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Beslutande 
För Moderata samlingspartiet 
Per Krokström (M) 
Hans-Göran Palmqvist (M) 
 
För Centerpartiet 
Tobias Bernhardsson (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Magnus Bandgren (C) 
Kristina Ivarsson (C) 
Carina Tihane (C) 
 
För Liberalerna 
Kenneth Carlsson (L) 
 
För Socialdemokraterna 
Ulla Börjesson (S) 
Edgardo Varas (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Urban Henriksson (S) 
 
För Vänsterpartiet 
- 
 
För Sverigedemokraterna 
Jörgen Andersson (SD) 
Jane Glamér (SD) 
Pontus Westerman Hansson (SD) 
Hans Johansson (SD) Tjg ersättare  
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Oskar Engdahl, nämndsekreterare 
Kristina Olsson, Ekonomichef 
Ann-Britt Dahl, Ordförande revision 
Eivor Johansson, Revisor 
Hugo Hultgren, Revisor 
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Innehållsförteckning 
 

 Upprop   
 Val av personer att justera dagens 

protokoll 
  

§ 75 Godkännande av kungörelsen  5 
§ 76 Allmänhetens frågestund  6 
§ 77 Nya enkla frågor  7 
§ 78 Nya interpellationer  8 
§ 79 Nya motioner  9 
§ 80 Information från kommunchefen  10 
§ 81 Ställningstagande till 

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

2020/173 11 - 12 

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

2019/178 13 - 14 

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

2019/272 15 

§ 84 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 16 - 18 

§ 85 Delårsrapport januari-juli 2020 
inklusive årsprognos 

2020/5 19 - 21 

§ 86 Redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag 
avseende alternativ fritidsgård 
respektive fullvärdig 
Familjecentral 

2020/29 22 - 23 

§ 87 Verksamhetsförändring i form av 
stängning av öppna förskolan 

2020/210 24 - 25 
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§ 88 Policy och Riktlinjer avseende 
Kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier 
och repressalier 

2020/169 26 - 27 

§ 89 Revidering av förbundsordning 
för Dalslands miljö- och 
energiförbund 

2020/176 28 

§ 90 Avsägelse av uppdrag i som 
ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen, 
ledamot i val- och 
arvodesberedningen samt ersättare 
i valnämnden, Inger Bäcker (V) 

2020/188 29 

§ 91 Fyllnadsval till uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige 
efter Inger Bäcker (V) 

 30 

§ 92 Fyllnadsval till uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen efter 
Inger Bäcker (V) 

 31 

§ 93 Fyllnadsval till uppdraget som 
ledamot i val- och 
arvodesberedningen efter Inger 
Bäcker (V) 

 32 

§ 94 Fyllnadsval till uppdraget som 
ersättare i valnämnden efter Inger 
Bäcker (V) 

 33 

§ 95 Anmälan av nya gruppledare 
Liberalerna och Vänsterpartiet 

 34 

§ 96 Avsägelse av uppdrag som 
ledamot i utbildningsnämnden 
Peter Höög (S) 

2020/229 35 

§ 97 Fyllnadsval till uppdrag som 
ledamot i utbildningsnämnden 
efter Peter Höög (S) 

 36 

 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 75  
Godkännande av kungörelsen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kungörelsen med ändringarna 
nedan. 
 
Ändringar under dagens sammanträde:  
 
Ärende 19, 21 och 22 försvinner ur dagordningen. 
 

 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter 
Inger Bäcker (V) 
 

 Fyllnads till uppdraget som ledamot i val- och arvodesberedningen 
efter Inger Bäcker (V)  
 

 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i valnämnden efter Inger 
Bäcker (V) 

 
Under övriga valärenden tillkommer: 
 

 Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden Peter 
Höög (S) 

 
 Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden efter 

Peter Höög(S) 
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KF § 76  
Allmänhetens frågestund 

 
Inga Frågor ställs. 
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KF § 77   
Nya enkla frågor 
 
Ingen ny enkel fråga har lämnats in till sammanträdet. 
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KF § 78  
Nya interpellationer 
 
Inga nya interpellationer har lämnats till sammanträdet. 
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KF § 79   
Nya motioner 
 
Inga nya motioner har lämnats till sammanträdet. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 80   
Information från kommunchefen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisad information till 
handlingarna. 

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Under föredragningen redogör kommunchefen för sin befattning, uppdrag 
utifrån fastställd instruktion och sin syn på uppdraget och sitt arbete 
framöver. 
 

 
 

 
 
 
 

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 81  Dnr 2020/173 
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund och godkännande 
av förbundets årsredovisning 2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

 
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 
2020-10-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

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 
 
Kommunstyrelsens beslut 19 augusti 2020 § 120. 
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 
Dalslands miljö- och energiförbund 
Diariet 
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KF § 82  Dnr 2019/178 
Svar på Motion gällande fritidsgård/fritidsgårdar; Ywonne Jansson (V) 
och Inger Bäcker (V) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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. 

 
 
Yrkande 

 
Kerstin Fredriksson (S) yrkar på att med hänvisning till ärende 14 på dagens 
dagordning föreslår vi att motionen skall anses besvarad och beaktas i 
utredningen om framtida utformning av fritidsgårdsverksamhet. 
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till Kerstins Fredriksson (S) förslag 
 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och Kerstin Fredriksson (S) yrkande. Efter ställda 
propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 

 
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. 
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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 
 
Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2020 § 124. 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse daterad 20 juli 2020. 
Socialnämndens beslut 24 juni 2020 § 38 inklusive förvaltningens 
tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Ywonne Jansson 
Inger Bäcker 
Socialnämnden 
Diariet 
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KF § 83  Dnr 2019/272 
Svar på Motion avseende Trafikverket (tidigare Vägverket) upprätta 
lämpliga rastplatser i Färgelanda kommun; Kerstin Fredriksson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 
 
Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2020 § 125. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 24 juli 2020. 
Motion avseende Vägverket upprätta lämpliga rastplatser i Färgelanda 
kommun, inkommen 5 september 2019. 

 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Kerstin Fredriksson (S) 
Diariet 
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KF § 84  Dnr 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 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen har den 26 augusti § 126 gjort 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. 
 
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. 
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Uppsiktspliktens genomförande 2019 
 
Under juni 2019 har kommunstyrelsen genomfört en ”bolagsdag” där 
kommunstyrelsen fått information och fört en dialog med företrädare för 
kommunens bolag.  
 
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  
Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2020 § 126. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2020. 
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Beslutet skickas till 
Respektive bolag 
Diariet 
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KF § 85  Dnr 2020/5 
Delårsrapport januari-juli 2020 inklusive årsprognos 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas 
delårsrapporter för perioden 2020-01-01—2020-07-31 och lägger dem till 
handlingarna.  
 
Yrkande 

 
Tobias Bernhardsson (C), Ulla Börjesson (S) och Edgardo Varas (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutar den 29 september 2020 att för egen del att 
godkänna Färgelanda kommuns delårsrapport för perioden 2020-01-01—
2020-07-31 och överlämnar den till revisionen för granskning.  
 
Förvaltningen redovisar delårsrapport till och med juli månad 2020. 
Resultatet uppgår till 2,2 mnkr, vilket är 9,6 mnkr bättre än motsvarande 
period föregående år. Prognosen visar ett årsresultat på -6,8 mnkr, vilket är 
10,8 mnkr sämre än budget, och skulle innebära att balanskravet inte 
kommer att uppfyllas för 2020. 

Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på  
22,8 mnkr för helåret. Finansverksamheten prognostiserar en positiv 
avvikelse jämfört med budget på 12 mnkr för helåret. Detta beror på extra 
tillskott från staten på 12 mnkr som utbetalats för 2020. Trots detta tillskott 
påvisar alltså prognosen en negativ avvikelse jämfört med budget på  
10,8 mnkr för kommunen som helhet. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på  
-10,2 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en 
försämring med 1,0 mnkr. Socialnämnden behandlade sektor Omsorgs 
delårsrapport inklusive åtgärdsplan den 16 september 2020 § 48 (dnr SN 
2020/5) och beslutar godkänna delårsrapporten i sektor Omsorg för perioden 
2020-01-01-2020-07-31 enligt bilaga, att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna delårsrapporten för perioden 2020-01-01--2020-07-31 enligt 
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bilaga. Vidare beslutar socialnämnden att uppdra åt förvaltningen att arbeta 
vidare med ytterligare åtgärder för en budget i balans. 
 
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på  
-11,0 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en 
försämring med 6,0 mnkr. Utbildningsnämnden beslutar den 17 september 
2020 § 73 (dnr UN 2020/5) att godkänna upprättad delårsrapport för  
2020-01-01--2020-07-31 och överlämnar den till kommunfullmäktige.  
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med 
ytterligare åtgärder för att nå ett nollresultat i förhållande till budget 2020. 
Utbildningsnämnden godkänner att öppethållandet vid öppna förskolan 
minskas under hösten 2020 i avvaktan på kommunfullmäktiges 
ställningstagande till nämndens förslag att stänga den tills vidare. 
Utbildningsnämndens föreslår även kommunfullmäktige besluta att  
uppdra till utbildningsnämnden att fortsätta arbetet med att effektivisera 
verksamheten i syfte att nå ett nollresultat 2020. 
 
I samband med facklig samverkan i Fösam sektor Barn- och utbildning 
10 september 2020 lämnas protokollsanteckning från Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund samt Sveriges Skolledarförbund. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott jämfört med budget på  
-1,7 mnkr, varav avdelning Samhällsutveckling prognostiserar ett överskott 
jämfört med budget på 0,6 mnkr. Det innebär en negativ avvikelse med  
-2,3 mnkr för kommunstyrelsens övriga verksamheter. Jämfört med 
kvartalsrapporten per mars innebär det totalt sett en förbättring med  
1,9 mnkr för kommunstyrelsen, inklusive avdelning Samhällsutveckling.  
 
Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott jämfört med budget på  
0,1 mnkr. Jämfört med kvartalsrapporten per mars innebär det en förbättring 
med 0,1 mnkr. 
 
Facklig samverkan 
 
I samband med facklig samverkan i Cesam 22 september lämnar Sveriges 
Skolledarförbund följande protokollsanteckning: ”Vi noterar att det finns 
betydande brister i budgetrutiner och ekonomisk uppföljning av budget. 
Detta tenderar till att medföra stress, frustration och överbelastning för 
arbetstagare samt betydande risker att det sker felslut i de anpassningar av 
verksamheter och organisation som kan krävas”. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut 29 september 2020 § 139. 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 8 september 2020. 
Delårsrapport januari-juli 2020 inklusive årsprognos. 
Granskning av delårsrapport per juli 2020 Färgelanda kommun daterad 
2020-10-06 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten per juli 2020 daterad 2020-10-
06 
 
Protokollsanteckning från Sveriges Skolledarförbund lämnad vid Cesam  
den 22 september 2020. 
Utbildningsnämndens beslut 17 september 2020 § 73 inklusive 
protokollsanteckningar från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund samt 
Sveriges Skolledarförbund. 
Socialnämndens beslut 16 september 2020 § 48. 
 
Föredragning av ekonomichef, Kristina Olsson 
Föredragning av Revisorordförande, Ann-Britt Dahl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Revisionen 
Diariet 
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KF § 86  Dnr 2020/29 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende alternativ 
fritidsgård respektive fullvärdig Familjecentral 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att återta sitt uppdrag till Utbildningsnämnden 
(KF 15 april 2020 § 74) med hänvisning till nämndens ekonomiska 
situation. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över möjligheten 
att bedriva alternativ fritidsgård i framtiden (till exempel i annan lokal än 
skollokaler, samverkan med föreningsliv m m). Uppdraget redovisas under 
2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Socialnämnden längre tid att utreda hur 
en fullvärdig familjecentral ska kunna bedrivas. Redovisning sker till 
kommunfullmäktige i april 2021 för ställningstagande i budgetarbetet för 
2022. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutar 15 april 2020 § 74 bland annat:  
 
 att avveckla fritidsgården. Utbildningsnämnden får i uppdrag att till 

kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en alternativ 
Fritidsgård skulle kunna bedrivas inom Valboskolans lokaler, 

 att tillsvidare inte avveckla den öppna förskolan. Socialnämnden får i 
uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad redovisa hur en 
fullvärdig Familjecentral skulle kunna bedrivas från den 1 januari 2021. 

 
Uppdragen har behandlats i respektive ansvarig nämnd. 
Utbildningsnämnden har 20 maj 2020 § 54 beslutat uppdra till barn- och 
utbildningschefen att utreda hur en alternativ fritidsgård skulle kunna 
bedrivas inom Valboskolans lokaler och i arbetet ta hänsyn till: 

 lokaliteter och tillgång till dessa 
 personal och bemanning 
 verksamheten ut ett säkerhetsperspektiv 
 kostnader för bedrivande av verksamhet. 

Under hand har framkommit att utbildningsnämnden inte kommer att få nya 
resurser för att bedriva en alternativ fritidsgård och vid presidiets beredning 
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till nämndens sammanträde 24 juni beslutas att ta upp ärendet till nämnden 
för att föra en ny diskussion kring uppdraget. Vid nämndens sammanträde 
utgår ärendet. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet 17 september 2020 § 53. I dag är 
familjecentralen en familjecentralsliknande verksamhet. För att få kallas 
Familjecentral i ordets rätta mening så krävs det att personal från 
barnavårdscentralen (BVC) finns placerad och har sin verksamhet i 
familjecentralens lokaler. De lokaler som finns i dagsläget och de rum som 
har erbjudits har inte accepterats av Regionens säkerhetssamordnare. 
 
Förvaltningen behöver tid för att göra en komplett utredning gällande såväl  
lokaliteter, bemanning, verksamhetsinnehåll och finansiering, och 
socialnämnden föreslår med anledning av detta att nämnden ges längre tid 
att utreda hur en fullvärdig familjecentral ska kunna bedrivas för 
ställningstagande i budgetarbetet 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut 30 september 2020 § 142. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 september 2020. 
Socialnämndens beslut 17 september 2020 § 53. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Diariet 
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KF § 87  Dnr 2020/210 
Verksamhetsförändring i form av stängning av öppna förskolan 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2021 och tillsvidare 
inte erbjuda öppen förskola. 

 
 
Yrkande 

 
Ulla Börjesson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag 
 
Jörgen Andersson (SD), Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
 
”Vi socialdemokrater gillar inte förslaget att tillsvidare stänga öppna 
förskolan, då vi känner att man lite för mycket lägger verksamheter som är 
till för barn och ungdomar på is, dessa verksamheter är dessutom 
förebyggande för framtida problem.  
Men med respekt för utbildningsnämnden och den ekonomiska situation 
man befinner sig i tillstyrker vi trots allt förslaget.  
Däremot kommer vi att beakta denna fråga i vårt förslag till mål och resurs 
plan 2021-2023, måhända kommer verksamheten att finnas med i denna. 
 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen” 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
I syfte att minska nämndens kostnader föreslår utbildningsnämnden den  
1 april 2020 (§ 36) fullmäktige besluta att avveckla den öppna förskolan. 
Kommunfullmäktige beslöt därefter den 15 april 2020 (§ 36) att tillsvidare 
inte avveckla den öppna förskolan. Sedan fullmäktiges beslut har 
utbildningsnämnden ekonomiska förutsättningar ytterligare försvagats.  
 
Öppna förskolan har bedrivits i samverkan inom ramen för ”Familjecen-
tralen”. Genom beslut i socialnämnden den 8 april 2020, har det samarbets-
avtal som legat till grund för samverkan sagt upp. För utbildningsnämndens 
del är frågan därför om kommunen ska erbjuda en traditionell öppen 
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förskola helt i egen regi. Kostnaden för att driva den öppna förskolan i egen 
regi utan de samordningsvinster som kunnat uppnås inom ramen för ”Famil-
jecentralen” beräknas till cirka 1 200 000 kr (samma lokaler och 
personalstyrka). 
 
Kommunen är inte ålagd att bedriva öppen förskola. Däremot har alla barn 
rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka. I den allmänna förskolan er-
bjuds pedagogisk verksamhet inom den reguljära läroplansstyrda förskole-
verksamheten.  
 
Efterfrågan på den öppna förskoleverksamheten är för närvarande låg.  
Genom att stänga öppna förskolan minskar nämndens kostnad med cirka 
600 000 kronor på årsbasis. Noteras bör att Svenska kyrkan från hösten 
2020 erbjuder öppen förskola i Högsäter. 
 
Med anledning härav har utbildningsnämnden 17 september 2020 § 75 
föreslagit kommunfullmäktige att från och med den 1 januari 2021 och 
tillsvidare inte erbjuda öppna förskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut 30 september 2020 § 143. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020. 
Utbildningsnämndens beslut 17 september 2020 § 75 inklusive 
tjänsteskrivelse. 
Samverkansavtal avseende Familjecentralen i Färgelanda kommun daterad 
28 april 2014. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Chef sektor utbildning 
Utbildningsnämnden 
Diariet 
 
 

25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 88  Dnr 2020/169 
Policy och Riktlinjer avseende Kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Policy mot kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Med detta 
beslut upphör tidigare fattat beslut 23 mars 2016 § 82. 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget, att anta förslag till Riktlinjer för kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Med detta 
beslut upphör tidigare handlingsplan mot trakasserier samt handlingsplan 
mot kränkande särbehandling att gälla. 

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Diskrimineringslagen samt Arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens ansvar 
att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling, trakasserier och 
sexuella trakasserier samt skyldighet att utreda omständigheterna kring 
uppgivna kränkningar/trakasserier eller repressalier och vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkningar/trakasserier och 
repressalier i framtiden. Mot denna bakgrund hart förslag till policy mot 
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 
är upprättats. 
 
Syftet med policyn är att klargöra att inga former av kränkningar såsom 
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier 
är tillåtet i Färgelanda kommun samt chef och medarbetarens ansvar i dessa 
frågor.  
 
Vidare reglerar arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) samt 
diskrimineringslagen arbetsgivarens skyldighet att tillse att det finns rutiner 
för hur kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier hanteras i verksamheten. Mot denna bakgrund har även förslag 
till riktlinjer avseende kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier upprättats. Syftet med riktlinjerna är att 
tydliggöra Färgelanda kommuns ställningstagande om att inte acceptera 
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trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna, sexuella 
trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier samt ge chefer och 
medarbetare kunskap inom området. Riktlinjerna har även för avsikt att 
tydliggöra ansvarsfördelning och ger stöd till chefer och medarbetare när det 
gäller förebyggande arbete, hantering av uppkomna situationer och 
vidtagande av åtgärder rörande ovanstående.  
 
Personalutskottet har behandlat ärendet 28 september 2020 § 29 och 
beslutar att göra följande ändring i Riktlinjerna: 
punkten ”att uppträda på ett respektfullt sätt och arbeta för att motverka all 
form av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier” under rubriken ”Politikers ansvar” flyttas och läggs till under 
rubriken ”Allas ansvar”. 
 
Personalutskottet föreslår: 

 kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Policy mot kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier,  

 kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget, att anta förslag till Riktlinjer för kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Med 
dessa beslut upphör tidigare beslut kring dokumenten att gälla. 

 
Facklig samverkan 
 
Facklig samverkan i Cesam genomfördes 22 september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut den 30 september 2020 § 144. 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-03. 
Förslag till Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier. 
Förslag till Riktlinjer kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier. 
 

 
 

 
Beslutet skickas till 
Personalkontoret 
Kommunstyrelsen 
Diariet

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 89  Dnr 2020/176 
Revidering av förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar för egen del att fastställa föreslagen reviderad 
förbundsordning för Dalslands Miljö- och Energiförbund.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Dalslands Miljö- och Energiförbund har till medlemskommunerna översänt 
reviderat förslag till förbundsordning för fastställande. 
 
Revidering avser skrivning kring krisberedskap där tidigare text ” 
”Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap” har 
förtydligats genom att beskriva vad detta innefattar. Skrivningen är helt i 
linje med det som återfinns i medlemskommunernas ”Övergripande mål  
och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden 2019-
2022”. Detta dokument fastställdes av Färgelanda kommunfullmäktige  
11 december 2019 § 160. 
 
Förvaltningen ser det positivt att förtydligandet görs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut 30 september 2020 § 150. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2020. 
Dalslands Miljö- och Energiförbunds beslut 11 juni 2020 § 18. 
Förslag till revideringar 2020. 

 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Diariet 
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KF § 90  Dnr 2020/188 
Avsägelse av uppdrag i som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, ledamot i val- och arvodesberedningen samt 
ersättare i valnämnden, Inger Bäcker (V) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen godkänns. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Inger Bäcker 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret 
Sekreterare 
Diariet 
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KF § 91  Dnr KS 2020/188 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter 
Inger Bäcker (V) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Utgår. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 92  Dnr KS 2020/188 
Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Inger 
Bäcker (V) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Ywonne Jansson (V) går in som ersättare i 
kommunstyrelsen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lönekontoret 
Ywonne Jansson 
Diariet 
 
 
 
 
 

31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 93  Dnr KS 2020/188 
Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i val- och arvodesberedningen 
efter Inger Bäcker (V) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Utgår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
 
 
 
 
 

32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 94  Dnr KS 2020/188 
Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i valnämnden efter Inger 
Bäcker (V) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Utgår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KF § 95   
Anmälan av ny gruppledare Liberalerna och Vänsterpartiet 
 
Ingo Asplund, Liberalerna  
 
Ywonne Jansson, Vänsterpartiet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Ingo Asplund 
Ywonne Jansson 
KF ordförande 
Sekreterare 
Diariet 
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KF § 96  Dnr 2020/229 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden Peter Höög 
(S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen Godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Peter Höög 
Lönekontoret  
Utbildningsnämnden  
Diariet 
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KF § 97  Dnr KS 2020/229 
Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden efter Peter 
Höög (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Rune Månsson (S) går in som ordinarie 
ledamot i utbildningsnämnden efter Peter Höög (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Tony Bratt Nilsson (S) går in som ersättare 
i utbildningsnämnden efter Rune Månsson (S). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lönekontoret 
Rune Månsson 
Tony Bratt Nilsson 
Diariet 
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