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Justering Utdragsbestyrkande

Beslutande
Tobias Bernhardsson (C) ordf
Louise Blom (C)
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Marion Pelli (C) 
Magnus Bandgren (C) tjg ersättare för Leif Söderquist (C)
Kenneth Carlsson (L)
Linda Jansson (M), §§ 21-25 och 27-29 informationsdelen samt § 26 
information och beslut, deltar till kl 11.40
Bengt Melin (M) tjg ersättare för Linda Jansson (M), §§ 21-25 och 27-29 
beslutsdelen samt §§ 30-38 information och beslut
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD)
Ulla Börjesson (S)
Urban Henriksson (S)
Lars Karlsson (-) tjg ersättare för Magnus Fröberg (S)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Bo Ljung (L)
Bengt Melin (M) §§ 21-25 och 27-29 informationsdelen samt § 26 
information och beslut

Övriga närvarande
Per Wahlén, tillförordnad kommunchef
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare
Barbro Isaksson, nämndsekreterare
Övriga deltagare anges i respektive paragraf
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Genomgång av dagens ärende 
Genomgång av dagens ärenden kl 09.30-10.25 samt kl 10.45-12.00

Beslutssammanträde 
Information och beslut i ärende § 26 (ärende 2 på föredragningslistan) 
kl 10.25-10.45

Mötesuppehåll för gruppmöte kl 12.00-12.15

Beslutssammanträde 
Beslut i ärenden § 21-25 och 27-32 (ärende 1 och 3-12 på 
föredragningslistan) kl 12.15-12.30

Information
Genomgång av informationsärenden § 33-38 (ärenden 13-18 på 
föredragningslistan) kl 12.30-12.35
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Innehållsförteckning

§ 21 Uppföljning av Medborgarlöfte 
Färgelanda kommun - Polisen 
2019

2019/31 5

§ 22 Uppföljning av Handlingsplan 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
2017-2019

2020/40 6

§ 23 Uppföljning av samverkansavtal 
avseende lokalt folkhälsoarbete 
2019

2019/28 7

§ 24 Prioriterade insatsområden för 
Folkhälsorådet 2020-2023

2019/332 8

§ 25 Kommunchefens information 2020/13 9
§ 26 Heltid som norm för anställningar 

i Färgelanda kommun, 
utvärdering av Heltidsresan

2020/63 10 - 11

§ 27 Personalutskottets arbetsuppgifter 
- Fokusområde 2020

2019/354 12 - 13

§ 28 Redovisning och bokslut 2019 2020/52 14 - 16
§ 29 Tänkta prioriterade investeringar, 

information
2019/29 17

§ 30 Belysningsstolpar i Järbo, analys 
av behov av belysningsstolpar

2019/252 18 - 20

§ 31 Firmatecknare för Färgelanda 
kommun, revidering avseende 
kommunchef

2020/50 21 - 22

§ 32 Rekrytering av kommunchef, 
information

2019/396 23

§ 33 Rapporter 24
§ 34 Meddelanden 2020/12 25
§ 35 Delegationsanmälan 2020/11 26
§ 36 Kommunstyrelsens 

personalutskotts protokoll 
2020-01-20

2020/33 27

§ 37 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll 2020-01-16 och 
2020-02-19

2020/32 28

§ 38 Övriga ärenden 29

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-26

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

KS § 21 Dnr KS 2019/31
Uppföljning av Medborgarlöfte Färgelanda kommun - Polisen 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt medborgarlöftet ska en sammanställning av aktiviteterna göras i 
slutet av året och informeras till kommunstyrelsen.

Medborgarlöftet för 2019 fokuserade till stor del på trafikfrågor och polisiär 
närvaro men även ANDT-prevention, blåsljusdag för elever i årskurs 8 
tillsammans med polisen och NÄRF samt informationsaktivitet med polisen 
för elever i årskurs 1-6.

I medborgarlöftet för 2019 är samtliga aktiviteter utom informationsaktivitet 
för elever årskurs 1-6 genomförd. Diskussion för att genomföra detta 2020 
pågår.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 34.
Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad 14 januari 2020.
Uppföljning av Medborgarlöftet 2019 mellan Färgelanda kommun och 
Polisen.

Folkhälsostrategen och kommunpolis Tony Bengtsson informerar.

_______

Beslutet skickas till
Folkhälsostrategen
Kommunpolisen
Diariet
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KS § 22 Dnr KS 2020/40
Uppföljning av Handlingsplan Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2017-
2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Handlingsplanen för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2017-2019 ska följas 
upp årligen. Uppföljningen har genomförts av BRÅ arbetsgrupp och sedan 
presenterats för BRÅ styrgrupp.

Handlingsplanen fokuserar på fyra insatsområden Våldsbejakande 
extremism, Trygghet, Ungdomar samt ANDT-prevention. Kopplat till varje 
område finns det aktiviteter och det är dessa aktiviteter uppföljningen 
fokuserar på.

Aktiviteterna i handlingsplanen har överlag genomförts som planerat, den 
aktivitet som inte är genomförd är utbildning inom Våldsbejakande 
extremism. Under året har man istället fokuserat på att uppdatera 
handlingsplanen inom detta område.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 35.
Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad 14 januari 2020.
Handlingsplan BRÅ – Uppföljning 2019.

Folkhälsostrategen och kommunpolis Tony Bengtsson informerar.

_______

Beslutet skickas till
BRÅ via folkhälsostrategen
Diariet
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KS § 23 Dnr KS 2019/28
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt avtalet med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensamma 
folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun ska en årlig redovisning av 
folkhälsoinsatser och budget sammanställas och tillhandahållas norra hälso- 
och sjukvårdsnämnden samt kommunstyrelsen i Färgelanda kommun.

Folkhälsorådet fokuserade under året på tre prioriterade insatsområden 
Social hållbarhet, barn och unga samt levnadsvanor och de projekt som 
beviljades medel hade tydlig koppling till dessa områden. Folkhälsorådet 
beviljade medel till sex stycken olika projekt, projekten har drivits inom 
kommunens samtliga sektorer och i civilsamhället. 

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 32.
Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad 20 januari 2020.
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019 
mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun.
Folkhälsorådets beslut 20 januari 2020 § 4.

Folkhälsostrategen informerar.

_______

Beslutet skickas till
Folkhälsorådet via folkhälsostrategen
Diariet
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KS § 24 Dnr KS 2019/332
Prioriterade insatsområden för Folkhälsorådet 2020-2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Folkhälsorådets förslag på 
prioriterade områden för Folkhälsorådet under perioden 2020-2023.

Ärendebeskrivning

Folkhälsorådet beviljar årligen medel till verksamheter och föreningar som 
bedriver hälsofrämjande och förebyggande arbete. De prioriterade 
insatsområdena beskriver de områden som folkhälsorådet i första hand ska 
beakta vid beslut om medel för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Områdena har sin utgångspunkt framförallt i kommunens mål- och 
resursplan 2020-2022 samt norra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och 
inriktningsdokument för 2020-2022. Även lokal statistik om hälsoläget i 
befolkningen samt avtalet om gemensamma folkhälsoinsatser mellan 
kommunen och norra hälso- och sjukvårdsnämnden ligger till grund för 
förslaget.

De prioriterade insatsområden som föreslås för 2020-2023 är:

 Det tidiga livets villkor
 Kunskaper, kompetenser och utbildning
 Levnadsvanor
 Kontroll, inflytande och delaktighet

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 33.
Tjänsteskrivelse från kommunchefens stab daterad 22 oktober 2019.
Förslag Prioriterade insatsområden folkhälsorådet Färgelanda kommun 
2020-2023 daterat 22 oktober 2019.
Folkhälsorådets beslut 19 november 2019 § 39.

Folkhälsostrategen informerar.

_______
Beslutet skickas till
Folkhälsorådet via folkhälsostrategen
Diariet
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KS § 25 Dnr KS 2020/13
Kommunchefens information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tillförordnad kommunchef informerar om:

 arbetssituationen i kommunkontoret och kommande rapport från 
pågående arbetsmiljökartläggning (dnr KS 2019/298),

 stabläget inom ekonomienheten mot bakgrund av den IT-krasch som 
skett avseende ekonomisystemet och följderna av detta (dnr KS 
2020/45).

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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KS § 26 Dnr KS 2020/63
Heltid som norm för anställningar i Färgelanda kommun, utvärdering 
av Heltidsresan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna personalutskottets lagda uppdrag, 
20 januari 2020 § 3, att arbetet med Heltidsresan utvärderas och framtiden 
för arbetet beskrivs inklusive konsekvenser om ett stopp av arbetet skulle 
ske.

Kommunstyrelsen beslutar att pausa i arbetet med införandet av heltid som 
norm i Färgelanda kommun, (beslutat 29 mars 2017 § 57), till dess att 
utvärdering av arbetet med ”heltidsresan” har presenterats.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande

Linda Jansson (M) och Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Linda Janssons (M) 
och Ulla Börjessons (S) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutat att godkänna personalutskottets lagda 
uppdrag, 20 januari 2020 § 3, att arbetet med Heltidsresan utvärderas och 
framtiden för arbetet beskrivs inklusive konsekvenser om ett stopp av 
arbetet skulle ske samt att kommunstyrelsen beslutar att pausa i arbetet med 
införandet av heltid som norm i Färgelanda kommun, (beslutat 29 mars 
2017 § 57), till dess att utvärdering av arbetet med ”heltidsresan” har 
presenterats.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar 29 mars 2018 att heltid ska vara norm för 
anställning i Färgelanda kommun. Bakgrunden till beslutet var den centrala 
överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner och 
Kommunal avseende heltid som norm, den så kallade Heltidsresan. Det 
nationella projektet, utifrån överenskommelsen, startade i februari 2017 
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med målet att den 31 maj 2021 ska alla kommunal- och landstingsanställda 
arbeta heltid. Ett lokalt projekt i Färgelanda följer samma tidplan och 
startade med äldreomsorgen 2018.

Färgelanda kommun har en kraftigt ansträngd ekonomi och arbetet med 
heltid som norm behöver utvärderas grundligt innan fortsatt införande sker. 
Frågan har tagits upp på personalutskottet 20 januari 2020, § 3, där uppdrag 
lades att utvärdera Heltidsresan och framtiden för arbetet inklusive 
konsekvenser om ett stopp av arbetet skulle ske.

Frågor att utreda vidare innan fortsatt arbete med heltid som norm sker är:
 Har kostnaden för mertid och timanställda sänkts?
 Hur mycket av resurstiden som ligger tillgänglig har kunnat utnyttjas?
 Vilken påverkan, förutom ekonomiskt, har arbetet med Heltidsresan haft 

i verksamheterna?
 Kostnaderna ute i verksamheterna för utökade tjänstgöringsgrader?

Ytterligare utredningsuppdrag kan tillkomma som berör arbetet med heltid 
som norm.

I avvaktan på utredningen föreslår förvaltningen att införandet av heltid som 
norm pausas till dess att utredningen har presenterats och nya beslut har 
fattats kring fortsatt införande av heltid som norm i kommunen. 
Utvärderingen kommer att presenteras i september 2020.

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 39.
Kommunstyrelsens beslut 29 mars 2017 § 57.
Personalutskottets beslut 20 januari 2020 § 3.

Tf kommunchef informerar.

_______

Beslutet skickas till
Tf kommunchef
Tf HR-/Administrativ chef
Sektorchef Omsorg
Sektorchef Utbildning
Diariet
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KS § 27 Dnr KS 2019/354
Personalutskottets arbetsuppgifter - Fokusområde 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget årshjul för personal-
utskottets arbete och att utskottets fokusområde under 2020 ska vara 
strategisk kompetensförsörjning med särskilt fokus på ”Employer branding” 
och medarbetarengagemang. 

Uppföljning av arbetet sker i personalutskottet under senare delen av 2020. 
Uppföljning och förslag till fokusområden för utskottets arbete 2021 
kommer att överlämnas för beslut till kommunstyrelsen i januari 2021.

Ärendebeskrivning

Personalutskottet ger 18 november 2019, punkt 5, kommunchefen i uppdrag 
att ta fram förslag på vilka särskilda uppdrag som personalutskottet bör 
arbeta med under 2020 vilka presenteras för personalutskottet i januari 
2020. En långsiktig planering av fokusområden för personalutskottet bör 
finnas för att få ett strategiskt arbete inom arbetsområdet. 

För 2020 föreslår personalutskottet följande fokusområde: 

Strategisk kompetensförsörjning med särskilt fokus på:
• ”Employer branding”, på svenska arbetsgivarens varumärkeshantering, 

vilket handlar om hur organisationen uppfattas som arbetsgivare.

• Medarbetarengagemang; engagerade medarbetare kännetecknas av att 
de har en positiv attityd till organisationen de arbetar för och vad den 
står för. Resultatet av medarbetarundersökningen 2019 indikerar att 
resultatet när det gäller medarbetarengagemang i Färgelanda kommun 
hamnar under medelvärdet för riket i den jämförelse som görs av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ett årshjul för de löpande uppgifterna för personalutskottet har också 
presenterats.

Personalutskottet kommer att följa upp fokusområdena i slutet av året och 
också föreslå fokusområden 2021 för beslut i början av 2021.
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Linda Jansson (M) efterfrågar en arbetsbeskrivning för personalutskottet 
och ordföranden meddelar att denna fråga tas med till personalutskottet för 
vidare diskussion.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 38.
Personalutskottets beslut 20 januari 2020 § 3.
Skrivelsen ”Strategisk kompetensförsörjning – förslag till personalutskottets 
fokusområden 2020” daterad 13 januari 2020.
Förslag årshjul KSPU 2020.

_______

Beslutet skickas till
Personalutskottet
Tf kommunchef
Tf HR-/administrativ chef
Diariet
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KS § 28 Dnr KS 2020/52
Redovisning och bokslut 2019

Kommunstyrelsen förslag/beslut

Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisning 2019 upprättas baserat på 
tillgänglig saldoinformation.

Protokollsanteckning

Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Lars Karlsson (-) antecknar 
följande till protokollet:

”Vi yrkar bifall till förslaget men känner oss inte fullt bekväma i beslutet. 

Anledningen till att vi ändå väljer att yrka bifall till beslutet är att vi ser att 
det i dagsläget är enda vägen att gå. Att upprätta bokslutet på transaktions-
nivå innebär att man skulle behöva göra om bokföringen för 2019, vilket det 
inte finns personella resurser till.”

Yrkande

Kenneth Carlsson (L), Bengt Melin (M) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Även 
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och vill 
till protokollet anteckna skälet till detta.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Kenneth Carlssons 
(L), Bengt Melins (M), Tobias Bernhardssons (C) och Ulla Börjessons (S) 
yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat att årsredovisning 2019 upprättas baserat på tillgänglig 
saldoinformation. Kommunstyrelsen godkänner protokollsanteckning från 
Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Lars Karlsson (-).

Ärendebeskrivning

I början av december 2019 slutade servern, där ekonomisystemet Agresso är 
installerat, att fungera. Som en konsekvens av detta försvann bokföringsdata 
från november 2018 och framåt för Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Eds och 
Melleruds kommuner och dess bolag. Som framgår av den händelserapport 
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som upprättats av Färgelanda kommun har inte bokföringen kunnat återläsas 
via back-up. 

För att kunna upprätta bokslut och årsredovisning för år 2019 behöver 
kommunernas bokföring i någon utsträckning återskapas. För att göra detta 
återskapande kan i huvudsak två alternativa lösningar väljas, antingen 
återskapas bokföringen på transaktionsnivå eller så görs återskapandet 
baserat på kända saldon.

Ett återskapande på transaktionsnivå innebär att samtliga transaktioner 
under det gångna året bokförs på nytt. 

Ett alternativ till återskapande på transaktionsnivå är att bygga ett bokslut 
på kända saldon. För samtliga berörda kommuner finns saldoinformation 
som visar hur mycket som bokförts på respektive konto, ansvar etc fram till 
början av december 2019. Saldoinformationen visar dock inte vilka 
transaktioner som ligger till grund för de bokförda värdena. Summorna blir 
därmed svåra att verifiera. Att bygga ett bokslut på saldoinformation skulle 
innebära att bokföring på transaktionsnivå endast skapas för den del av året 
som inträffade efter haveriet. Ett bokslut baserat på saldoinformation skulle 
vara möjligt att upprätta inom ett rimligt tidsperspektiv. Eftersom inte 
samtliga transaktioner är möjliga att återskapa skulle sannolikt också ett 
bokslut baserat på saldon bli minst lika rättvisande som ett bokslut baserat 
på transaktioner. Samtliga berörda kommuner har under året upprättat 
delårsbokslut som är granskade av revisionen. Detta innebär att även vid 
upprättande av bokslut baserat på saldon så har ändå en stor del av årets 
bokföring granskats vid ett tillfälle när transaktionsdata fanns tillgängligt.

Legala aspekter
Kommunal bokföring och årsredovisning regleras i huvudsak i lagen om 
kommunal bokföring och redovisning men även till viss del i 
kommunallagen.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen överlämna årsredovisningen 
till kommunfullmäktige senast 15 april. Oavsett vilken metod som väljs så 
är det stor risk för att årsredovisningen inte kommer att vara klar i tid till 
detta datum. Bedömningen är att en årsredovisning med bokslut baserat på 
saldon kan vara klart i tid för att behandlas av kommunfullmäktige i juni. 

Att inte återskapa bokföringen på transaktionsnivå innebär att bokföringen 
inte kommer att leva upp till regler i bokföringslagstiftning och 
rekommendationer. Det finns inga sanktioner kopplat till denna lagstiftning. 
Skulle kommunfullmäktige ändå godkänna en årsredovisning där 
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bokföringen inte lever upp till lagens krav så kan detta beslut sannolikt 
överklagas. Förvaltningsrätten kan i det läget upphäva beslutet och kräva 
rättelse.

Gemensam hållning
Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef i de fyra 
berörda kommunerna har träffats för att diskutera en gemensam hållning i 
frågan om återskapande av bokföring. Samtliga närvarande var eniga om att 
ett bokslut baserat på saldoinformation är att föredra i den nu uppkomna 
situationen. Den kostnad och försening det skulle innebära att återskapa 
bokföring på transaktionsnivå är för hög i förhållande till nyttan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 28.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2020.

Ekonomichefen informerar.

Ordföranden informerar om att arbetsutskottet har träffat kommunens 
revisorer och diskuterat situationen, dess risker och följder.

_______

Beslutet skickas till
Revisionen
Ekonomichefen
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Melleruds kommun
Diariet
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KS § 29 Dnr KS 2019/29
Tänkta prioriterade investeringar, information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Investeringsplanen för 2020-2022 antogs i och med kommunfullmäktiges 
beslut av Mål- och resursplan 2020-2022 den 13 november 2019, § 127. 
Förändringar av investeringsplanen för 2020 skedde i och med 
kommunstyrelsens beslut 22 januari 2020, § 5, då omfördelning av 
investeringsresurser beslutades för implementering av Microsoft 
Datacentermiljö 2020.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 30.

Ansvarig ekonom och avdelningschef Samhällsutveckling informerar.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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KS § 30 Dnr KS 2019/252
Belysningsstolpar i Järbo, analys av behov av belysningsstolpar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar med anledning av kommunens rådande 
ekonomiska förutsättningar, att i nuläget inte genomföra iordningställandet 
av resterande del av tidigare belyst sträcka i Järbo, Lv 2120 från länsväg 
172 mot Järbo. Kostnaden för att säkerställa att denna sträcka belyses igen, 
ska beaktas i kommande budgetarbete. 

Yrkande

Bengt Melin (M) och Jörgen Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar med anledning av kommunens rådande ekonomiska förutsättningar, 
att i nuläget inte genomföra iordningställandet av resterande del av tidigare 
belyst sträcka i Järbo, Lv 2120 från länsväg 172 mot Järbo. Kostnaden för 
att säkerställa att denna sträcka belyses igen, ska beaktas i kommande 
budgetarbete. Kenneth Carlsson (L), Louise Blom (C) och Ulla Börjesson 
(S) yrkar bifall till Bengt Melins (M) och Jörgen Anderssons (SD) yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Bengt Melins (M), 
Jörgen Anderssons (SD), Kenneth Carlssons (L), Louise Bloms (C) och Ulla 
Börjesson (S) yrkanden. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed 
beslutat att med anledning av kommunens rådande ekonomiska 
förutsättningar, i nuläget inte genomföra iordningställandet av resterande del 
av tidigare belyst sträcka i Järbo, Lv 2120 från länsväg 172 mot Järbo. 
Kostnaden för att säkerställa att denna sträcka belyses igen, ska beaktas i 
kommande budgetarbete. 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 21 augusti 2019, § 170, att en 
konsekvensanalys avseende behovet av belysningsstolpar i Järbo ska göras 
och därefter ska beslut fattas om ekonomiska medel ska avsättas för 
iordningställande av kvarvarande belysning.

Konsekvensanalysen är genomförd avseende:

Järbo; öster ut från länsväg 172 i höjd med Järbo friskola går länsväg 
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2120. Hastighetsbegränsningen på Lv 2120 är 70 km/h. Det saknas 
gångväg/trottoar, samt belysning längs den aktuella sträckan. 
Rännelandavägen; väster ut från länsväg 172 i höjd med Högsäter går 
Lv 2090. Utanför Högsäters tättbebyggda område är hastigheten 70 km/h. 
Det saknas gångväg/trottoar, samt belysning längs den aktuella sträckan och 
vägen är bitvis kurvig med mycket dålig sikt.

Vid jämförelse mellan Lv 2120 och Lv 2090 är de lika i sin utformning då 
båda saknar avskild gångbana för gående/cyklister, har samma hastighets-
begränsning på 70 km/h, samt saknar belysning. Sträckan som utretts på 
Lv 2090 är utformad med flera skarpa kurvor med mycket dålig sikt. 
Sträckan på Lv 2120 är rakare i sin utformning även om det förekommer 
kurvor.

Längs båda vägarna bor elever som kan tänkas promenera/cykla på de 
aktuella sträckorna för att ta sig till skola alternativt till skolbussen.
Det är ungefär samma antal elever (tre till fyra stycken) som kan tänkas 
promenera på båda de aktuella sträckorna före och efter skoltid. Antalet 
elever som promenerar på Lv 2120 och Lv 2090 skiljer sig dock åt då det 
under skoltid promenerar betydligt fler elever, tillsammans med 
skolpersonal, på Lv 2120 än det gör på Lv 2090. Under den mörkare 
årstiden beräknas eleverna ta sig till och från skolan, promenerande eller 
cyklande när det är mörkt på morgonen och på eftermiddagen. Eleverna 
som i större grupper promenerar med skolpersonal längs Lv 2120 beräknas 
göra det i dagsljus under skoltid.

Slutsats
Båda vägarna har till stor del likande förutsättningar men Rännelandavägen 
har på flera sträckor sämre sikt än den aktuella vägsträckan vid Järbo som 
får anses ha relativt goda siktförhållanden. Båda vägarna används av 
skolbarn även vid mörker.  Den aktuella vägsträckan i Järbo används av fler 
barn dagtid som dock då inte är hjälpta av att belysningsstolpar sätts upp.

Behov av belysningsstolpar kan antas finnas på ett flertal vägar i kommunen 
som har likande förutsättningar men den aktuella vägsträckan bedöms i den 
utredning som genomförts inte ha något mer utpekat behov utifrån den 
utredning som genomförs. 

Information lämnas att belysningsstolpar på vägsträckan i Järbo ägs av 
Vattenfall AB och att kommunen genom en ökad driftsavgift till Vattenfall 
AB gör det möjligt att få den nedsläckta vägsträckan belyst igen.
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Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 31.
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2020.
Arbetsutskottets beslut 21 augusti 2019, § 170.

Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.

_______

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Avdelningschef Samhällsutveckling
Ansvarig ekonom
Diariet
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KS § 31 Dnr KS 2020/50
Firmatecknare för Färgelanda kommun, revidering avseende 
kommunchef

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare (motsvarande) för 
Färgelanda kommun utse kommunstyrelsens ordförande Tobias 
Bernhardsson  i första hand och vid förhinder för honom, kommunstyrelsens 
förste vice ordförande Linda Jansson med kontrasignation av endera

 Chefen för sektor Utbildning Anna Gunnervik gällande ärenden som 
handläggs inom sektor Utbildning.

 Chefen för sektor Omsorg Johan Lundh gällande ärenden som handläggs 
inom sektor Omsorg. 

 Avdelningschef Maria Wagerland gällande ärenden som handläggs inom 
avdelning Samhällsutveckling.

 Tillförordnad kommunchef Per Wahlén i alla ärenden.
 Ekonomichef Kristina Olsson gällande underskrift av avtal, 

överenskommelser och övriga handlingar som avser kommunal 
medelsförvaltning och som inte regleras genom beslut i särskild ordning.

Detta beslut gäller i de fall där det inte finns särskilda bestämmelser om  
beslut och ”firmateckning” och i de fall kommunstyrelsen, kommun-
fullmäktige eller annan nämnd i särskilt beslut inte utsett ”firmatecknare”, 
gett fullmakt eller särskilt bemyndigande att teckna Färgelanda kommun.

Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut 22 maj 2019, § 94.

Ärendebeskrivning

Ibland behövs en ”firmatecknares” godkännande och att denna ska kunna 
styrka sin behörighet. 

I arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar finns bestämmelser 
om undertecknande av handlingar. Att använda dessa mångsidiga dokument 
för att styrka behörigheter är emellertid tungrott och ineffektivt. Med detta 
beslut förenklas administrationen.

Revideringen är föranledd av att i avvaktan på ny kommunchef utse 
tillförordnad kommunchef Per Wahlén som firmatecknare i alla ärenden.
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Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 19 februari 2020 § 40.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2020.

_______

Beslutet skickas till
Tf kommunchef
Kommunchefens ledningsgrupp
Diariet
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KS § 32 Dnr KS 2019/396
Rekrytering av kommunchef, information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om pågående rekrytering av ny kommunchef.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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KS § 33
Rapporter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 
beslut/händelser från dessas sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun. 

Skriftliga rapporter lämnas genom protokoll från Ungdomsrådet 
2019-12-18 och 2020-01-29, minnesanteckningar från BRÅ:s Styrgrupp 
2020-01-13 respektive BRÅ:s Arbetsgrupp 2020-02-03, Folkhälsorådets 
protokoll 2020-01-20, medlemsråd Kommuninvest presentation 2020-01-23 
av ”2019 – Året som gått”, protokoll från Valbohem AB 2020-01-30, 
mötesanteckningar från Ägarsamråd Stiftelsen för Dalslands kanals framtida 
bestånd 2020-02-10 samt Fyrbodals Kommunalförbunds direktionsmöte 
2020-02-13 i korthet.

Kenneth Carlsson (L) informerar, utifrån Kommuninvests presentation, 
kring förlagslån (kommunens insats i Kommuninvest) och eventuella 
förändringar i framtiden.

_______
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KS § 34 Dnr KS 2020/12
Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade Meddelanden till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

Meddelanden daterade 18 februari 2020.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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KS § 35 Dnr KS 2020/11
Delegationsanmälan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

Delegationsanmälan daterade 18 februari 2020.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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KS § 36 Dnr KS 2020/33
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-01-20

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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KS § 37 Dnr 2020/32
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-16 och 2020-02-19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

_______

Beslutet skickas till
Diariet
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KS § 38
Övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Några övriga frågor behandlas inte.

_______
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