – övergår till socialnämnden 

Föreningsstöd och – bidrag Simskoleverksamhet Turism 

Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur 

 

Kulturskola 

Musikskola – övergår till utbildningsnämnden 

 

Biblioteksverksamhet 

Konst- och konstnärlig utsmyckning 

Prövar frågor om tillstånd enligt 16 § lotterilagen i fråga om lotterier som ska 

anordnas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom 

kommunen samt svarar för registrering av lokala lotterier enligt 17 § samma 

lag. 

 

Socialnämndens reglemente 

1 § Nämndens verksamhet – tillägg 

Socialnämnden ansvarar för kommunens fritidsgårdsverksamhet. 
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Forts KF § 166 

 

Utbildningsnämndens reglemente 

1 § Nämndens verksamhet – tillägg 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens musikskola. 

 

Kommunfullmäktiges beslut avseende förtydligande av 

arbetsmiljöansvaret 

Kommunfullmäktige antar vidare ett förtydligande i 

respektive reglemente avseende Arbetsmiljöansvar enligt 

följande: 

 

Arbetsmiljöansvar 

§ 21 Kommunstyrelsen ska tillse att beslut som fattas ska vara 

förenliga med de krav på god arbetsmiljö som framgår av 

arbetsmiljölagen och andra centrala och lokala föreskrifter. 

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är arbetsgivaren huvudansvarig 

för arbetsmiljön. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och 

arbetsgivare. 

 

§ 7 Socialnämnden ska tillse att beslut som fattas ska vara förenliga med de 

krav på god arbetsmiljö som framgår av arbetsmiljölagen och andra centrala 

och lokala föreskrifter. 

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är arbetsgivaren huvudansvarig för 

arbetsmiljön. Nämnden är inte anställningsmyndighet och arbetsgivare. 

 

8 § Utbildningsnämnden ska tillse att beslut som fattas ska vara förenliga med 

de krav på god arbetsmiljö som framgår av arbetsmiljölagen och andra centrala 

och lokala föreskrifter. 

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är arbetsgivaren huvudansvarig för 

arbetsmiljön. Nämnden är inte anställningsmyndighet och arbetsgivare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut avseende utökning av 

socialnämndens presidium 

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens presidium ska bestå 

av tre personer; ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande. En revidering sker av reglementet så att det 

överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. Med detta beslut 

upphör kommun- fullmäktiges beslut 21 november 2018 § 121, i den 

del som rör socialnämnden. 
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Forts KF § 166 

 

Reservation 

 

Skriftlig reservation avseende beslutet att utöka socialnämndens presidium 

 

”Utökande av presidiet i socialnämnden 

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut om att utöka socialnämndens 

presidie Från en vice ordförande till två vice ordföranden. 

Under rådande ekonomiska läge borde även politiken bidra till att minska 

kostnaderna, inte bara våra verksamheter även om de avser ringa belopp. 

Man kan inte heller som kommunstyrelsen ordförande gjorde hänvisa till att 

politiken i nämnden gör ett överskott 2019 när nämnden totalt gör ett 

betydande underskott. Man måste se helheten.  

I dagsläget har förutom presidiet ytterligare en ledamot i nämnden delegation 

på att fattat beslut i brådskande ärenden. När denna person kallas in 

arvoderas denne enligt gällande arvodesbestämmelser och detta bör fungera 

även denna mandatperiod ut. 

 

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen” 

(Ulla Börjesson (S), Edgardo Varas (S), Kerstin Fredriksson (S)   

Magnus Fröberg (S),Lilian Borg-Hansen (S), Urban Henriksson (S)   

Tony Bratt-Nilsson (S) och Eva-Lena Johansson (S))   

  

Yrkanden avseende utökningen av socialnämndens presidium 

 

Ulla Börjesson (S) yrkar avslag till förslaget att utöka socialnämndens 

presidium. 

 

Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

utökning. 

 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på Ulla Börjessons 

yrkande om avslag på förslaget om en utökning av socialnämndens presidium 

och Tobias Bernhardssons yrkanden och bifall till kommunstyrelsens förslag 

om en utökning. Efter ställda propositioner finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar I enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

utöka socialnämndens presidium. 

 

Omröstning begärs 
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Forts KF § 166 

 

Voteringsproposition  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (utökning av socialnämndens presidium) 

Nej- röst för Ulla Börjessons yrkande (ingen utökning av socialnämndens 

presidium) 

 

Omröstningsresultat 

 

20 ja röster:  

Linda Jansson (M)   

Per Krokström  (M)   

Christina Svedberg (M)   

Tobias Bernhardsson (C)   

Louise Blom (C)   

Sandra Hallberg (C)   

Magnus Bandgren (C)   

Tomasz Galbas (C)   

Kristina Ivarsson (C)   

Karin Snapp (C)   

Marion Pelli (C)    

Carina Tihane (C)    

Kenneth Carlsson (L)   

Ingo Asplund (L) 

Jörgen Andersson (SD)    

Karl-Erik Segersax (SD)    

Owe Qvick (SD)    

Jane Glamér  (SD)    

Hans Johansson (SD) 

Thor-Björn Jakobsson (C) 
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Forts KF § 166 

 

8 nej röster 

Ulla Börjesson (S)   

Edgardo Varas (S)   

Kerstin Fredriksson (S)   

Magnus Fröberg (S)   

Lilian Borg-Hansen (S)   

Urban Henriksson (S)   

Tony Bratt Nilsson (S)   

Eva-Lena Johansson (S)    

 

1 ledamot avstår från att rösta: 

Inger Bäcker (V) 

 

Ärendebeskrivning 

 

En översyn av den politiska ansvarsfördelningen har genomförts. Föreslagen 

förändring innebär att det politiska ansvaret för fritidsgårds- verksamheten 

flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden och att musikskolan överförs 

från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden. Praktiskt innebär det att 

kommunstyrelsens resurser för respektive verksamhet flyttas till 

socialnämnden respektive utbildningsnämnden. 

 

Beslut om förändringar i förvaltningsorganisationen är delegerat från 

kommunstyrelsen till kommunchefen. 

 

Förtydligande beträffande arbetsmiljöansvaret i nuvarande reglementen 

 

Under hand har framkommit att nämnderna kan uppfatta att de har ett strikt 

arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Vid kommunstyrelsens 

sammanträde i augusti har representanter för arbetsmiljöverket informerat om 

ansvarsfördelningen. Arbetsmiljöansvaret åvilar arbetsgivaren. 

 

Med Färgelanda kommuns organisation och ansvarsuppdelning är 

kommunstyrelsen anställande myndighet och arbetsgivare för all personal och 

således också arbetsmiljöansvarig enligt arbetsmiljölagstiftningen. 

 

Föreslagen ändring av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen 

avseende arbetsmiljön förtydligar detta. 
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Forts KF § 166 

 

Arbetsutskottet beslutar 13 november 2019 § 238 att av socialnämnden begära 

ett ställningstagande till att socialnämndens presidium utökas med ytterligare 

en person, det vill säga från två till tre personer. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20, § 244 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 238. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019. 

Utbildningsnämndens beslut 7 oktober 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Socialnämnden  

Utbildningsnämnden  

Kommunstyrelsen 

Kommunchef  

Socialchef  

Utbildningschef  

Reglementen till webben 
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KF § 167 

Ajournering 
 

Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.20  - 19.45 

 

Under ajourneringen bjuder kommunfullmäktige på tårta serverad av elever ur klass 9 

A på Valboskolan. Eleverna framför också ett luciatåg.   

 

Varmt tack till dessa elever.  
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KF § 168   Dnr KS 2019/344 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 utifrån redovisning av 

användning av partistödet 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd för år 

2020 till de partier som lämnat in en redovisning av hur det 

kommunala partistödet har använts under 2018 och som har 

representation i kommunfullmäktige i enlighet med 

kommunallagens bestämmelser och kommunens reglemente för 

kommunalt partistöd. 

 

Partistöd utbetalas till Moderaterna, Liberalerna, 

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna 

och Vänsterpartiet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta 

beslut om utbetalning av kommunalt partistöd. 

 

Enligt reglementet för kommunalt partistöd utgår stödet dels som 

ett grundstöd, dels som ett mandatbundet stöd. Grundstödet är fast 

medan mandatstödet beräknas utifrån det belopp som återstår av det 

budgeterade totalbeloppet efter det att grundstödet fördelats. 

 

Enligt kommunallagen (KL) ska mottagare av partistödet årligen 

lämna en skriftlig redovisning med ett granskningsintyg som 

visar att stödet 

föregående år har använts för att stärka partiets ställning i den 

kommunala demokratin (KL 4 kap 31 §). Denna redovisning ska 

lämnas senast sex månader efter det aktuella årets slut, det vill säga 30 

juni 2019. Samtliga partier har lämnat sin redovisning för 2018 inom 

den föreskrivna tiden. 

Enligt budgetförslaget för 2020 uppgår partistödet 250 000 

kronor. Grundstöd per år 

Parti som har 1-3 mandat i kommunfullmäktige: 4 100:- 

Parti som har 4-6 mandat i kommunfullmäktige: 6 850:- 

Parti som har 7-9 mandat i kommunfullmäktige: 9 600:- 

Parti som har 10 och fler mandat i kommunfullmäktige: 12 300:- 
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Forts KF § 168 

 

Totalt grundstöd 2020 uppgår till 43 800:- 

Återstår att fördela som mandatstöd 206 200 på 31 mandat 

Mandatstödet 2020 blir 6652:-/mandat  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 240. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Partierna 

Ekonomiavdelning för utbetalning 
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KF § 169  Dnr KS 2019/25 

Redovisning av obesvarade motioner november 2019  

 

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. (2019-11-05) 

 

Dnr 2018/180 

Motion om ändring av detaljplanen i Högsäter {Tobias 

Bernhardsson (C)} 

Anmäld i KF 2018-04-18 

 

Dnr KS 2019.46 

Motion Öppnande av ”fritidsbank” i Färgelanda {Inger Bäcker 

(V)} Anmäld i KF 2019-02-13 

 

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 

 

Dnr KS 2019/221 

Motion avseende anläggande av en lekplats i Stigen {Kerstin 

Fredriksson (S)} 

Anmäld i KF 2019-06-19 

 

Dnr KS 2019/220 

Motion avseende rätt att få lämna blod på betald arbetstid 

{Ulla Börjesson (S)} 

Anmäld i KF 2019-06-19 

 

Dnr KS 2019/178 

Motion gällande fritidsgårdar {Inger 

Bäcker (V)} Anmäld i KF 2019-06-19 
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Forts KF § 169 

 

Dnr KS 2019/212 

Motion om att påverka Trafikverket att upprätta 

rastplatser i Färgelanda kommun {Kerstin Fredriksson 

(S)} 

Anmäld i KF 2019-09-11 

 

Dnr KS 2019/311 

Motion om att samtliga politiker utbildas i arbetsrätt, arbetsmiljö och hur 

skyddsorganisationen fungerar {Kerstin Fredriksson (S)} 

Anmäld i KF 2019-10-09. 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets beslut 13 november 2019 § 241. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 5 november 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunchefen  
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KF § 170   Dnr KS 2019 372 

Val av ersättare i utbildningsnämnden för resterande del av innevarande 

mandatperiod efter Ann-Britt Dahl(S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bo Johansson (S), Högsäter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Lönekontoret 

Vald 

Sekr utbildningsnämnden 

Webben 

Troman 

Utbildningsnämndens presidium 
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KF §  171   Dnr KS 2019/388 

Val av 1:e vice ordförande i socialnämnden för resterande del av 

innevarande mandatperiod med anledning av kommunfullmäktiges beslut 

idag, § 166, om utökning av socialnämndens presidium. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Christina Svedberg (M) väljs att ingå i socialnämndens presidium och väljs till 

uppdraget som 1:e vice ordförande i nämnden. 

 

Förtydligande 

Valet innebär att Edgardo Varas (S) som har innehaft uppdraget som nämndens vice 

ordförande härefter blir nämndens 2:e vice ordförande. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Lönekontoret 

Vald 

Sekr socialnämnden 

Webben 

Troman 

Socialnämndens presidium 
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KF § 172   Dnr KS 2019/26 

Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl. Socialtjänstlagen och 

LSS kvartal 3 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Rapporten läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till socialnämnden 
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KF § 173 

Avslutning 

 

Dagens sammanträde är det sista för året.  

 

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Kenneth Carlsson (L) gör sig till 

talesman för hela fullmäktigeförsamlingen, tackar ordföranden och önskar 

honom och hans familj en riktigt GOD JUL och ett RIKTIGT GOTT NYTT 

ÅR. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande tackar och tillönskar övriga i presidiet,  

fullmäktige och åhörare detsamma. 


