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Kommunstyrelsen 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum: 2020-06-17 

Anslaget sätts upp: 2020-06-18 
Anslaget tas ned: 2020-07-10 

Protokollet förvaras på kommunkontoret 

Underskrift 
Barbro Isaksson 

Datum och tid: onsdag 17 juni 2020, kl. 13:00-15.35 
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 

Utses att justera: Kerstin Fredriksson             

Justeringsplats och tid: Kommunkontoret 2020-06-17 
kl.15.45 

Paragrafer 112-
115  

Underskrifter 

Ordförande: 

Justerare: 
Kerstin Fredriksson         

Sekreterare: 
Barbro Isaksson 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Louise Blom (C) 
Inger Bäcker (V) tjg ersättare för Marion Pelli (C) 
Magnus Bandgren (C) tjg ersättare för Leif Söderquist (C) §§ 114-115, från 
kl 15.30 
Kenneth Carlsson (L) 
Linda Jansson (M) 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) tjg ersättare för Magnus Fröberg (S) 
Urban Henriksson (S) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
-- 
 
Övriga närvarande 
Lars Karlsson (-), tidigare ersättare i KS §§ 114-115, kl 15.30-15.35 
Håkan Gusteus (L), kommunfullmäktige, på distans via Go To Meeting,  
§§ 112-113 kl 13.00-15.30 
Ann-Marie Jacobsson (C), styrelseordförande Färgelanda Vatten AB,  
§ 112, därefter kommunfullmäktige § 113 kl 13.00-15.30 
Thor-Björn Jakobsson (C) kommunfullmäktige, §§ 112-113 kl 13.00-15.30 
Håkan Melin (C) kommunfullmäktige, §§ 112-113 kl 13.00-15.30 
Owe Quick (SD) kommunfullmäktige, §§ 112-113 kl 13.00-15.30 
Bengt Svedberg (M) kommunfullmäktige, på distans via Go To Meeting,  
§§ 112-113 kl 13.00-15.30 
Christina Svedberg (M) kommunfullmäktige, på distans via Go To Meeting, 
§§ 112-113 kl 13.00-15.30 
 
Per Wahlén, tillförordnad kommunchef 
Peter Johansson, VD Färgelanda Vatten AB/Västvatten AB, § 112 
Susanne Thordén, ekonomichef Färgelanda Vatten AB/Västvatten AB,  
§ 112 
Ann Blomberg (C), styrelseordförande Valbohem AB, § 113 
Hans Sprung, VD Valbohem AB, § 113 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 112 Information kring verksamheten 
2019 inom Färgelanda Vatten 
AB/Västvatten AB 

 4 

§ 113 Information kring verksamheten 
2019 inom Valbohem AB 

 5 

§ 114 Kommunstyrelsens förklaring 
med anledning av anmärkning i 
revisionsberättelse avseende 
Årsredovisning 2019 

2020/7 6 - 8 

§ 115 Övriga ärenden  9 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 112   
Information kring verksamheten 2019 inom Färgelanda Vatten AB 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Styrelseordföranden, bolagets VD respektive ekonomichef informerar om 
bolagets verksamhet under 2019. I samband med detta informerar VD även 
om kommande arbete med vattenförsörjningsplan för kommunen. 
Kostnaden för arbetet åläggs kommunerna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande tackar för informationen. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Färgelanda Vatten AB 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 113   
Information kring verksamheten 2019 inom Valbohem AB 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Styrelseordföranden och bolagets VD informerar om bolagets verksamhet 
under 2019. I samband med detta informeras också om arbetet med 
nybyggnation av lägenheter på Sågverksvägen, Färgelanda. 
 
Kommunstyrelsens ordförande tackar för informationen. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Valbohem AB 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 114  Dnr KS 2020/7 
Kommunstyrelsens förklaring med anledning av anmärkning i 
revisionsberättelse avseende Årsredovisning 2019 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande förklaring till kommun-
fullmäktige med anledning av att revisionen riktar anmärkning mot 
Kommunstyrelsen i samband med granskning av årsredovisning 2019: 
 
”Liksom revisorerna konstaterar i Revisionsberättelsen för år 2019 har den 
IT-incident som inträffade i december 2019, mot den server där bland andra 
Färgelanda kommuns affärssystem och bokföring fanns sparad, orsakat 
omfattande svårigheter kring att upprätta ett fullständigt bokslut för 2019, 
enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 februari 2020 att upprätta en 
årsredovisning baserad på tillgänglig saldoinformation. Ett likalydande 
beslut fastställdes i samtliga berörda kommuner.  
Kommunstyrelsen hade den 21 januari 2020 beslutat att omfördela 
investeringsmedel i syfte att påskynda nödvändiga investeringar kopplat till 
kommunens IT-miljö och dess säkerhet. Planering av åtgärder hade dock 
redan påbörjats och medel för detta finns därför med i den av 
kommunfullmäktige fastställda Investeringsplanen för 2020-2026. 
 
Granskning av Färgelanda kommuns informations- och IT-säkerhet 
 
I samband med att kommunstyrelsen behandlade rapporten 25 september 
2019 (§ 184) uppdras åt kommunchefen att med anledning av 
revisionsrapporten säkerställa att: 
 kommunens Informationssäkerhetspolicy revideras och kommuniceras 

till samtliga verksamheter och kommunala bolag då den antagits, 
 roller och ansvar gällande IT-och informationssäkerhet tydliggörs, 
 tillse att risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera väsentliga risker 

relaterade till IT-och informationssäkerheten genomförs regelbundet. 
 
Uppdraget skulle ha återredovisas till kommunstyrelsen senast mars 2020. 
Under hösten 2019 har IT-incidenter inträffat vilket inneburit ett stort 
arbete för IT-enheten och berörda verksamheter. Den sista incidenten, 
avseende ekonomisystemet, granskas nu av utomstående part och 
kommunstyrelsen avser att ha detta resultat klart innan en återredovisning 
av uppdragen lämnas.  
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

Omtag kring kommunens arbete med intern kontroll 

Kommunstyrelsen konstaterar i övrigt att ett omtag behövs kring arbetet 
med intern kontroll, inte minst mot bakgrund av den nya politiska 
organisationen som trädde i kraft 2019. I samband med uppföljningen av 
2019 års interna kontroll, vid kommunstyrelsens möte den 3 juni 2020, 
noterades till protokollet att ”Förvaltningen och de förtroendevalda i 
kommunstyrelsen och respektive nämnd behöver se över sitt arbete med 
intern kontroll för att tydligare ta fram kontrollpunkter för att leva upp till 
Kommunallagens 6 kapitel 6 § samt som är aktuella utifrån risk och 
konsekvenser för tredje person. Detta arbete bör startas när det finns 
personella resurser och tid för arbetet. ” 

Yrkanden 

Kenneth Carlsson (L), Linda Jansson (M), Ulla Börjesson (S), Jörgen 
Andersson (SD) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till föreliggande 
förslag daterat 17 juni 2020. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Kenneth Carlsson (L), 
Linda Jansson (M), Ulla Börjesson (S), Jörgen Andersson (SD) och Tobias 
Bernhardsson (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet. 

Ärendebeskrivning 

Revisionen riktar i revisionsberättelsen avseende Årsredovisning 2019 för 
Färgelanda kommun anmärkning mot kommunstyrelsen enligt följande: 

”Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i styrning och intern 
kontroll av verksamhet. Detta mot bakgrund av att kommunstyrelsen inte 
säkerställt att det funnits erforderliga backuprutiner för kommunens 
ekonomisystem som lett till att merparten av bokföringen för 2019 gått 
förlorad, vilket innebär att det därmed saknas fullständig bokföring för 
2019. 

Vi uppmanar kommunstyrelsen att säkerställa att backup och 
återläsningstest för samtliga IT-system genomförs där genomförda 
aktiviteter dokumenteras formellt.” 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Av kommunallagens 5 kapitel § 32 framgår att ”Fullmäktige får behandla 
revisionsberättelsen utan föregående beredning. Fullmäktige ska dock från 
de ansvariga hämta in förklaring över  
   1. anmärkning som framställts i revisionsberättelsen, och  
   2. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.” 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till Förklaring med anledning av att revisionen riktar anmärkning 
mot Kommunstyrelsen i samband med granskning av årsredovisning 2019, 
daterat 17 juni 2020. 
Revisionsberättelse för 2019 Färgelanda kommun. 
Granskningsrapport från PwC (PricewaterhouseCoopers) avseende 
årsredovisning 2019. 
Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun. 
 
Ordföranden informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 115   
Övriga ärenden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Några övriga ärenden togs inte upp. 

 
_______ 
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