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Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Louise Blom (C) 
Marion Pelli (C)  
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ersättare för Leif Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Linda Jansson (M)  
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Urban Henriksson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) tjg ersättare för Magnus Fröberg (S) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bo Ljung (L) 
Bengt Melin (M) 
 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Anna Lena Sörensson, personalföreträdare 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Genomgång av dagens ärende  
Genomgång av dagens ärenden kl 08.15-09.45 samt 09.50-11.00  (ärende 1-
3 och 5-17 på föredragningslistan) 
 
Beslutssammanträde  
Information och beslut § 120 (ärende 4 på föredragningslistan) kl 09.45-
09.50  
 
Mötesuppehåll för gruppmöte kl 11.00-11.10 
 
Beslutssammanträde  
Beslut i ärenden §§ 116-119 och 121-134 (ärende 1-3 och 5-17 på 
föredragningslistan) kl 11.10- 11.20 
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Innehållsförteckning 
 

§ 116 Ändringar på föredragningslistan  6 
§ 117 Kommunchefens information 2020/13 7 
§ 118 Aktuell information avseende 

Covid-19 
 8 

§ 119 Ekonomisk uppföljning 2020/5 9 - 10 
§ 120 Ställningstagande till 

ansvarsfrihet för ledamöter och 
ersättare i direktionen för 
Dalslands Miljö- och Energi-
förbund och godkännande av 
förbundets årsredovisning 2019 

2020/173 11 - 12 

§ 121 Ansökan avseende bidrag till 
motionsspår Allégården Högsäter 

2020/124 13 

§ 122 Utbetalning av Aktivitetsbidrag 
till föreningar 2020 med 
anledning av Covid-19 

2020/180 14 - 15 

§ 123 Antagande av Handlingsplan med 
anledning av förändringsarbete 
avseende styrnings-, lednings- och 
arbetsmiljöfrågor 

2020/184 16 - 17 

§ 124 Svar på Motion gällande 
fritidsgård/fritidsgårdar; Ywonne 
Jansson (V) och Inger Bäcker (V) 

2019/178 18 - 19 

§ 125 Svar på Motion avseende 
Trafikverket (tidigare Vägverket) 
upprätta lämpliga rastplatser i 
Färgelanda kommun; Kerstin 
Fredriksson (S) 

2019/272 20 

§ 126 Beslut om Valbohem AB:s, 
Gatersbyn 120 Fastighets AB:s 
och Färgelanda Vatten AB:s 
verksamhet varit förenlig med det 
fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala 
befogenheterna - bolagsuppsikt 
avseende förhållandena 2019 

2020/81 21 - 22 

§ 127 Kommunalt medbestämmande vid 
nyetablering av gruvverksamhet, 
ändring i miljöbalken 

2020/175 23 

§ 128 Firmatecknare för Färgelanda 
kommun, revidering avseende 

2020/50 24 - 25 
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kommunchef och avdelningschef 
Samhällsutveckling 

§ 129 Rapporter  26 
§ 130 Meddelanden 2020/12 27 
§ 131 Delegationsanmälan 2020/11 28 
§ 132 Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

protokoll 2020-08-19 
2020/32 29 

§ 133 Regional plan för transport-
infrastrukturen i Västra Götaland 
2018-2029, synpunkter på 
framtagen "bristlista" 

2020/194 30 - 31 

§ 134 Övriga ärenden  32 
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KS § 116   
Ändringar på föredragningslistan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande ärende: 
 
 Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029, 

synpunkter på framtagen "bristlista". 
_______ 
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KS § 117  Dnr KS 2020/13 
Kommunchefens information 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
I och med att det är kommunchefens första sammanträde med 
kommunstyrelsen redogör ordförande för befattningens uppdrag utifrån 
fastställd instruktion och därefter redogör kommunchefen för sin syn på 
uppdraget och kommande arbete. 

 
_______ 
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KS § 118   
Aktuell information avseende Covid-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Säkerhetssamordnaren och folkhälsostrategen informerar om aktuell 
situation avseende Covid-19 nationellt och i kommunen. ”Håll i – Håll ut – 
Håll avstånd” är ledord för kommunens arbete.  
 
Skolorna är i gång med sin verksamhet och fortsätter utifrån tidigare 
restriktioner för att undvika trängsel. Det arbetas med framtida lösningar när 
möjligheten att vistas utomhus minskar. Tidigare restriktioner gäller fortsatt 
i övrig verksamhet. Fortsatt mötesverksamhet digitalt, när så är möjligt. 
 
Färgelanda kommun har hos Socialstyrelsen ansökt om statsbidrag 2020 för 
att stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. För 
perioden 1 januari-31 augusti söker kommunen bidrag motsvarande cirka 
627 000 kr där större delen gäller kostnader för provtagning av personal 
samt skyddsutrustning.  
 
Linda Jansson (M) undrar hur skolbusstrafiken fungerar utifrån möjlighet att 
hålla avstånd i bussen. För gymnasieeleverna gäller Västtrafiks restriktioner, 
när det gäller upphandlad skolskjuts tar kommunchefen med sig frågan. 

 
_______ 
 
 
 
 
 
 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-26 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 119  Dnr KS 2020/5 
Ekonomisk uppföljning 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens presidium får uppdraget att nogsamt följa utvecklingen, 
tillse att åtgärder vidtas samt föra dialog med berörda nämnders presidier. 
Månadsvis uppföljning av ekonomin ska ske framöver i kommunstyrelsen 
och nämnder.   
 
Yrkanden 
 
Tobias Bernhardsson (C), Louise Blom (C), Marion Pelli (C), Birgitta 
Mehamedi Örn (C), Kenneth Carlsson (L) och Linda Jansson (M) föreslår 
kommunstyrelsen besluta att följande tillägg görs till föreliggande förslag 
till beslut: ”KS presidium får uppdraget att nogsamt följa utvecklingen, tillse 
att åtgärder vidtas samt föra dialog med berörda nämnders presidier. 
Månadsvis uppföljning av ekonomin ska ske framöver i kommunstyrelsen 
och nämnder”.   
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) med fleras tilläggsyrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden 
att kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna samt 
att KS presidium får uppdraget att nogsamt följa utvecklingen, tillse att 
åtgärder vidtas samt föra dialog med berörda nämnders presidier. Månadsvis 
uppföljning av ekonomin ska ske framöver i kommunstyrelsen och 
nämnder.   
 
Ärendebeskrivning 

 
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation ges en ekonomisk 
redovisning för aktuellt läge av kommunchefen. Arbetet pågår med 
delårsrapporten för juli månad som kommer att presenteras vid 
sammanträdet i september. 
 
Diskussion förs kring det presenterade. 

 
_______ 
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Beslutet skickas till 
KS presidium 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunchefen och dennes ledningsgrupp 
Diariet 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 120  Dnr KS 2020/173 
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och godkännande 
av förbundets årsredovisning 2019 

 
Kommunstyrelsens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna förbundets årsredovisning 
för 2019 och lägga den till handlingarna. 

 
Jäv 
Tobias Bernhardsson (C), Linda Jansson (M), Ulla Börjesson (S) och Urban 
Henriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. Bo Ljung (L) 
ersätter Tobias Bernhardsson (C) och Bengt Melin (M) ersätter Linda 
Jansson (M). Några ersättare för Ulla Börjesson (S) och Urban Henriksson 
(S) finns inte. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Förbundet lämnar en redogörelse för resultatet av de konkretiserade mål 
som visar på måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen som 
direktionen fastställt. 
 
Förbundet redovisar ett resultat för 2019 på 418 000 kr, avvikelsen är  
+643 000 kr mot budgeterat resultat.  
 
Miljö- och energikontoret uppvisar en budgetavvikelse på +725 000 kr för 
2019. Den positiva budgetavvikelsen beror på följande faktorer: 
 • Svårigheter att fullt ut kompensera personalbortfall under året. 
 • Intäkterna blev något högre än budgeterat, framförallt avseende tillsyns- 
   /prövningsavgifter samt övriga intäkter (bl.a. vattenprovtagning,  
   sekreterarfunktion i vattenråd/vattenvårdsförbund)  
 • Ej fullt utnyttjande av extra budgeterade medel för utveckling av det  
   miljö- och energistrategiska arbetet. 
 
Det slutgiltiga ekonomiska resultatet avseende Hållbar Utveckling Västs 
övergång till nya huvudmannen Innovatum AB 1 januari 2019, kunde på  
grund av ej avslutade/ej slutredovisade projekt inte färdigställas i 
helårsbokslutet 2018. Nu föreligger slutgiltigt resultat med undantag av 

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-26 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

projektet Sol i Väst. Detta innebär en budgetavvikelse för Hållbar 
Utveckling Väst på –82 000 kr för 2019.  
 
Det finansiella målet som direktionen fastställt för 2019 uppnås i och med 
årets resultat. 
 
När det gäller förbundets årsredovisning kan revisorerna inte uttala sig om 
den i allt väsentligt är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag 
med anledning av det datahaveri som skett i ekonomisystemet under året 
och vilket medför att den ekonomiska redovisningen inte är fullständig. 
 
Revisorerna kan av samma anledning inte tillstyrka att förbundets 
årsredovisning godkänns. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot direktionen för brister i intern kontroll 
vilket medfört att säkerheten i driften av ekonomisystemet inte har kunnat 
garanteras. 
 
Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 19 augusti 2020 § 117. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 augusti 2020. 
Anhållande av ansvarsfrihet 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund 
daterat 3 juli 2020. 
Bokslut/Årsredovisning 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund, DMEF. 
Revisionsrapport 2019 Dalslands Miljö- och Energiförbund. 
Revisionsberättelse för Dalslands Miljö- och Energiförbund daterad 11 juni 
2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 121  Dnr KS 2020/124 
Ansökan avseende bidrag till motionsspår Allégården Högsäter 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att utifrån kommunens ekonomiska situation 
2020 avslå bidragsansökan avseende motionsspår/elljusspår vid Allégården, 
Högsäter. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Högsäters Skidklubb ansöker om upprustningsbidrag för uppgradering av 
motionsspår/elljusspår vid Allégården. Ett bidrag som fast engångsbelopp är 
inte förenligt med riktlinjerna, dock kan föreningen ansöka och beviljas 
aktivitetsbidrag och bidrag om tillfällig förhyrning enligt gällande riktlinjer. 
Om synnerliga skäl föreligger kan principiella undantag beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Möjligheten att nyttja elljusspår inom kommunen är en viktig del för att 
kunna utöva aktiviteter som leder till bland annat en bättre folkhälsa.  
Kommunen är således positiv till stöd men med det ekonomiska läge som 
kommunen befinner sig i 2020 kan inte finansieringen av upprustning etc. 
lösas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 19 augusti 2020 § 119. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020. 
Ansökan avseende motionsspår Allégården Högsäter daterad 10 maj 2020. 
 
Ordföranden informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Högsäters Skidklubb 
Handläggaren 
Diariet 
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KS § 122  Dnr KS 2020/180 
Utbetalning av Aktivitetsbidrag till föreningar 2020 med anledning av 
Covid-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala aktivitetsbidrag för 2020 med samma 
belopp som utbetalats för vår- respektive hösttermin 2019 till berättigade 
föreningar, trots att verksamhet inte har kunnat genomföras på grund av 
Covid-19. 
 
Finansiering sker genom redan budgeterade medel. 

 
Ärendebeskrivning 

 
På grund av Covid-19 och följderna av de restriktioner som Folkhälso-
myndigheten har utfärdat har föreningar inte haft möjlighet att bedriva 
planerad verksamhet under 2020. För att få en bild av hur detta påverkat 
kommunens föreningar har en enkät genomförts och sammanställts. Svaren 
visar att i stort sett samtliga bidragsberättigade föreningar drabbas 
ekonomiskt av följderna av Covid-19.  
 
Aktivitetsbidrag utbetalas utifrån redovisade aktiviteter under vår respektive 
höst varje verksamhetsår. I och med Covid-19 har inte aktiviteter kunnat 
genomföras 2020 vilket innebär att några bidrag inte betalas ut enligt 
gällande regelverk.  
 
Förvaltningen föreslår att aktivitetsbidrag utbetalas under 2020 med hänsyn 
till föreningarnas möjlighet till fortsatt verksamhet då dessa är viktiga för 
kommunens invånare, både ur ett folkhälso- och socialt perspektiv. 
Förslaget innebär att föreningarna får samma bidrag 2020 som utbetalats för 
våren respektive hösten 2019. Liknande beslut har fattats av andra 
kommuner för att stötta föreningar. 
 
Ärendet har tagits upp vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 
2020, § 101, i samband med diskussion om bidragsregler för föreningar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 19 augusti 2020 § 120. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 23 juli 2020. 
Sammanställning av ”Enkät om effekter i föreningslivet orsakade av Covid-
19 inklusive kommentarer. 

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-08-26 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 
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Redovisning av Utbetalning av aktivitetsbidrag för vt-2019 respektive ht-
2019. 
 
Ordföranden informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Handläggaren 
Ansvarig ekonom 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Diariet 
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KS § 123  Dnr KS 2020/184 
Antagande av Handlingsplan med anledning av förändringsarbete 
avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan med anledning av 
förändringsarbete avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor 
enligt förslag daterat 12 augusti 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram en 
kommunikationsplan för presentation av handlingsplanen och det fortsatta 
arbetet. 

Kommunstyrelsen ska löpande hållas informerad om arbetets fortgång. 

Åtgärderna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Yrkande 

Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag 
med följande tilläggsyrkande: ”att uppdra åt kommunchefen att ta fram en 
kommunikationsplan för presentation av handlingsplanen och det fortsatta 
arbetet”. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias 
Bernhardssons (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat enligt yrkandet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande har konstaterat att ett förändringsarbete 
behöver genomföras avseende styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor. 
Med anledning härav har ett förslag till handlingsplan tagits fram med 
förslag på åtgärder att genomföras under 2020-2022. 

Följande åtgärder finns med i planen: 
 Effektiv styrning och ledning
 Teamutveckling – ”kulturresa”
 Varumärkesplattform
 Arbetsmiljö
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 Visselblåsarfunktion.

Kostnaderna för åtgärderna uppskattas till 800 000 kronor under 2020-2022. 
Åtgärderna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Förslaget har beretts i ”Tillitsdelegationen”, som består av kommunchefen 
och dennes ledningsgrupp, representanter för samtliga fullmäktigepartier 
samt ordförande för Vision. 

Facklig samverkan har skett den 18 augusti 2020. Sveriges Skolledar- 
förbund lämnar protokollsanteckning i ärendet där de hänvisar till redan 
fattade beslut kring handlingsplaner och policys ur ett arbetsmiljöperspektiv 
samt beräknad kostnad för åtgärderna med hänvisning till kommunens 
ekonomiska situation vilket bland annat inneburit inköpsstopp. Lärarnas 
Riksförbund lämnar protokollsanteckning i ärendet mot bakgrund av 
beräknade kostnader för arbetet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 19 augusti 2020 § 118. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2020. 
Förslag till Handlingsplan med anledning av förändringsarbete avseende 
styrnings-, lednings- och arbetsmiljöfrågor daterad 12 augusti 2020. 
Protokollsanteckning Sveriges Skolledarförbund inlämnad 18 augusti 2020. 
Protokollsanteckning Lärarnas Riksförbund inlämnad 19 augusti 2020. 

Kommunchefen informerar. 

______ 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Ledningsgruppen 
Cesam  
Diariet 
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KS § 124  Dnr KS 2019/178 
Svar på Motion gällande fritidsgård/fritidsgårdar; Ywonne Jansson (V) 
och Inger Bäcker (V) 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 36 (att avveckla fritidsgården) 
avseende åtgärder för att skapa en ekonomi i balans vid ingången av 2021. 

Ärendebeskrivning 

Ywonne Jansson och Inger Bäcker (V) har i motion 8 maj 2019 föreslagit 
att: 
 hitta lämplig lokal i Färgelanda där man driver verksamhet i lika stor 

utsträckning som i dagsläget och som ges möjlighet att utvecklas utifrån 
ungdomarnas behov, 

 ge möjligheter till utökad fritidsgårdsverksamhet i närliggande områden 
i kommunen och se över möjligheterna till att använda befintliga 
samlingslokaler där barn och ungdomar kan träffas vid några tillfällen i 
veckan, 

− ge utrymmen för dessa utökade kostnader i kommande budget. 

Fritidsgårdsverksamheten har varit föremål för diskussioner och beslut i 
samband med åtgärder för att få kommunens ekonomi i balans vid ingången 
av 2021. Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 36 att avveckla 
fritidsgården. Samtidigt ges Utbildningsnämnden i uppdrag att till 
kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en alternativ fritidsgård 
skulle kunna bedrivas inom Valboskolans lokaler.  

I och med att verksamheten är socialnämndens ansvar har nämndens 
yttrande inhämtats. Socialnämnden beslutar 24 juni 2020 § 38 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut 15 april 2020 § 36 att avveckla fritidsgården. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 19 augusti 2020 § 121. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 20 juli 2020. 
Socialnämndens beslut 24 juni 2020 § 38 inklusive förvaltningens 
tjänsteskrivelse i ärendet. 

Kommunchefen informerar. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 125  Dnr KS 2019/272 
Svar på Motion avseende Trafikverket (tidigare Vägverket) upprätta 
lämpliga rastplatser i Färgelanda kommun; Kerstin Fredriksson (S) 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning 
till att ärendet är överlämnat till Trafikverket där svar inte har inkommit 
ännu. 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Fredriksson (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion där hon föreslår att ”kommunen påverka Vägverket att upprätta 
rastplatser i vår fina kommun”. 

Förvaltningen bedömer att motionen faller inom ramen för kommunens 
näringslivsstrategi gällande fokusområdet attraktionskraft, insatsområde 
marknadsföring av näringsliv och kommun.   

Näringslivsstrategen har varit i kontakt med Trafikverket (tidigare 
Vägverket) och lämnat in en önskemålsbegäran angående rastplatser i 
Färgelanda kommun. Trafikverket utreder ärendet och återkommer med 
besked när så är möjligt.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 19 augusti 2020 § 122. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 juli 2020. Motion 
avseende Vägverket upprätta lämpliga rastplatser i Färgelanda kommun, 
inkommen 5 september 2019. 

Ordföranden informerar. 

_______ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 126  Dnr KS 2020/81 
Beslut om Valbohem AB:s, Gatersbyn 120 Fastighets AB:s och 
Färgelanda Vatten AB:s verksamhet varit förenlig med det fastställda 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna - 
bolagsuppsikt avseende förhållandena 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att den verksamhet som Valbohem AB,  
och Färgelanda Vatten AB har bedrivit under föregående kalenderår får 
anses vara förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beträffande Gatersbyn 120 Fastighets AB har kommunstyrelsen konstaterat 
att bolagets ändamål i bolagsordningen ”att äga och förvalta fastigheter för 
Färgelanda kommun” inte kan anses uppfyllt under 2019. Kommunstyrelsen 
har därför föreslagit kommunfullmäktige att bolaget ska träda i frivillig 
likvidation och  kommunfullmäktige har 15 april 2020 § 35 fattat ett sådant 
beslut. 

Kommunstyrelsen överlämnar beslutet om uppsiktsplikten till kommun-
fullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 
Kommunallagen, 6 kap. 9 §, pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet i bolagsordningen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att dessa villkor inte är 
uppfyllda, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

Valbohem AB, Färgelanda Vatten AB och Gatersbyn 120 Fastighets AB ägs 
till 100% av Färgelanda kommun. 

Uppsiktspliktens genomförande 2019 

Under juni 2019 har kommunstyrelsen genomfört en ”bolagsdag”  där 
kommunstyrelsen fått information och fört en dialog med företrädare för 
kommunens bolag.  
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

Valbohem AB 
Förutom den formella styrningen av bolaget via ägardirektiv och bolags-
ordning har kommunstyrelsen genom sitt presidium haft överläggningar 
med Valbohems ledning vid ett flertal tillfällen. Överläggningarna har bland 
annat rört bolagets ekonomi, bokslut och delårsrapporter, så kallad informell 
styrning. 
Bolagets VD ingår i kommunchefens ledningsgrupp. 

Färgelanda Vatten AB 
Kommunstyrelsen har via kommunstyrelsens presidium och förvaltnings-
ledningen  haft överläggningar med ledningen både för ägarbolaget 
Färgelanda Vatten AB och för driftbolaget Västvatten AB. I de senare 
överläggningarna har representanter för Västvatten AB:s övriga delägare, 
Munkedals, Sotenäs och Uddevalla kommuner, deltagit.   

Gatersbyn 120 Fastighets AB  
Bolaget har införskaffats för cirka sex år sedan som en förberedelse för 
försäljning av fastigheten Gatersbyn 1:120 med Livsmedelscenter i Väst 
(Björnhuset) för att snabbt kunna tillmötesgå en eventuell köpares önskemål 
att förvärva fastigheten ingående i ett bolag istället för en ren fastighetsaffär. 

Kommunfullmäktige har under 2019 beslutat att sälja fastigheten. Köpet är 
genomfört under maj 2020 och det ursprungliga syftet med bolaget finns 
därför inte längre. 

Inga kommunala fastigheter har överförts till bolaget. Förutsättningarna för 
att bedriva sådan verksamhet som anges i bolagsordningen saknas alltså. 
Under sådana förhållanden har kommunstyrelsens enligt Kommunallagen  
6 kap, 9 § att lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
Kommunstyrelsen har fullföljt det uppdraget och föreslagit att företaget ska 
likvideras. Kommunfullmäktige har i april 2020 följt kommunstyrelsens 
förslag och beslutat att bolaget ska träda i frivillig likvidation. 

Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets beslut 19 augusti 2020 § 123. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2020. 

_______ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Respektive bolag 
Diariet
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 127  Dnr KS 2020/175 
Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet, 
ändring i miljöbalken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till förfrågan om att 
gemensamt med Bengtsfors kommun och övriga kommuner som kan 
komma i fråga, driva frågan om en komplettering i miljöbalken avseende 
kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvdrift. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun önskar Färgelanda kommuns 
synpunkter på att gemensamt driva frågan om kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet. 

Bakgrunden är inlämnat E-förslag med yrkande att Bengtsfors kommun ska 
uppvakta regering och riksdag för att få en komplettering införd i 
miljöbalken gällande kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 
gruvverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att kontakta kommunerna i 
Dalsland samt Årjäng för att tillsammans driva frågan om kommunalt 
medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 19 augusti 2020 § 124. 
Kommunstyrelsens i Bengtsfors kommun beslut 11 mars 2020 § 50. 
E-förslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvdrift.

Kommunchefen informerar. 

_______ 

Beslutet skickas till 
Bengtsfors kommun 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

KS § 128  Dnr KS 2020/50 
Firmatecknare för Färgelanda kommun, revidering avseende 
kommunchef och avdelningschef Samhällsutveckling 

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 Tünde Petersson gällande ärenden som handläggs inom
avdelning Samhällsutveckling.

 Kommunchef Katrin Siverby 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 26 februari 2020 § 31. 

Ärendebeskrivning 

Vid tillfällen 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 nya medarbetare på befattningen kommunchef 
respektive avdelningschef Samhällsutveckling. 
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Kommunstyrelsen 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 19 augusti 2020 § 125. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2020. 

_______ 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 129   
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: 
 KFi:s årsmötesprotokoll 2020-05-11. 
 Samordningsförbund Västs styrelseprotokoll 2020-05-15. 
 Västvatten AB:s styrelseprotokoll 2020-05-27. 
 Färgelanda Vattens AB:s styrelseprotokoll 2020-05-27. 
 Brottsförebyggande rådets Arbetsgrupps mötesanteckningar 2020-06-08. 
 Valbohem AB:s styrelseprotokoll 2020-06-09 respektive 2020-06-16. 
 Dalslands Miljö- och Energinämnds protokoll 2020-06-11. 
 Färgelanda Vägförening samfällighets föreningsstämmoprotokoll  

2020-06 25. 
 SKR:s presentation Öppna Jämförelser inom detaljplaneområdet. 

 
_______
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 130  Dnr KS 2020/12 
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Meddelanden daterade 20 augusti 2020. 

 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 131  Dnr KS 2020/11 
Delegationsanmälan 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsanmälan till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Delegationsanmälan daterad 20 augusti 2020. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 132  Dnr KS 2020/32 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-19 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

 
_______ 

 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 133  Dnr KS 2020/194 
Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-
2029, synpunkter på framtagen "bristlista" 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt presidiet att lämna synpunkter på 
”bristlistan” då svar ska lämnas till Fyrbodals kommunalförbund innan 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
Yrkande 

 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge presidiet 
i uppdrag att lämna synpunkter på ”bristlistan” då svar ska lämnas till 
Fyrbodals kommunalförbund innan kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
Propositionsordning 

 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att kommun-
styrelsen beslutar enligt yrkandet.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Västra Götalandsregionen har antagit Regional plan för transport-
infrastruktur i Västra Götaland för perioden 2018-2029. I samband med att 
planen skulle antas yttrade sig kommunstyrelsen i ärendet (KS 28 juni 2017 
§ 149).  
 
I planen finns ett antal vägsträckor som benämns brister där beslut om 
åtgärder fattas efter hand. Kommunalförbunden har möjlighet att lämna 
inspel när det gäller dessa. Inför kommande inlämning av uppgifter till 
Västra Götalandsregionen efterfrågar Fyrbodals kommunalförbund 
synpunkter från berörda kommuner. För Färgelanda kommun handlar det 
om följande vägsträckor: 
 
 Väg 172 Stora Bön- Skällsäter 
 Väg 173 Färgelanda – Frändefors 
 Väg 924 Ellenö – Munkedal. 
 
Kommunens synpunkter ska vara kommunalförbundet tillhanda senast  
20 september vilket innebär att ärendet inte hinner passera arbetsutskottet 
eller kommunstyrelsens ordinarie sammanträden i september. 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Ordföranden informerar. 
 

_______ 
 
Beslutet skickas till 
KS presidium 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Planingenjören 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

KS § 134   
Övriga ärenden 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Några övriga ärenden behandlas inte. 

 
_______ 
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