
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Datum och tid: Onsdag 17 juni 2020, kl. 17:00- 18:30 
Plats: Furåsen, Stigsvägen 5, 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. 2 närvarande 

Utses att justera: Hans-Göran Palmqvist (M) ej § 55   Inger Bäcker (V) ej §§57, 59 
Tobias Bernhardsson § 55 Ulla Börjesson §§ 57, 59 

Justeringsplats och tid:  24 juni 2020, kl 17.00 Paragrafer 41-74 

Ordförande: 
ThorBjörn Jakobsson ej §§ 58, 59     Kerstin Fredriksson §59  

Ordförande: 
 Kenneth Carlsson § 58 

Justerare: 
Hans-Göran Palmqvist (M) Inger Bäcker (V) 

Justerare: 
 Tobias Bernhardsson (C) Ulla Börjesson (S) 

Sekreterare: _________________________________________________ 
Marianne Martinsson 

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

Beslutsorgan: Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum: 2020-06-17 

Anslaget sätts upp: 2020-06-25 
Anslaget tas ned: 2020-07-17 

Protokollet förvaras på kommunkontoret 

Underskrift 
Marianne Martinsson 
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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
För Moderata samlingspartiet 
Linda Jansson (M) 
Hans-Göran Palmqvist (M) 

För Centerpartiet 
Tobias Bernhardsson (C) 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
Ann Blomberg (C) tjg ersättare för Louise Blom (C)  
Fredrik Gustafsson (C) tjg ersättare för Sandra Hallberg (C) 
Kristina Ivarsson (C) 

För Liberalerna 
Kenneth Carlsson (L) 

För Socialdemokraterna 
Ulla Börjesson (S) 
Tony Bratt-Nilsson (S) tjg ersättare för Edgardo Varas (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Håkan Ekman (S) tjg ersättare för Tommy Larsson (S) 

För Vänsterpartiet 
Inger Bäcker (V) 

För Sverigedemokraterna 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Owe Qvick (SD) 
Pontus Westerman Hansson (SD) 

Övriga närvarande 
Revisorerna 
Ann-Britt Dahl (S) Ordförande  
Thomas Glue (C) Vice ordförande 
Hugo Hultgren (M)   

Tf kommunchef Per Wahlén 
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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 41 Sammanträdets öppnade 
§ 42 Godkännande av kungörelsen 
§ 43 Allmänhetens frågestund 
§ 44 Nya enkla frågor 
§ 45 Nya interpellationer 
§ 46 Nya motioner 
§ 47 Ställningstagande till 

ansvarsfrihet för ledamöter och 
ersättare i direktionen för 
Fyrbodals kommunalförbund och 
godkännande av förbundets 
årsredovisning 2019 

2020/125 

§ 48 Godkännande av 
Samordningsförbundet Västs 
årsredovisning 2019 samt 
ställningstagande till ansvarsfrihet 
för ledamöter och ersättare i 
styrelsen för förbundet 

2020/95 

§ 49 Återställande av 
balanskravsresultat 

2020/126 

§ 50 ordningsfråga 
§ 51 Revisionsberättelsen 
§ 52 Årsredovisning 2019 Färgelanda 

kommun 
2020/7 

§ 53 Fråga om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen 

2020/7 

§ 54 Fråga om ansvarsfrihet för 
socialnämnden 

2020/7 

§ 55 Fråga om ansvarsfrihet för 
utbildningsnämnden 

2020/7 

§ 56 Fråga om ansvarsfrihet för Bygg- 
och trafiknämnden 

2020/7 

§ 57 Fråga om ansvarsfrihet för 
valnämnden 

2020/7 

§ 58 Fråga om ansvarsfrihet för 
överförmyndaren 

2020/7 

§ 59 Fråga om ansvarsfrihet för val- 
och arvodesberedningen 

2020/7 

§ 60 Intern kontroll 2019 för bygg- och 
trafiknämnden, socialnämnden 

2019/6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

samt utbildningsnämnden, 
uppföljning 

§ 61 Utökad ram för nyupplåning 2020/132 
§ 62 Framtidens vårdinformationsmiljö 

(FVM), investeringskostnader 
2020/53 

§ 63 Yttrande  angende ev försäljning 
av fastigheter i Ellenö ägda av 
Valbohem. 

2020/118 

§ 64 Redovisning av obesvarade 
motioner maj 2020 

2020/25 

§ 65 Avsägelse av uppdrag Per-Olov 
Magnusson (S), ersättare i 
kommunfullmäktige 

2020/106 

§ 66 Fyllnadsval av revisor i de fonder 
som kommunen förvaltar - efter 
Kent Carlsson 

§ 67 Meddelande: Förvaltningsrättens 
dom i överklagandet av 
kommunfullmäktiges beslut att 
sälja fastigheten Gatersbyn 1:120  
- överklagandet avslås

2019/334 

§ 68 Rapport över ej verkställda
gynnande beslut enl
Socialtjänstlagen och LSS

2020/26 

§ 69 Årsredovisning 2019, Norra
Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (NÄRF)

2020/62 

§ 70 Avsägelse från uppdrag som
ersättare i Bygg och
trafiknämnden - Lennart Hansson
(C)

§ 71 Fyllnadsval till uppdraget som
ersättare i Bygg och
trafiknämnden efter Lennart
Hansson (C)

§ 72 Avsägelser från uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen -
Magnus Bandgren (C)

§ 73 Fyllnadsval till uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen efter
Magnus Bandgren (C)

§ 74 Avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 41   
Sammanträdets öppnande  

 
Kommunfullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet och konstaterar att 
den rådande coronapandemin ger stillestånd för en rad olika aktiviteter. 
Några har fått andra former. 
 
Kultur och fritidspriset och miljö- och folkhälsopriset 2020 har i år delats ut 
vid en ceremoni i Blanketorpet. 
 
Råggärds Hembygdsförening har fått kultur och fritidspriset. 
Kerstin Sandell har fått miljö och folkhälsopriset. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 42   
Godkännande av kungörelsen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kungörelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 43 
Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktige noterar att inga frågor ställs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 44 
Nya enkla frågor 

Kommunfullmäktige noterar att inga nya enkla frågor har lämnats in till 
dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 45 
Nya interpellationer 

Kommunfullmäktige noterar att inga nya interpellationer har lämnats in till 
dagens sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 46   
Nya motioner 

 
Kommunfullmäktige noterar att inga nya motioner har lämnats in till dagens 
sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 47  Dnr 2020/125 
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av 
förbundets årsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundets 
årsredovisning för 2019 och lägga den till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 

Jäv 
Tobias Bernhardsson (C) och Ulla Börjesson (S) anmäler jäv och deltar inte 
i behandlingen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Årets resultat uppgår till 466 000 kr, varav basverksamheten visar ett 
resultat på 371 000 kr, projektverksamheten ett resultat på 731 000 kr och 
övrig verksamhet ett resultat på -636 000 kr.  

Revisionen har uppmärksammat  
 att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts 

under 2019. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma 
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. Revisionens 
uppfattning är att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen. 

Revisionen bedömer 
 sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, 

 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, 
 att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig, 
 sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är 

förenligt med de mål som direktionen uppställt. 

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-04, § 84 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 82. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020. 
Årsredovisning 2019 Fyrbodals kommunalförbund. 
Revisionens granskning av bokslut och årsredovisning 2019-12-31 daterad  
3 april 2020. 
Förbundsdirektionens beslut 2 april 2020 § 19. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 48  Dnr 2020/95 
Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning 2019 
samt ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
styrelsen för förbundet 

Kommunfullmäktige förslag/beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Västs 
årsredovisning för 2019 och lägga den till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
styrelsen för Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 

Jäv 
Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet 

Ärendebeskrivning 

Årets resultat uppgår till -566 000 kr, vilket är 1 488 000 kr bättre än 
budget. Avvikelsen gentemot budget beror i första hand på att det saknats 
personal till att verkställa alla insatser fullt ut, samt att beslut fattats att 
gruppinsats speciellt riktad till utrikesfödda, MIHA, upphörde fr o m 31 juli. 

Revisionen bedömer 
 sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig, 

 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed, 

 sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-04, §88 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 81. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2020. 
Samordningsförbundet Västs protokoll från 20 mars 2020. 
Samordningsförbundet Västs årsredovisning med bilagor. 
Revisionsberättelse daterad 26 mars 2020. 

Samordningsförbundets förbundschef deltar och informerar. Ordföranden 
tackar för redovisningen.  

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst 
Diariet 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 49  Dnr 2020/126 
Återställande av balanskravsresultat 

 
Kommunfullmäktige förslag/beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att 15 377 000 kr av underskottet i 2019 års 
resultat inte behöver regleras gentemot balanskravet utan åberopas som 
synnerliga skäl. 
 
Anteckning till protokollet 
 
”Socialdemokrater och Vänsterpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag om hur man skall återställa balanskravsresultatet för 
räkenskapsåret 2019. Detta förslag bygger på vad som i Kommunallagen 
och Rådet för kommunalredovisning skall ingå samt undantas i ett 
balanskravsresultat. 
 
Årets resultat kan minskas med realisationsvinster förluster som avser 
försäljning av fastigheter och värdepapper samt reservering respektive 
användning av resultatutjämningsreserv. 
 
De negativa resultatet kan inte rensas från poster som härrör till den 
egentliga verksamheten alltså verksamhetskostnader. 
 
Att besluta som det sittande minoritetsstyret att undanta hela de negativa 
resultatet på 
ca 31 milj. stämmer inte överens med Kommunallagen och Rådet för 
kommunalredovisning om vad som skall ingå i ett balanskravsresultat. Av 
de ca 31 milj. är 15 milj. rena verksamhetskostnader och skall där med inte 
undantas från balanskravsresutatet. 
 
Socialdemokraternas kommunfullmäktige grupp 
Vänsterpartiets kommunfullmäktige grupp” 
 
Yrkande 
 
Tobias Bernhardsson (C), Linda Jansson (M) och Kenneth Carlsson (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 15 377 000 kr av underskottet i 
2019 års resultat inte behöver regleras gentemot balanskravet utan åberopas 
som synnerliga skäl. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Ulla Börjesson (S) och Inger Bäcker (V) yrkar att kommunfullmäktige 
beslutar att reglera det negativa balanskravsresultatet på - 15 377 000 kr 
under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur reglering ska ske i samband med beslut om Mål- och 
resursplan 2021-2023.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter 
ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla Tobias Bernhardssons med fleras yrkande om bifall 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Voteringsproposition 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande voteringsproposition: 
Ja röst för Tobias Bernhardssons med fleras yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag 
Nej röst för Ulla Börjessons med fleras yrkande om att reglera det negativa 
balanskravsresultatet på - 15 377 000 kr under de närmast följande tre åren. 
Kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske i 
samband med beslut om Mål- och resursplan 2021-2023.  

Omröstningsresultat 

8 ja-röster:  
Linda Jansson (M) 
Hans-Göran Palmqvist  (M) 
Tobias Bernhardsson (C)  
Ann Blomberg (C) 
Fredrik Gustafsson (C)  
Kristina Ivarsson (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
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2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

5 nej-röster 
Ulla Börjesson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Tony Bratt-Nilsson (S) 
Håkan Ekman (S) 
Inger Bäcker (V) 

4 ledamöter avstår från att rösta 
Jörgen Andersson (SD)  
Karl-Erik Segersax (SD)  
Owe Qvick (SD) 
Pontus Westerman Hansson (SD) 

Kommunfullmäktige beslutar alltså 

Kommunfullmäktige beslutar att 15 377 000 kr av underskottet i 2019 års 
resultat inte behöver regleras gentemot balanskravet utan åberopas som 
synnerliga skäl. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, 
vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp 
till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att 
också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensions-
åtaganden. 

I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära 
kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning också att 
använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att 
hålla det egna kapitalet realt oförändrat. 

Kommunfullmäktige har satt resultatmålet till minst 1,0 - 2,5 procent av 
totala skatteintäkter och statsbidrag för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Resultatet för 2019 är negativt, -31 471 000 kr. Kommunen klarar således 
inte balanskravet och uppfyller inte heller något av de av kommun-
fullmäktige beslutade finansiella målen för året. Sammantaget lever inte 
kommunen på något sätt upp till kraven på god ekonomisk hushållning, 
vilket prognostiserades i delårsbokslutet. Den negativa utvecklingen har 
dock accelererat ytterligare under senare delen av 2019.  

Balanskravsutredning ska framgå av förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen och ser för 2019 ut som följer: 

Belopp i tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2016 

(=) Årets resultat enligt resultaträkningen -31 471 4 849 12 943 12 184 

(-) Reducering av samtliga realisationsvinster 

(+) Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 

(+) Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 16 094 

(+) Orealiserade förluster i värdepapper 

(-) Just. av återföring av orealiserade förluster i värdepapper 

(=) Årets resultat efter balanskravsjusteringar -15 377 4 849 12 943 12 184 

(-) Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 

(+) Användning av medel från resultatutjämningsreserv 

(=) Balanskravsresultat -15 377 4 849 12 943 12 184 

Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna för varje år och gäller kommunen, inte koncernen. 
Balanskravsutredningen ovan visar att kommunen inte klarar balanskravet. 
Enligt kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt balanskravsresultat 
regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en 
åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 

I utredningen ovan har gjorts justeringar för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet med 16 094 000 kr. Kommunen har under året sålt ett 
antal fastigheter som del i omstrukturering i en svår ekonomisk situation  
och har inte för avsikt att återställa dessa nedskrivningar/reaförluster. Efter 
justeringar har Färgelanda kommun att återställa ett balanskravsresultat på  
-15 377 000 kr. Åtgärdsplan för hur reglering ska ske kommer att beslutas i
samband med beslut om Mål- och Resursplan 2021-2023.

Under 2013 beslutades om riktlinjer för att ge möjlighet att reservera och 
disponera medel i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). För åren 
2010-2012 har 14 575 000 kr avsatts till resultatutjämningsfonden. Enligt 
kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserv (RUR) användas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste 
framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att 
avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven 
användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. 
Med SKL:s nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2020-2023. En 
annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat. (SKR Cirkulär 20:08) Detta innebär att den avsättning 
som gjorts för åren 2010-2012 inte kan användas för att återställa 2019 års 
balanskravsresultat.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-04, § 85. 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 83. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 50 
Ordningsfrågor när kommunfullmäktiges behandlar årsredovisningen 
och frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, 
beredningarna och enskilda förtroendevalda 

Kommunfullmäktige godkänner att  kommunfullmäktige handlägger  
årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna, beredningarna och enskilda förtroendevalda enligt följande: 

Förtroendemannarevisionens redovisning av revisionsberättelsen, om 
årsredovisningen, förslag till anmärkningar och förslag beträffande 
ansvarsfrihet sker vid ett tillfälle. Den redovisningen sker innan 
kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen och frågorna om 
ansvarsfrihet. 

Ledamöter som är jäviga när beslut om ansvarsfrihet behandlas får sitta kvar 
på sina platser men självfallet inte delta i röstningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 51 
Revisorernas redovisning av revisionsberättelsen 

Kommunfullmäktige tar del av förtroendemannarevisionens ordförandes 
redovisning av revisionsberättelsen. 
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KF § 52  Dnr 2020/7 
Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens förslag till 
årsredovisning för Färgelanda kommun år 2019 och lägger den till 
handlingarna.  
 
Protokollsanteckning 
 
”Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun 
 
Socialdemokraterna och Västerpartiet ställer sig bakom förslaget till beslut 
trots att det finns felaktigheter i årsredovisningen. 
Enligt lagstiftningen skall man om man anger synnerliga skäl för att inte 
återställ hela eller delar av balanskravsresultatet, skall de anges i 
förvaltningsberättelse vad skälen är. 
Dessutom är uppställningen i årsredovisningen felaktig då det i 
uppställningen enbart anges att realisationsförluster är undantagna 
balanskravsresultatet.  
 
Socialdemokraternas kommunfullmäktige grupp 
Vänsterpartiets kommunfullmäktige grupp” 
 
 
Ärendet 
 
Årsredovisningen för Färgelanda kommun/koncernen 2019 och 
revisionsberättelser för 2019 föreligger. 
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
”Revisionen avstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2019 då kommunstyrelsen inte presenterar tillräckligt 
underlag för att vi ska kunna uttala oss om huruvida årsredovisningen är 
korrekt och därmed ger en rättvisande bild.” 
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Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning 
som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Årsredovisningen 
tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen överlämnas 
därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om ansvarsfrihet.     

Årsredovisningen för år 2019 visar ett negativt resultat på 31,5 mnkr, vilket 
är 35,4 mnkr sämre än budget. Resultatet är belastat med kostnader av 
engångskaraktär på cirka 18 mnkr som till största del härrör från 
fastighetsförsäljningar samt att investeringsprojekt som avbrutits 
kostnadsförts. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka gjort extra avsättning för pensions-
åtaganden med 1 800 000 kr. Denna avsättning strider mot LKBR (Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning), vilket påpekats 
senast i revisorernas granskningsrapport avseende årsredovisning 2018. 
Denna avsättning har nu återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för 
pensionsutbetalningar avseende förmåner intjänade före 1998. 
Kommunkoncernen visar ett negativt resultat på 32,5 mnkr. 

Utbildningsnämnden beslutar i samband med sin behandling av 
årsredovisningen 20 maj 2020 § 42, att hos kommunstyrelsen begära 
ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av sektorns ekonomi 
då det föreligger otydligheter kring årsresultatets storlek. En beräkning av 
kostnaden har gjorts som uppgår till 200 000 kr. Detta behandlas i separat 
ärende. 

Facklig samverkan har skett vid Cesam 19 maj 2020 där Lärarnas 
Riksförbund lämnat följande protokollsanteckning: ”Lärarnas Riksförbund 
fick en tydlig och bra genomgång av det ekonomiska läget i Färgelanda 
kommun på CESAM den 19 maj 2020. Lärarnas Riksförbund hyser en stor 
oro för att det ekonomiska läget ska få betydande konsekvenser för 
Färgelanda kommuns skolor.  

Lärarnas Riksförbund anser att det är under all kritik att Färgelanda 
kommuns politiker genom sitt handlande väljer en linje där man sparar på 
våra barns utbildning! 

Lärarnas Riksförbund är oroliga att våra medlemmars arbete p.g.a. 
köpstopp och besparingar blir svårare när uppdaterat undervisnings-

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

material inte får köpas in för att bedriva undervisning utifrån gällande 
styrdokument.  
 
Om sparbetingen får konsekvensen att Färgelanda kommun måste säga upp 
personal inom Barn och Utbildning befarar Lärarnas Riksförbund att det 
kommer påverka arbetsmiljön både för kvarvarande personal och för elever 
på ett negativt sätt. Lärarnas Riksförbund befarar att legitimerade lärare i 
de fallen kommer välja en annan arbetsgivare där arbetsförhållanden är 
mer gynnsamma”. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelsen 2020-06-09 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-04, § 86 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 84. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020. 
Årsredovisning 2019 Färgelanda kommun. 
Socialnämndens beslut 18 maj 2020 § 23 inklusive tjänsteskrivelse 
(årsredovisningen ingår i kommunens totala årsredovisning). 
Utbildningsnämndens beslut 20 maj 2020 § 42 inklusive tjänsteskrivelse 
(årsredovisningen ingår i kommunens totala årsredovisning). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomichefen 
Diariet 
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KF § 53  Dnr 2020/7 
Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja 
kommunstyrelsen, dess ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Kommunfullmäktige riktar dock anmärkning mot kommunstyrelsen för 
brister i styrning och intern kontroll med den motivering som revisorerna 
framför i revisionsberättelsen. 

Jäv:  
Linda Jansson (M), Tobias Bernhardsson (C), Kenneth Carlsson (L), Ulla 
Börjesson (S) och Jörgen Andersson (SD)  anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige  tar del av ansvarsfrihetsberedningens förslag 
revisionsberättelsen och kommunstyrelsens förklaring med anledning av att 
revisionen riktar anmärkning mot styrelsen (Se kommunstyrelsens protokoll 
2020-06-17 § 114   

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas men riktar anmärkning mot 
kommunstyrelsen för brister i styrning och intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-17, § 114 
Revisionsberättelsen 2020-06-09 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2020-06-09. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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KF § 54  Dnr 2020/7 
Fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja 
socialnämnden, dess ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
  
Jäv:  
Kristina Ivarsson (C), Håkan Ekman (S) och Kerstin Fredriksson (S) 
anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.   
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas.  
 
Beslutsunderlag 

 
Revisionsberättelsen 2020-06-09 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2020-06-09. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 55  Dnr 2020/7 
Fråga om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja 
utbildningsnämnden, dess ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Jäv:  
Hans Göran Palmquist (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av 
ärendet. Tobias Bernhardsson justerar denna paragraf eftersom Hans Göran 
Palmquist som valts att justera dagens protokoll, är jävig. 

Ärendebeskrivning 

Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.  

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelsen 2020-06-09 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2020-06-09. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 56  Dnr 2020/7 
Fråga om ansvarsfrihet för Bygg- och trafiknämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja 
Bygg och trafiknämnden, dess ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Jäv:  
Tony Bratt Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av 
ärendet.  

Ärendebeskrivning 

Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.  

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelsen 2020-06-09 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2020-06-09. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 57  Dnr 2020/7 
Fråga om ansvarsfrihet för valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja 
valnämnden, dess ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 

Jäv:  
Inger Bäcker (V) och Linda Jansson (M)  anmäler jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. Ulla Börjesson (S) justerar denna paragraf 
eftersom Inger Bäcker,  som valts att justera dagens protokoll, är jävig. 

Ärendebeskrivning 

Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.  

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelsen 2020-06-09 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2020-06-09. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 58  Dnr 2020/7 
Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndaren 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja 
överförmyndaren och dennes ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 

Jäv:  
Kerstin Fredriksson (S) och Thor-Björn Jakobsson (C)  anmäler jäv och 
deltar inte i behandlingen av ärendet. Kenneth Carlsson (L), 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande, leder sammanträdet i detta 
ärende eftersom ordföranden är jävig.  

Ärendebeskrivning 

Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.  

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelsen 2020-06-09 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2020-06-09. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 59  Dnr 2020/7 
Fråga om ansvarsfrihet för val- och arvodesberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja 
val- och arvodesberedningen, dess ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 

Jäv:  
Thor Björn Jakobsson (C), Ann Blomberg (C), Håkan Ekman (S), Inger 
Bäcker (V), Kenneth Carlsson (L), Jörgen Andersson (SD) och Owe Quick 
(SD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Ulla Börjesson 
(S) justerar denna paragraf eftersom Inger Bäcker,  som valts att justera
dagens protokoll, är jävig. Kerstin Fredriksson, kommunfullmäktiges andre
vice ordförande leder sammanträdet i detta ärende eftersom både
ordföranden och förste vice ordföranden är jäviga.

Ärendebeskrivning 

Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.  

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelsen 2020-06-09 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2020-06-09. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 60  Dnr 2019/6 
Intern kontroll 2019 för bygg- och trafiknämnden, socialnämnden samt 
utbildningsnämnden, uppföljning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga uppföljning av intern kontroll 2019 
för respektive bygg- och trafiknämnden, socialnämnden och utbildnings-
nämnden till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I kommunens ”Riktlinjer Intern kontroll Färgelanda kommun”, reviderade 
22 maj 2019 § 88, framgår följande när det gäller uppföljning av nämndens 
interna kontrollplan: 

”Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med 
att nämnden beslutar om plan för kommande år. Uppföljningen översänds 
till kommunstyrelsen för att ingå i en samlad uppföljning av kommunens 
totala interna kontroll som sker i samband med årsredovisningen.” 

Bygg- och trafiknämnden, socialnämnden respektive utbildningsnämnden 
har behandlat uppföljning av sin interna kontrollplan för 2019 och skickat in 
den till kommunstyrelsen. Samtliga punkter som kontrollerats kvarstår i 
plan för 2020 då avvikelser har rapporterats. 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-04 § 90 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 86. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2020. 
Bygg- och trafiknämndens uppföljning av intern kontroll 2019 
(28 november 2019, § 84). 
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Socialnämndensuppföljning av intern kontroll 2019 (18 december 2019, 
§ 90).
Utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll 2019
(3 februari 2020, § 5).

Beslutet skickas till 
Diariet 

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 61 Dnr 2020/132 
Utökad ram för nyupplåning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ram för ytterligare 
nyupplåning med 20 mnkr under 2020, att användas med stor restriktivitet. 

Under första kvartalet 2020 har nya lån på 20 mnkr upptagits. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Kommunfullmäktige behandlade Mål- och resursplan 
2020-2022 (KF 13 november 2019 § 127) fastställdes investeringsram på  
20 mnkr för 2020 och godkändes en ram för nyupplåning upp till 20 mnkr 
under 2020. För planperioden fastställdes nedanstående finansiella mål: 

 Resultatet ska uppgå till minst 1-2 procent av totala skatteintäkter
och statsbidrag.

 Soliditeten ska årligen öka för att på sikt uppgå till minst 35 procent.

Av Mål- och resursplan 2020-2022 framgår att målen utgår från 
balanskravet och viljan att uppnå en långsiktigt sund ekonomi, samt att ha 
en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster. Här framgår också 
följande gällande god ekonomisk hushållning: 

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet, 
vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp 
till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att 
också bidra till finansiering av investeringar och framtida pensions-
åtaganden. 
I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära 
kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För Färgelanda kommun 
innebär god ekonomisk hushållning att kommunen uppfyller 100% av de 
finansiella målen samt minst 75% av verksamhetsmålen som är antagna av 
kommunfullmäktige. 

För 2020 budgeterades ett resultat på 1,0 % av totala skatteintäkter och 
statsbidrag vilket innebär 4 053 000 kr. 
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Där Investeringsplan 2020-2025 presenteras i Mål- och Resursplan 2020-
2022 framgår följande: 
Förenklat kan sägas att självfinansieringsutrymmet för investeringar utgörs 
av resultat plus avskrivningar. Utifrån den accelererande negativa 
resultatutveckling, som bland annat framgår av kommunens delårsrapport, 
och den investeringsplan som presenteras kommer extern finansiering bli 
nödvändig. En ökad belåning innebär sämre soliditet vilket går emot 
fullmäktiges finansiella mål. Extern finansiering innebär ökade 
räntekostnader och större risk bland annat i form av räntekänslighet. Att 
låna till investeringar med bestående värde och investeringar som gagnar 
kommande generationer behöver inte vara negativt. Det är dock viktigt att 
välunderbyggda investeringskalkyler upprättas där konsekvenser, bland 
annat i form av ökade kapital- och driftskostnader, tydligt beskrivs och 
beaktas. Att behöva låna till driften är inte försvarbart och heller inte att 
betrakta som god ekonomisk hushållning. 

Prognoser för helåret 2019 och Årsbokslut 2019 

I samband med delårsrapport per sista juli 2019 prognostiserades ett 
årsresultat på -12,4 mnkr, vilket var 16,3 mnkr sämre än budget. I den 
prognos som lämnades i samband med Ekonomisk rapport avseende tredje 
kvartalet 2019 påvisades en negativ avvikelse jämfört med budget på  
29,9 mnkr, vilket i så fall skulle innebära ett negativt resultat på 25,9 mnkr 
för helåret. Årsredovisningen, som är överlämnat till de sakkunniga 
revisorerna för granskning, visar ett negativt resultat för 2019 på 31,5 mnkr. 
Resultatet är 35,4 mnkr sämre än budgeterat. 2019 års resultat är belastat 
med intäkter och kostnader av engångskaraktär på 16,2 mnkr. Färgelanda 
kommun klarar således inte balanskravet och uppfyller inte heller något av 
de tre finansiella målen för 2019. 

Prognos för helåret 2020 

Av den kvartalsrapport (Q1 2020) som sammanställts per sista mars  
prognostiseras en negativ avvikelse jämfört med budget på 17,9 mnkr, 
vilket skulle innebära ett negativt resultat för 2020 på 13,8 mnkr.  

Sammanfattning 

Färgelanda kommun lever inte på något sätt upp till kraven på god 
ekonomisk hushållning. I delårsbokslutet per sista juli 2019 angavs att den 
då lämnade prognosen var oroväckande och att den ställde stora krav på 
både kontinuerligt och strategiskt arbete kring verksamhetsanalyser och 
effektiviseringsåtgärder på både kort och lång sikt. De då prognostiserade 
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underskotten har i stället fortsatt att öka. Under andra halvåret har 
resultatutvecklingen kraftigt försämrats i nämnderna.  

Likviditeten har till följd av detta försämrats oerhört. Likviditetsförstärkning 
har blivit en realitet, kommunen lånar nu till driften. Under första kvartalet 
2020 har nyupplåning på 20 mnkr upptagits. Det innebär att den av 
kommunfullmäktige beslutade låneramen är fullt utnyttjad, trots endast 
investeringar på cirka 1 mnkr hittills i år. Detta är en mycket oroande och 
allvarlig utveckling som kräver omedelbara åtgärder på både kort och lång 
sikt för Färgelanda kommuns framtid. Den kortsiktiga betalningsförmågan 
är ett villkor för fortlevnad. När kostnaderna är större än intäkterna under en 
längre period tar pengarna slut. När pengarna på bankkontot är slut och 
ytterligare lån inte beviljas så kan betalningar inte längre fullföljas. Det är i 
ett sådant läge som ett privat företag går i konkurs.  

Av den likviditetsplanering som görs framgår att likviditeten är något bättre 
nu än vad den var för två månader sedan, dock är det mycket svårbedömt 
om det är en trend som kommer att hålla i sig. Fattade beslut, vidtagna 
åtgärder och lämnad prognos visar ej att den negativa utvecklingen har vänt. 
Utifrån rådande ekonomiska situation bedömer förvaltningen att 
investeringar på cirka 7-8 mnkr av de planerade 20 mnkr trots detta bör 
utföras under 2020, härav bland annat vissa IT-investeringar.  

För att undvika en situation där kommunen inte i tid kan fullgöra sina 
förpliktelser, exempelvis betala löner eller leverantörer, och för att 
finansiera de mest akuta investeringarna finns ett eventuellt behov av  
utökad låneram. Det strider helt emot god ekonomisk hushållning att låna 
till driften. Kommande generation får betala för något som redan är 
konsumerat. Det går också tvärtemot de av fullmäktige beslutade finansiella 
målen. Ytterligare belåning medför också ökat underskott i ett redan utsatt 
läge. Låneramen bör utifrån ovanstående användas med stor restriktivitet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-04, § 91 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 88. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomichefen

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-06-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 62  Dnr 2020/53 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), investeringskostnader 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en ytterligare investering på 
1 480 000 kr för införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. 
Fullmäktige har tidigare beviljat 1 700 000 kr vilket totalt innebär en 
investeringskostnad  motsvarande 3 180 000 kr. Dessa fördelas på fyra år 
enligt följande: 

År 2020:    460 000 kr 
År 2021:    700 000 kr 
År 2022:    900 000 kr 
År 2023: 1 120 000 kr 
Totalt: 3 180 000 kr 

Utökat behov av driftsmedel för åren 2023 och framåt ska beaktas i arbete 
med Mål- och resursplan för respektive år. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 29 att godkänna att 
Färgelanda kommun avropar och ingår avtal om införande av Framtidens 
Vårdinformationsmiljö (FVM), option 1, 2 och att för option 3 i första hand 
begära anstånd till att lämna beslut med hänvisning till pågående pandemi 
och i andra hand följa kommunstyrelsens beslutsförslag. De delegerar till 
kommunstyrelsen, genom beslut i arbetsutskottet senast 30 april 2020, att 
fatta slutgiltigt beslut om avrop.  

Kommunfullmäktige beslutar även att finansiering av implementerings-
kostnaden för option 1, 2 och 3 sker genom Socialnämndens investerings-
ram för 2020-2021. Kostnaden bedöms totalt uppgå till motsvarande  
1,7 miljoner kronor exklusive 50 % tjänst i projektet 2020-2023. Resterande 
300 000 kr finansieras inom investeringsramen för 2021. Kommun- 
fullmäktige uppdrar till socialnämnden att planera för beräknad årlig 
ekonomisk effekthemtagning på 600 000 kr, med början i budget år 2023, 
samt med helårseffekt från år 2024. Avrapportering av planen ska ske i 
samband med budgetberedningen inför år 2023. 

Anstånd beviljas av Västra Götalandsregionen till 13 maj och arbetsutskottet 
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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

beslutar den 13 maj 2020 § 76, att avropa option 3 från leverantören Cerner 
Sverige AB och teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. 
Arbetsutskottet föreslår även kommunfullmäktige besluta att utöka 
investeringsramen med 1.155.000 kr för att finansiera införandet. Summan 
framgick som ett alternativ i det underlag som förelåg beslutet. 

Inför kommande investeringsbeslut i kommunfullmäktige har en 
genomgång skett av kommande kostnader där det visar sig att i tidigare 
underlag har det inte varit klart vad som räknas som investering- respektive 
driftskostnad. Detta innebär att föreliggande förslag till utökad 
investeringskostnad inte helt överensstämmer med det beslut som 
arbetsutskottet fattade 13 maj. 

När projektet är avslutat och satt i drift kommer införandet också innebära 
att socialnämnden behöver en ramökning på 800 000 kr för att täcka 
kapitalkostnader (avskrivning och internränta) samt löpande driftkostnader 
(till VGR och Cerner). Detta behöver behandlas separat i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-04 § 95 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 92. 
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2020. 
Arbetsutskottets beslut 13 maj 2020 § 76. 
Underlag för beräkning av kostnader – Option 3 FVM daterat 11 maj 2020. 
Kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 29. 

Tillförordnad kommunchef informerar. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Socialchefen 
Ekonomichefen 
Diariet 
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KF § 63  Dnr 2020/118 
Yttrande  angende ev försäljning av fastigheter i Ellenö ägda av 
Valbohem. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna 
Dagsholm 3:3 och Ellenö 4:3. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Valbohem AB förbereder en försäljning av fastigheterna Dagsholm 3:3 och 
Ellenö 4:3. Enligt bolagets ägardirektiv ska kommunfullmäktiges 
godkännande inhämtas innan beslut fattas av principiell art. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-04 § 98 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 100. 
Valbohem AB:s skrivelse daterad 28 april 2020 inklusive underlag. 
 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Valbohem  
Diariet 
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KF § 64  Dnr 2020/25 
Redovisning av obesvarade motioner maj 2020 

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 (4 maj 2020) 

Dnr KS 2019/133 
Motion om upprustning av scenen på torget samt inköp av 
marknadsbord [Kerstin Fredriksson (S) ] 
Anmäld i KF 2019-04-10 

Dnr KS 2019/178 
Motion gällande fritidsgårdar [Inger Bäcker (V)] 
Anmäld i KF 2019-06-19 

Dnr KS 2019/212 
Motion om att påverka Trafikverket att upprätta rastplatser i 
Färgelanda kommun [Kerstin Fredriksson (S)] 
Anmäld i KF 2019-09-11 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-04 § 106 
Arbetsutskottets beslut 27 maj 2020 § 106. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Diariet 
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KF § 65  Dnr 2020/106 
Avsägelse av uppdrag Per-Olov Magnusson (S), ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns 

Beslutet skickas till 
Per Olof Magnusson 
Länsstyrelsens för ny sammanräkning 
Troman 
Webben 
Lönekontoret 
Diariet 
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KF § 66  Dnr 2019/346 
Fyllnadsval av revisor i de fonder som kommunen förvaltar - efter Kent 
Carlsson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för resterande del av innevarande 
mandatperiod välja Ann Britt Dahl (S) till revisor i följande fonder stiftelser 
som kommunen förvaltar 

Dnr 2018/467 
”Föreningen Enighet och enkelhets  stiftelse för välgörande ändamål” 
Revisor: 
Ann Britt Dahl (S) 

Dnr  KS 2019/87 
Hilda och Albin Johanssons Minnesfond 
Revisor:  
Ann Britt Dahl (S) 

Ingegerd och Einar Kromnows Premiefond 
Revisor:  
Ann Britt Dahl (S) 

GA Samuelssons Minnesfond i Färgelanda 
Revisor:  
Ann Britt Dahl (S) 

Skolsamfonden  
Revisor:  
Ann Britt Dahl (S) 

Sociala Samfonden 
Revisor:  
Ann Britt Dahl (S) 

Beslutet skickas till 
Vald 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
Lönekontoret 
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KF § 67  Dnr 2019/334 
Meddelande: Förvaltningsrättens dom i överklagandet av 
kommunfullmäktiges beslut att sälja fastigheten Gatersbyn 1:120  - 
överklagandet avslås 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger meddelandet om domen till handlingarna 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 68  Dnr 2020/26 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl Socialtjänstlagen och 
LSS 

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Text 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens 
revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt 
avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen 
ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut skulle ha varit verkställt. 

 Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har 
myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande 
av en särskild avgift 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll 2020-05-18, § 29 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Diariet 
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KF § 69  Dnr 2020/62 
Årsredovisning 2019, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(NÄRF) och fråga om ansvarsfrihet för direktionen, ledamöter och 
ersättare  
 
Ärendet har kungjorts i en tilläggskungörelse 16 juni 2020. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt godkänna att ärendet behandlas idag. 

 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt för sin del att godkänna 
årsredovisningen för 2019 och lägga den till handlingarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 

 
Jäv 
Pontus Westerman Hansson (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen 
av ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
NÄRF har inkommit med årsredovisning för år 2019. Från och med 2019 
års bokslut kommer NÄRF, i samförstånd med PWC revisionsbyrå, enbart 
redovisa verksamhet sotning och räddningstjänst var för sig, ingen 
redovisning av båda verksamheter tillsammans kommer att ske. Det största 
skälet till förändringen är att sotningsverksamheten är taxefinansierad till 
skillnad från räddningstjänst som är skattefinansierad. 
 
Förbundet redovisar ett resultat från räddningstjänsten som uppgår till  
3 022 000 kr. I resultatet ingår en positiv budgetavvikelse avseende 
avskrivningar med cirka 800 000 kr. Avvikelsen beror bland annat på 
omprioritering av planlagda investeringar, grundat på ett direktionsbeslut 
avseende investering av övningshus (budget 8 000 000 kr) ej med i plan. 
Förseningar vid byggnation har medfört att investeringen inte är färdigställd 
i tid och därmed har avskrivningarna inte aktiverats. 
 
Ersättning från RMB (Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän) påverkar 
resultatet positivt med totalt 1 625 000 kr vilket inte är budgeterat. 
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Ersättningen har ursprung i kostnader för LC54 där RMB står för 42 % av 
kostnaderna. 
 
Ytterligare områden som påverkar resultatet positivt är pensionskostnader 
som understiger budget med cirka 780 000 kr. Verksamhetsledning har ett 
positivt resultat på intäkter och lägre kostnader än budgeterat, resultat  
634 000 kr. 
 
Sotningsenheten redovisar ett resultat som uppgår till 445 000 kr där det är 
intäktsökning som ger resultatet, kostnaderna ligger i stort på budgeterad 
nivå. Resultatet bokförs som skuld i balansräkningen, fördelning Färgelanda 
20 % samt Trollhättan 80 %. 
 
Verksamhetens intäkter överstiger budget med 401 000 kr som i stort avser 
intäkter för utförda brandskyddskontroller. Det beror på att året innehöll fler 
objekt, än normalt, som låg inom kontrollperiod. Kostnaderna ligger över 
budget med 89 000 kr vilket till stor del beror på leasing av fordon i stället 
för inköp, det innebär högre kostnader i driften. Även förbrukningsmaterial 
och bränsle har ökat något mer än budgeterat. Budgetavvikelsen för 
personalkostnader är 162 000 kr och påverkar resultatet positivt. Under året 
har en personal varit långtidssjukskriven, ingen ersättare har anställts. 
 
Revisorerna har granskat redovisning och förvaltning för 2019 i enlighet 
med kommunallagen, god revisionssed, förbundsordning och förbundets 
revisionsreglemente. Revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i 
revisionsarbetet. 
 
Revisorerna bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att 
verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda 
verksamhetsmålen i handlingsprogram 2016-2018 med förlängning 2019. 
Redovisningen bör utvecklas. Direktionen lämnar heller ingen 
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. Avvikelse mot lag och 
god sed sker avseende att anpassning till ny lagstiftning ej skett i sin helhet. 
 
Revisorerna bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att 
den interna kontrollen är tillräcklig. Årsredovisningen är i allt väsentligt 
rättvisande. Den är upprättad enligt lag om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed. 
 
Revisorerna: 

 tillstyrker att årsredovisningen godkänns 
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 har inte funnit skäl för anmärkning 
 tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-25, § 44. 
Arbetsutskottets beslut 18 april 2020 § 43. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020. 
Begäran om ansvarsfrihet daterad 17 februari 2020. 
Direktionens beslut 13 februari 2020 § 3. 
Årsredovisning 2019 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund inklusive 
revisionsberättelse daterad 13 februari 2020. 
Granskningsrapport. 
 
 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
NÄRF 
Diariet 
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KF § 70  Dnr 2020/159 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Bygg och trafiknämnden - 
Lennart Hansson (C) 

 
Kommunfullmäktige förslag/beslut 

 
Avsägelsen godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Lennart Hansson 
Troman 
Webben 
Lönekontoret 
Diariet 
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KF § 71  Dnr 2020/159 
Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i Bygg och trafiknämnden för 
resterande del av innevarande mandatperiod -  efter Lennart Hansson 
(C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Magnus Bandgren (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Vald  
Troman 
Webben 
Lönekontoret 
Diariet 
Sekreteraren 
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KF § 72  Dnr 2020/161 
Avsägelser från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Magnus 
Bandgren (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen godkänns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Bandgren 
Troman 
Webben 
Lönekontoret 
Diariet 
Sekreteraren 
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KF § 73  Dnr 2020/161 
Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen för 
resterande del av innevarande mandatperiod - efter Magnus Bandgren 
(C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Johanna Magnusson (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Vald 
Troman 
Webben 
Lönekontoret 
Diariet 
Sekreteraren 
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KF § 74   
Avslutning 

 
Kommunfullmäktiges ordförande tackar kommunfullmäktige och önskar 
alla en trevlig sommar på hemmaplan.  Närområdet har mycket att erbjuda. 
Han påminner också om vikten av att vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och att vi visar hänsyn till varandra under denna Corona-
pandemi. 
  
Kommunfullmäktiges vice ordförande tackar ordföranden, presidiet och 
övriga och önskar också en trevlig sommar. 
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