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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

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

För Centerpartiet 
Tobias Bernhardsson (C) 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
Louise Blom (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Magnus Bandgren (C) 
Birgitta Mehamedi Örn (C) ersättare för Tomasz Galbas 
Kristina Ivarsson (C) 
Ann Blomberg (C) ersättare för Karin Snapp 
Fredrik Gustavsson (C) ersättare för Marion Pelli 
Ann-Marie Jacobsson (C) ersättare för Carina Tihane 

För Liberalerna 
Kenneth Carlsson (L) 
Ingo Asplund (L) 

För Socialdemokraterna 
Ulla Börjesson (S) 
Edgardo Varas (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Tommy Larsson (S) 
Lilian Borg-Hansen (S) 
Urban Henriksson (S) 
Håkan Ekman (S) t o m § 7 ersättare för Peter Höög 
Peter Höög (S) fr o m § 8 
Eva-Lena Johansson (S) 

För Vänsterpartiet 
Ingen närvarande (V) 

För Sverigedemokraterna 
Jörgen Andersson (SD) 
Jessica Olsen (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Owe Qvick (SD) 
Jane Glamér (SD) 
Maj Andersson (SD) 
Pontus Westerman Hansson (SD) 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

För Socialdemokraterna 
Håkan Ekman (S) 
Rune Månsson (S) 

För Sverigedemokraterna 
Hans Johansson (SD) 

Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Marianne Martinsson, sekreterare 
Anders Holgersson, IT-tekniker 

Innehållsförteckning 

§ 1 Sammanträdet öppnas 6 
§ 2 Godkännande av kungörelsen 7 
§ 3 Nya interpellationer 8 
§ 4 Enkel fråga från Jörgen 

Andersson (SD) 
9 

§ 5 Motion om upprustning av 
kommunens anslagstavlor- 
Kerstin Fredriksson (S) 

10 

§ 6 Revisionens rapport över deras 
Granskning av intern kontroll 
avseende hantering av 
leverantörsregister och 
leverantörsutbetalningar 
(rapporten är överlämnad till 
kommunfullmäktige för 
kännedom) 

2021/50 11 

§ 7 Svar på motion avseende 
Upprustning av utescen på torget 
Färgelanda samt inköp av 
marknadsbord, Kerstin 
Fredriksson (S) 

2019/133 12 - 15 

§ 8 Revidering av gemensamma 
Renhållningsföreskrifter 
Dalslandskommunerna Mellerud, 
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-
Ed 

2021/36 16 
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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

§ 9 Riktlinjer för anslutning till 
kommunens nät för fjärrvärme 

2020/41 17 

§ 10 Antagande av 
kommunalförbundsordning för 
Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, NÄRF 

2020/163 18 - 19 

§ 11 Principbeslut i frågan om 
omorganisation av Dalslands 
Turist AB och Dalslands Kanal 
AB 

2020/211 20 - 22 

§ 12 Uppdrag till val- och 
arvodesberedningen avseende 
översyn av den politiska 
organisationen, 
arvodesbestämmelserna samt 
regler för partistöd 

2020/275 23 - 24 

§ 13 Avsägelse av uppdrag i som 
ledamot och ordförande  i 
Utbildningsnämnden - Sandra 
Hallberg (C) 

2021/57 25 - 26 

§ 14 Avsägelse av uppdrag i som 
ersättare i Utbildningsnämnden, 
Bo Johansson (S) 

2020/295 27 

§ 15 Avsägelse av uppdrag i som 
ledamot  i kommunstyrelsen - 
Marion Pelli (C) 

2021/61 28 - 29 

§ 16 Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen - 
Johanna Magnusson (C) 

2021/62 30 - 31 

§ 17 Fyllnadsval till uppdrag som 
ledamot i utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande 
mandatperiod efteav uppdrag i 
som ledamot och ordförande  i 
Utbildningsnämnden - Sandra 
Hallberg (C) 

2021/57 32 

§ 18 Fyllnadsval till uppdrag i som  
ersättare  i Utbildningsnämnden 
för resterande del av innevarande 
mandatperiod  - efter Elisabet Örn 
som valts till ordinarie ledamot 

2021/57 33 - 34 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

§ 19 Fyllnadsval till uppdrag som 
ersättare utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande 
mandatperiod efter Bo Johansson 
(S) 

2020/295 35 

§ 20 Fyllnadsval till uppdrag som 
ordförande i utbildningsnämnden 
för resterande del av innevarande 
mandatperiod efter Sandra 
Hallberg (C) 

2021/57 36 

§ 21 Fyllnadsval till ledamot i 
Kommunstyrelsen för resterande 
del av innevarande mandatperiod 
efter Marion Pelli (C) 

37 - 38 

§ 22 Fyllnadsval till ersättare i 
Kommunstyrelsen för resterande 
del av innevarande mandatperiod 
efter Johanna Magnusson (C) 

39 

§ 23 Fyllnadsval till ledamot i 
valnämnden för resterande del av 
innevarande mandatperiod efter 
Inger Bäcker (V) 

40 

§ 24 Fyllnadsval som ledamot i val och 
arvodesberedningen för resterande 
del av innevarande mandatperiod 
efter Inger Bäcker (V) Dnr 
2020/188 

41 

§ 25 Fyllnadsval av ersättare i val- och 
arvodesberedningen för resterande 
del av innevarande mandatperiod 
efter Ywonne Jansson (V) som 
valts till ordinarie ledamot(V)  

42 

§ 26 Rapport över ej verkställda 
gynnande beslut enl 
Socialtjänstlagen och LSS kvartal 
3 2020 

2020/26 43 

§ 27 Sammanträdet avslutas 44 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 1  Dnr  
Sammanträdet öppnas 

 
Kommunfullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet från 
sammanträdesrummet, Beredskap i kommunkontoret.  
 
I sammanträdeslokalen finns ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice 
ordföranden, sekreteraren och en datatekniker.  
 
Det är första gången hela kommunfullmäktige är samlade digitalt och 
ordföranden informerar om praktiska detaljer kring mötet. En del av 
ledamöterna deltar hemifrån medan andra sitter tillsammans i olika lokaler. 
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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 2 
Godkännande av kungörelsen 

Kommunfullmäktige beslut 

Kungörelsen godkänns med följande ändringar i dagordningen: 

Information om revisionsrapporten lämnas av ordföranden i revisionen efter 
det att kommunfullmäktige handlagt punkten om nya motioner. 

Valärendena har kompletterats med anledning av sent inkomna avsägelser 
och val- och arvodeberedningens förslag till fyllnadsval med anledning av 
dessa. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 3    
Nya interpellationer 

 
Inga nya interpellationer har lämnats in. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 4  Dnr  
Enkel fråga från Jörgen Andersson (SD) angående eventuella 
förändringar av gjorda val till kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunfullmäktige beslut 

Den enkla frågan besvaras och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Jörgen Andersson (SD) har riktat en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: 

”Tillsättning av nuvarande kommunstyrelse och nämnder gjordes med hjälp 
av valteknisk samverkan.  
Denna samverkan verkar nu inte gälla.  
Avser man nu att välja nya ledamöter till nämnder och styrelser?” 

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande som lämnat ett skriftligt svar: 

”Svar till Jörgen Andersson (sd) 
Tack för din fråga. Det korta svaret på frågan är nej. Finns det en annan 
majoritetsbildning i 
kommunfullmäktige än tidigare så kan uppdrag i styrelser och nämnder 
återkallas och väljas på nytt. 
Hittills har dock uppfattats att så inte är fallet varför det ej finns anledning 
att återkalla några uppdrag. 
KL KAP 4, 10 §, Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga 
förtroendevalda i en nämnd eller för 
samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket 
1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i
fullmäktige, eller
2. vid förändringar i nämndorganisationen.”
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 5   Dnr 2021/69  
Motion från Kerstin Fredriksson (S) om upprustning av kommunens 
anslagstavlor 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Avdelningschef samhällsutveckling
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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 6  Dnr 2021/50 
Revisionens rapport över deras Granskning av intern kontroll avseende 
hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 
(rapporten är överlämnad till kommunfullmäktige för kännedom) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och 
leverantörsbetalningar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen. 

Efter granskningen finner revisionen att den granskade interna kontrollen 
delvis är tillräcklig och lämnar förslag till förbättringsåtgärder till 
kommunstyrelsen.  

Ordföranden för revisionen, Ann-Britt Dahl (S) informerar om 
granskningen. 
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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 7  Dnr 2019/133 
Svar på motion avseende Upprustning av utescen på torget Färgelanda 
samt inköp av marknadsbord, Kerstin Fredriksson (S) 

Kommunfullmäktige förslag/beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som rör vindskydd på 
utescen då ekonomiska resurser inte finns under 2021.  

Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som rör marknadsbord. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att marknadsbord köps in/tillverkas 
till en kostnad av maximalt 10 000 kr. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar motionen i den del som 
rör marknadsbord, finansieras inköp/tillverkning till en kostnad av maximalt 
10 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade ram 2021. 

Yrkande 
Kerstin Fredriksson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter 
ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Voteringsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej röst för Kerstin Fredriksson yrkande om bifall till motionen i sin helhet. 
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2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Omröstningsresultat 

19 ja röster:   
Tobias Bernhardsson (C)  
Louise Blom (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Magnus Bandgren (C) 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Kristina Ivarsson (C) 
Ann Blomberg (C) 
Fredrik Gustafsson (C)  
Ann-Marie Jacobsson (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Ingo Asplund (L) 
Jörgen Andersson (SD)  
Jessica Olsen (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD)  
Owe Qvick (SD) 
Jane Glamér  (SD) 
Maj Andersson (SD) 
Pontus Westerman Hansson (SD) 
Thor-Björn Jakobsson (C)  

8 nej röster: 
Ulla Börjesson (S) 
Edgardo Varas (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Tommy Larsson (S) 
Lilian Borg-Hansen (S) 
Urban Henriksson (S) 
Håkan Ekman (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 

3 ledamöter avstår från att rösta 
Linda Jansson (M) 
Christina Svedberg (M)  
Hans-Göran Palmqvist  (M) 

Kommunfullmäktige beslutar alltså i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
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Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Fredriksson (S) har i motion föreslagit: 

”att vindskydd monteras upp på utescenen vid Centrumhuset samt att lätta 
användarvänliga marknadsbord inköps eller tillverkas.” 
Förvaltningen har utrett möjligheter till vindskydd och bedömer det lämpligt 
att ett utdragbart vindskydd monteras på utescenen. Uppskattad kostnad är 
cirka 30 000 kr. Utifrån kommunens ekonomiska situation finns i dagsläget 
inte finansiering för kostnaden då andra åtgärder anses mer prioriterade.  

När det gäller marknadsbord finns det att köpa in för en kostnad mellan  
500 kr upp till cirka 5 000 kr per styck beroende på modell och leverantör. 
Då förslaget presenterades fanns inte utrymme för detta i aktuell års budget. 
Arbetsutskottet beslutar 17 september 2019 § 183 att utifrån ovanstående 
att återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att ytterligare 
se över möjligheten att tillverka marknadsborden i egen regi.   

Flera av marknadsborden har rustats upp av Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten (AMI) men de är gamla och inte användarvänliga då 
klämrisk förekommer. Det finns möjlighet att ha kvar dagens bord som inte 
är upprustade och försöka laga dem men med samma konsekvenser som de 
bord som rustats upp. 

Utifrån det som framkommit föreslås att motionen dels avslås när det gäller 
vindskyddet då ekonomiska resurser inte finns under 2021. Inköpet tas med 
i kommande budgetarbeten. 

Marknadsdagarna i Färgelanda har varit uppskattade och kommunen bör 
fortsatt stötta dessa. För att kunna genomföra dessa tillfällen är 
marknadsborden en förutsättning och förvaltningen bör ges i uppdrag att 
införskaffa eller tillverka sådana till en maxkostnad av 10 000 kr. Medel tas 
ur kommunstyrelsens ofördelade ram 2021. 
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2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag: 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-27, § 24 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 20. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2020. 
Motion ” Upprustning av utescen torget Färgelanda samt marknadsbord”. 

Beslutet skickas till 
HR-/administrativ chef 
Ansvarig ekonom 
Kommunstyrelsen 
Diariet 

Peter Höög (S) träder in som beslutande i sammanträdet. Ersättaren Håkan 
Ekman (S) är därmed inte längre tjänstgörande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 8  Dnr 2021/36 
Revidering av gemensamma Renhållningsföreskrifter 
Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed 

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige antar för sin del föreslagna renhållningsföreskrifter. 

I och med detta upphör tidigare beslut, 16 februari 2016 § 11, att gälla. 

Ärendebeskrivning 

I samverkan med Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Mellerud 
har en revidering av gällande renhållningsföreskrifter tagits fram. Stort 
fokus har legat på att få så tydliga föreskrifter som möjligt. 

Sammanfattning revideringar: 
 17 §; Preciserat den enskilda vägens dimensionering vi hämtning av

hushållsavfall.
 19 §; Lagt till BDT ( ”gråvatten”) vid tömningsintervall.
 20 §; Tagit bort text som syftar på avgift vid hushållsavfall
 23 §; Reducerat text men med bibehållen innebörd.
 26 §; Kommunens ska kontaktas vid eget omhändertagande av slam

ska kommunen meddelas vid varje tömning.
 28 §; Tidsbestämd dispens (6 år) angående utsträckt

hämtningsintervall slam.
 29 §; Förtydligande se bilaga 3.
 Bilaga 2; Reducerade öppettider ÅVC Stigen under vintern.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27, § 7 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 5. 
Avdelning samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021. 
Förslag till Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna  Mellerud, 
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed daterade 8 januari 2021. 

Beslutet skickas till 
Dalslands miljö- och energiförbund 
sektor samhällsbyggnad 
Diariet
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2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 9  Dnr 2020/41 
Riktlinjer för anslutning till kommunens nät för fjärrvärme 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för anslutning av fjärrvärme daterade 
4 november 2020. 

Ärendebeskrivning 

Behov av tydlig och transparent riktlinjer för anslutning till kommunens 
fjärrvärmenät har identifierats. De framtagna riktlinjerna avser 
anslutningskostnad och månadsavgift vid fjärrvärmeanslutningar till det 
kommunala fjärrvärmenätet.  

Fjärrvärmelagen (2008:263) trädde i kraft den 1 juli 2008. Syftet med lagen 
är framförallt att stärka kundens ställning. Enligt lagen så måste all pris-
information om fjärrvärme finns lättillgängligt för kunder och allmänhet. 
Det ska också finnas en förklaring kring hur priset bestäms.  

I Färgelanda kommun ägs fjärrvärmenätet av kommunen. Själva 
produktionsanläggningen ägs av Rör & Fjärrvärme i Uddevalla AB, som i 
sin tur säljer fjärrvärme till kommunen som sedan säljer vidare fjärrvärmen 
till slutkund och har leveransavtalen med kunder.  

Kundens pris för fjärrvärmenätet ska innebära i enlighet med kommunal-
lagens (2017:725, KL) självfinansiering (2 kapitlet 5 § KL) och 
likställighetsprincipen (2 kapitlet 3 KL) ska beaktas.  

Kommunstyrelsen informerades i ärendet den 25 november 2020 § 198. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27, § 8 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 6. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 4 november 2020. 
Riktlinjer för anslutning av fjärrvärme daterade 4 november 2020. 
Kommunstyrelsens beslut 25 november 2020 § 198. 

Beslutet skickas till 
Sektor samhällsbyggnad 
Diariet
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2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 10  Dnr 2020/163 
Antagande av kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, NÄRF 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar för sin del reviderad Kommunalförbundsordning 
för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF. 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, beslutar 
15 december 2020 § 56 att fastställa reviderad Kommunalförbundsordning, 
samt uppdrar åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlems-
kommunerna med begäran om antagande av Kommunalförbundsordning för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Den större revideringen innebär att kommunalförbundsordningen är 
anpassad till kommunernas styrdokument för krisberedskap vilket innebär 
ett tillägg i paragraf 5 ”under fred och höjd beredskap” och en ny paragraf 
avseende Krisberedskap (§ 16). Där lagstiftning har förändrats har också 
lagrummen ändrats i förslaget.  

Förändring föreligger även i paragraf 14 i förslaget (§ 13 i nuvarande 
kommunalförbundsordning) där direktionen tidigare beslutade om 
arvodering och ekonomiska förmåner till förbundsdirektionens ordförande 
och vice ordförande. Förändringen innebär att även dessa två uppdrag 
motsvarar reglementet i Trollhättans Stad i tillämpliga delas. 

Utöver detta är det redaktionella förändringar som är gjorda i form av 
omformulering till ett enklare språk, och ändring av benämningar som: 
− Medlemskommun (tidigare förbundsmedlem)
− Förbundsdirektionen (tidigare Direktionen)
− Kommunalförbund (tidigare förbund)

Information om föreslagna förändringar gavs på Ägarsamrådet den  
15 oktober 2020, punkt 4. Förvaltningen har inte något att erinra utan 
föreslår att den reviderade kommunalförbundsförordningen antas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27, § 20 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 16. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 januari 2021. 
Förslag till Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund, två dokument där förändringar gentemot tidigare 
förbundsordning är markerad med gult). 
Direktionen för NÄRF:s beslut 15 december 2020 § 56. 
Begäran om antagande av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund daterad 17 december 2020. 

Beslutet skickas till 
NÄRF 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 11  Dnr 2020/211 
Principbeslut i frågan om omorganisation av Dalslands Turist AB och 
Dalslands Kanal AB 

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig såsom principbeslut bakom organisations-
förändring av Dalslands Turist AB/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands 
Kanal AB (DKAB) enligt beskrivning i tjänsteskrivelse daterad 4 januari 
2021.  

Kommunfullmäktige informeras om att VD fått uppdraget att under våren 
2021, i dialog med kommuner och medlemsföretag, upprätta konsortialavtal, 
bolagsordning och ägardirektiv för antagande i respektive kommun under 
2021.  

Reservationer 
Kenneth Carlsson (L) och Ingo Asplund (L) reserverar sig mot beslutet. 
Jörgen Andersson (SD), Jessica Olsen (SD), Karl-Erik Segersax (SD), Owe 
Qvick (SD), Jane Glamér (SD) Maj Andersson (SD) och Pontus Westerman 
Hansson (SD)reserverar sig mot beslutet. 
Linda Jansson (M), Christina Svedberg (M) och Hans-Göran Palmqvist  (M) 
reserverar sig mot beslutet.  

Yrkande 
Ulla Börjesson (S) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Ingo Asplund (L), Linda Jansson (M) och Jörgen Andersson (SD) yrkar 
avslag. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på de båda yrkandena. 
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Ärendebeskrivning 

Vid styrelsemöte i Dalslands Turist AB (DTAB) den 1 december 2020 be-
slutade styrelsen att: 

1. Rekommendera fullmäktigeförsamlingarna att fatta ett principbeslut
om att ställa sig bakom organisationsförändring av Dalslands Turist
AB/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands Kanal AB.

2. Uppdra till bolagets VD att skicka ut underlag för principbeslut till
ägarkommunerna och efter beslut, i dialog med kommuner och med-
lemsföretag, verka för att upprätta konsortialavtal, bolagsordning
och ägardirektiv för antagande i respektive kommun under 2021.

Dalslands Turist AB (DTAB) har under året påbörjat ett genomförande av 
en organisationsförändring som syftar till att integrera DTAB och Dalslands 
Kanal AB (DKAB) för att på det sättet samla resurserna och tillsammans bli 
ännu mer effektiva i bolagens uppdrag. Förändringen innebär att det numera 
finns en VD för båda bolagen som ska tillvarata respektive bolags intressen 
och där det är möjligt samordna för att uppnå större effektivitet och skapa 
mervärde. Personalen ska vara anställd och det praktiska arbetet ska ske 
inom DKAB medan DTAB genom styrelsen får en beställarfunktion gente-
mot DKAB. En del i förändringen är att kontoret flyttat till Upperud. 

Genom ökad samordning av de båda bolagen och genom synergieffekter 
antas mer kraft skapas till besöksnäringen i Dalsland med omnejd. Varu-
märket DALSLAND ska stärkas och antalet besökare i Dalsland öka för att 
därigenom öka omsättningen hos lokala entreprenörer och skapa fler arbets-
tillfällen. 

Behov finns av att under 2021 arbeta vidare med att konkretisera uppdraget 
för bolagen och formerna för samverkan genom att ta fram och i kommu-
nerna behandla konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för den nya 
organisationen. För att redan nu under 2021 komma igång med och få effekt 
på det nya arbetssättet och organisationen, görs bedömningen att principbe-
slut och uppdrag för den fortsatta utvecklingen behöver fattas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27, § 21. 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 17. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 januari 2021. 
Begäran från Dalslands Turist AB avseende Principbeslut i frågan om 
omorganisation av Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB, daterad 
11 december 2020. 

Beslutet skickas till 
DTAB 
Kommunstyrelsen   
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 12  Dnr 2020/275 
Uppdrag till val- och arvodesberedningen avseende översyn av den 
politiska organisationen, arvodesbestämmelserna samt regler för 
partistöd 

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige ger val- och arvodesberedningen i uppdrag att inför 
mandatperioden 2023-2026 se över den politiska organisationen, arvodes-
bestämmelserna samt reglerna för partistöd enligt beskrivning i 
tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Färgelanda kommun brukar, likt många andra kommuner, se över den 
politiska organisationen och arvodesreglerna innan en ny mandatperiod 
infaller. Vid en gruppledarträff den 14 oktober 2020 föreslogs att val- och 
arvodesberedningen skulle få i uppdrag att se över den politiska 
organisationen, arvodesbestämmelserna samt reglerna för partistöd. 

Uppdragets huvudsakliga omfattning 
 Ta fram förslag på politisk organisation inklusive eventuella

förändringar i uppdrag
 Ta fram förslag på arvodesbestämmelser och regler för partistöd

som ska gälla 2023-2026.

Innehåll 
Översynen ska innehålla: 

 Nulägesanalys och utvärdering av gällande politisk organisation
utifrån syftet med den omorganisation som genomfördes inför
innevarande mandatperiod. Vidare ska analysen belysa respektive
uppdrag och eventuella otydligheter i roller och ansvar.

 Utvärdering av gällande arvodesbestämmelser och regler för
partistöd ska ske.

 Översynen ska lägga särskilt fokus på budget och
kostnadseffektivitet.

 Översynen ska innehålla en omvärldsanalys.
 Uppdraget ska utföras val- och arvodesberedningen med behjälpligt

stöd av kommunchefen.
 Beslut avseende politisk organisation, arvodesbestämmelser och

partistöd ska fattas av fullmäktige senast den 31 januari 2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

Noteras bör att sista dag för kommunfullmäktige att fatta beslut om 
ändringar av totalt antal mandat i valområdet samt ändringar av 
ersättarkvoten är den 28 februari 2022. Länsstyrelsen ska genast underrättas 
om beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27, § 25 
Arbetsutskottets beslut 20 januari 2021 § 24. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021. 

Kommunchefen informerar. 

Beslutet skickas till 
Val och arvodesberedningen 
Kommunchef 
HR/adm chef 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 13  Dnr 2021/57 
Avsägelse av uppdrag i som ledamot och ordförande  i 
Utbildningsnämnden - Sandra Hallberg (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 
Sandra Hallberg 
Troman 
Webben 
Sekr utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 14  Dnr 2020/295 
Avsägelse av uppdrag i som ersättare i Utbildningsnämnden, Bo 
Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns 

Beslutet skickas till 
Bo Johansson 
Lönekontoret 
Sekr utbildningsnämnden 
Ordf utbildningsnämnden 
Troman 
Webben 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 15  Dnr 2021/61 
Avsägelse av uppdrag i som ledamot  i kommunstyrelsen - Marion Pelli 
(C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Marion Pelli 
Lönekontoret 
Sekr kommunstyrelsen 
Ordf kommunstyrelsen 
Troman 
Webben 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 16  Dnr 2021/62 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Johanna 
Magnusson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelsen godkänns 

Beslutet skickas till 
Johanns Magnusson 
Lönekontoret 
Sekr kommunstyrelsen 
Ordf kommunstyrelsen 
Troman 
Webben 

30



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 17  Dnr 2021/57 
Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande mandatperiod efter Sandra Hallberg 
(C) 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med val- och 
arvodesberedningens förslag 

Elisabet Örn (C), Högsäter 

Beslutet skickas till 
Elisabet Örn 
Lönekontoret 
Sekr utbildningsnämnden 
Troman 
Webben 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 18  Dnr 2021/57 
Fyllnadsval till uppdrag i som  ersättare  i Utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande mandatperiod  - efter Elisabet Örn som 
valts till ordinarie ledamot 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med val- och 
arvodesberedningens förslag 

Ann-Marie Jacobsson (C), Högsäter 

Beslutet skickas till 
Ann-Marie Jacobsson 
Lönekontoret 
Sekr utbildningsnämnden 
Ordf utbildningsnämnden 
Troman 
Webben 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 19  Dnr 2020/295 
Fyllnadsval till uppdrag som ersättare utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande mandatperiod efter Bo Johansson (S) 

Kommunfullmäktige beslut 

Bordläggning 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialdemokraterna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 20  Dnr 2021/57 
Fyllnadsval till uppdrag som ordförande i utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande mandatperiod efter Sandra Hallberg (C) 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med val och arvodesberedningens 
förslag 

Elisabet Örn (C), Högsäter 

Beslutet skickas till 
Elisabet Örn 
Lönekontoret 
Sekr utbildningsnämnden 
Troman 
Webben 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktiges 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 21  Dnr 2021/61 
Fyllnadsval till ledamot i Kommunstyrelsen för resterande del av 
innevarande mandatperiod efter Marion Pelli (C) 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med val- och 
arvodesberedningens förslag 

Sandra Hallberg (C), Färgelanda 

Beslutet skickas till 
Sandra Hallberg 
Sekr Kommunstyrelsen 
Ordf kommunstyrelsen 
Troman 
Webben 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 22  Dnr 2021/62 
Fyllnadsval till ersättare i Kommunstyrelsen för resterande del av 
innevarande mandatperiod efter Johanna Magnusson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Marion Pelli (C), Färgelanda 

Beslutet skickas till 
Marion Pelli 
Lönekontoret 
Sekr kommunstyrelsen 
Ordf kommunstyrelsen 
Troman 
Webben 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktiges 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 23  Dnr 2020/188 
Fyllnadsval till ledamot i valnämnden för resterande del av 
innevarande mandatperiod efter Inger Bäcker (V) Dnr 2020/188 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordläggning 

Beslutet skickas till 
Vänsterpartiet 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 24  Dnr 2020/188 
Fyllnadsval som ledamot i val och arvodesberedningen för resterande 
del av innevarande mandatperiod efter Inger Bäcker (V) Dnr 2020/188 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med val- och 
arvodesberedningens förslag 

Ywonne Jansson (V), Färgelanda 

Beslutet skickas till 
Ywonne Jansson  
Lönekontoret 
Sekr val och arvodesberedningen 
Ordf val och arvodesberedningen 
Troman 
Webben 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktiges 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 25  Dnr  
Fyllnadsval av ersättare i val- och arvodesberedningen förresterande 
del av innevarande mandatperiod efter ersättaren Ywonne Jansson (V) 
som valts till ordinarie ledamot.) 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med val- och 
arvodesberedningens förslag 

Lilian Holmgren (V), Färgelanda 

Beslutet skickas till 
Lilian Holmgren (V), 
Lönekontoret 
Sekr Val och arvodesberedningen 
Ordf Val och arvodesberedningen 
Troman 
Webb 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 26  Dnr 2020/26 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl Socialtjänstlagen och 
LSS kvartal 3 2020 

Kommunfullmäktige beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-17 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdragsbestyrkande 

KF § 27 
Sammanträdet avslutas 

Webbsändningen från dagens sammanträde har haft 77 besökare. 
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