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Plats och tid: Digitalt sammanträde 2021-04-08, kl. 09.00 – 09.35 
 
Närvarande: (Samtliga deltar på distans)     
Ledamöter i beredningen 
Thor-Björn Jakobsson, C, kommunfullm ordf. ordf i beredningen   
Kenneth Carlsson, L, Kommunfullm 1:e vice ordf 
Kerstin Fredriksson S, Kommunfullm 2:e vice ordf  
 
Ersättare i beredningen 
Ingo Asplund, L  
Ann Blomberg, C,  
Urban Henriksson, S  
 
Övriga närvarande      
Marianne Martinsson, sekreterare  
 
Jävsförhållanden vid denna beredning noteras i resp § 

            
Ärendenumreringen hänvisar till kommunfullmäktiges kallelse. 
 

 
 

 
 
   Dnr 2021/7 
Beredning av frågan om godkännande av Färgelanda kommuns årsredovisning för 
2020 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och 
enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 2020  

 
 
 
Jäv och ersättare framgår av respektive §. 
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Ärende 8 
 
§ 1  Dnr 2021/7 
Godkännande av Årsredovisning för Färgelanda kommun 2020 
 
Beslutsförslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens förslag till årsredovisning 
för Färgelanda kommun år 2020.  
 
Ärendet 
 
Årsredovisningen för Färgelanda kommun/koncernen 2020 och revisionsberättelsen för 
2020 föreligger. 
 
Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen. 
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
”Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. När det gäller 
balansräkningen så kan vi inte uttala oss om dess riktighet med anledning av att det finns 
poster som är osäkra utifrån den krasch i ekonomisystemet som inträffade 2019.” 
 
”Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige uppställt.” 
 
” Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020” 
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Ärende 9 
 
§ 2  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
 
Beslutsförslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja 
kommunstyrelsen, dess ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
  
Kommunfullmäktige instämmer i den kritik som revisorerna framför i 
revisionsberättelsen  
- att kommunstyrelsens verksamhet inte har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och heller 
 inte ur ekonomisk synpunkt och 
- att den interna kontrollen inte har varit tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige instämmer i revisionens uppmaning till kommunstyrelsen  
att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten och  
att stärka sin uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder för att bedriva sina 
 verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt. 
 
Jäv:  
Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv. Ersättare: Ingo Asplund, (L)  
Kerstin Fredriksson (S)  och Urban Henriksson (S) anmäler jäv. Ersättare: Ann Blomberg 
(C)  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen. 
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda kommun 
inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och heller inte ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.” 
 
”Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll inte 
har varit tillräcklig.” 
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”Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi uppmanar barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta åtgärder for att i fortsättningen bedriva 
sina verksamheter inom den budgetram som fullmäktige fastställt. Vi uppmanar 
nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. Vi uppmanar också 
kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder 
för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.” 
   
 
 
 
 
 
Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning: ledamöter och ersättare i 
Kommunstyrelsen samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2020 
 
Inger Bäcker V 
Jörgen Andersson, SD  
Magnus Bandgren, C  
Tobias Bernhardsson, C  
Louise Blom, C  
Ulla Börjesson, S  
Kenneth Carlsson, L  
Magnus Fröberg, S  
Urban Henriksson, S 
Lars Karlsson -  
Linda Jansson, M  
Bo Ljung, L  
Birgitta Mehamedi Örn, C  
Bengt Melin, M  
Jessica Olsen, SD  
Marion Pelli, C  
Karl-Erik Segersax, SD  
Leif Söderqvist, C 
Kerstin Fredriksson, S 
Ywonne Jansson , V  
Johanna Magnusson C  
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Ärende 10 
 
§ 3  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden 
 
Beslutsförslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden, dess ledamöter och ersättare, 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 
Kommunfullmäktige instämmer i den kritik som revisorerna framför i 
revisionsberättelsen  
- att socialnämndens verksamhet inte har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och heller 
 inte ur ekonomisk synpunkt och 
- att den interna kontrollen inte har varit tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige instämmer i revisionens uppmaning till socialnämnden  
- att vidta åtgärder för att i fortsättningen bedriva sin verksamhet inom den budgetram 
 som kommunfullmäktige fastställt   
- att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten.   
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.   
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda kommun 
inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och heller inte ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.” 
 
”Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll inte 
har varit tillräcklig.” 
 
”Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi uppmanar barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta åtgärder for att i fortsättningen bedriva 
sina verksamheter inom den budgetram som fullmäktige fastställt. Vi uppmanar 
nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. Vi uppmanar också 
kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder 
för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.” 
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Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning: ledamöter och ersättare i 
socialnämnden samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i socialnämnden 2020 
 
Håkan Gusteus, L  
Edgardo Varas, S  
Carina Tihane, C  
Maino Svensson, C 
Christina Svedberg, M  
Eva-Lena Johansson, S  
Jane Glamér, SD 
Eva Olsson, L  
Kristina Ivarsson, C  
Håkan Ekman, S  
Erika Alexandersson Stamcar, S  
Jessica Olsen, SD 
Jeanette Nyberg, M  
Tomasz Galbas, C 
Karin Svedberg M  
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Ärende 11 
 
§ 4   Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 
 
Beslutsförslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden, dess ledamöter och 
ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 
Kommunfullmäktige instämmer i den kritik som revisorerna framför i 
revisionsberättelsen  
- att utbildningsnämndens verksamhet inte har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och 
 heller inte ur ekonomisk synpunkt och 
- att den interna kontrollen inte har varit tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige instämmer i revisionens uppmaning till utbildningsnämnden  
- att vidta åtgärder för att i fortsättningen bedriva sin verksamhet inom den budgetram 
 som kommunfullmäktige fastställt   
- att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten.   
 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.   
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda kommun 
inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och heller inte ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.” 
 
”Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll inte 
har varit tillräcklig.” 
 
”Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi uppmanar barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta åtgärder for att i fortsättningen bedriva 
sina verksamheter inom den budgetram som fullmäktige fastställt. Vi uppmanar 
nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. Vi uppmanar också 
kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder 
för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.” 
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Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning: ledamöter och ersättare i 
Utbildningsnämnden samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden 2020 
 
Sandra Hallberg,C  
Hans-Göran Palmqvist, M  
Tommy Larsson, S  
Tony Bratt Nilsson, S 
Peter Höög, S  
Hans Johansson, SD  
Elisabeth Örn, C 
Fredrik Gustafsson, C  
Bengt Svedberg, M  
Birger Byström, L  
Astrid Berggren, L  
Hanna Clemens, SD  
Rune Månsson, S  
Marianne Olsson, C  
Bo Johansson, S  
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Ärende 12 
 
§ 5   Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för Bygg och trafiknämnden 
 
Beslutsförslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja bygg och trafiknämnden, dess ledamöter och 
ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 
Kommunfullmäktige instämmer i den kritik som revisorerna framför i 
revisionsberättelsen  
- att bygg och trafiknämndens verksamhet inte har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
 och heller inte ur ekonomisk synpunkt och 
- att den interna kontrollen inte har varit tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige instämmer i revisionens uppmaning till bygg och trafiknämnden  
- att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten.   
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.   
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda kommun 
inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och heller inte ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.” 
 
”Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll inte 
har varit tillräcklig.” 
 
”Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi uppmanar barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta åtgärder for att i fortsättningen bedriva 
sina verksamheter inom den budgetram som fullmäktige fastställt. Vi uppmanar 
nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. Vi uppmanar också 
kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder 
för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.” 
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Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning: ledamöter och ersättare i bygg och 
trafiknämnden samt närstående till dessa. 
 
 
Ledamöter och ersättare i bygg och trafiknämnden 2020 
 
Jan Öhman, M  
Susanne Malm-Zetterberg, C  
Olle Hagström, L  
Lilian Borg-Hansen, S  
Ulla-Stina Gustavsson, C  
Lennart Hansson, C  
Tony Bratt Nilsson, S  
Sven-Olof Pihl, SD 
Magnus Bandgren, C 
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Ärende 13 
 
§ 6  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för Valnämnden 
 
Beslutsförslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden, dess ledamöter och ersättare, 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 
Jäv:  
Urban Henriksson, S anmäler jäv.  
Ingo Asplund, L anmäler jäv. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.  
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda kommun 
inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och heller inte ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.” 
 
”Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll inte 
har varit tillräcklig.” 
 
”Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi uppmanar barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta åtgärder for att i fortsättningen bedriva 
sina verksamheter inom den budgetram som fullmäktige fastställt. Vi uppmanar 
nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. Vi uppmanar också 
kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder 
för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.” 
 
Ansvarsfrihetsberedningen konstaterar att valnämndens uppgift är att svara för att de 
allmänna valen och valet till EU-parlamentet genomförs rättssäkert och demokratiskt. 
Under 2020 har inget sådant val ägt rum och nämnden har därför inte bedrivit någon 
verksamhet. 
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Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning: ledamöter och ersättare i Valnämnden 
samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i Valnämnden 2020 
 
Mats Hallsten, C 
Christina Svedberg, M  
Bo Ljung, L  
Urban Henriksson, S  
Inger Bäcker, V  
Karl-Erik Segersax, SD  
Ingo Asplund, L 
Rune Månsson, S  
Hanna Clemens. SD  
Eva Fransson, C 
Patrik Jansson, M  
Jeanette Sandelin, V  
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Ärende 14 
 
§ 7  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndaren 
 
Beslutsförslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överförmyndaren och dennes ersättare 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Kommunfullmäktige instämmer i revisionens uppmaning till överförmyndaren  
- att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten.   
 
Jäv 
Thor-Björn Jakobsson, C, anmäler jäv Ersätts av Ann Blomberg, C. 
Kerstin Fredriksson, S, anmäler jäv. Ersätts av Urban Henriksson, S 
Sammanträdet leds av Kenneth Carlsson. L i denna punkt. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.   
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda kommun 
inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och heller inte ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.” 
 
”Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll inte 
har varit tillräcklig.” 
 
”Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi uppmanar barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta åtgärder for att i fortsättningen bedriva 
sina verksamheter inom den budgetram som fullmäktige fastställt. Vi uppmanar 
nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. Vi uppmanar också 
kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder 
för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.” 
 
Sedan 2010 finns avtal med Uddevalla kommun avseende handläggarstöd till 
överförmyndaren. Ansvarsfrihetsberedningen noterar att denna verksamhet under 2020 
har kunnat genomföras med ett överskott på drygt ca 120 000 kronor jämfört med budget.  
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Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning: Överförmyndaren och dennes ersättare 
samt närstående till dessa. 
 
Överförmyndaren och dennes ersättare 2020 
 
Kerstin Fredriksson,S,  
Ann-Marie Jacobsson, C 
 
Thor-Björn Jakobsson, C, närstående 
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Ärende 15 
 
§ 8   Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för val- och arvodesberedningen 
 
Beslutsförslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja val- och arvodesberedningen, dess ledamöter och 
ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 
Jäviga  
Thor-Björn Jakobsson, C, anmäler jäv.  
Kenneth Carlsson, L, anmäler jäv.  
Ann Blomberg, C, anmäler jäv 
Urban Henriksson, S, anmäler jäv.  
Ingo Asplund (L), anmäler jäv. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarsfrihetsberedningen tar del av revisionsberättelsen.   
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
 
” Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Färgelanda kommun 
inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och heller inte ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.” 
 
”Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll inte 
har varit tillräcklig.” 
 
”Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi uppmanar barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden att vidta åtgärder for att i fortsättningen bedriva 
sina verksamheter inom den budgetram som fullmäktige fastställt. Vi uppmanar 
nämnderna att stärka sin styrning och kontroll av verksamheten. Vi uppmanar också 
kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt över att nämnderna vidtar tillräckliga åtgärder 
för att bedriva sina verksamheter inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt.” 
 
Ansvarsfrihetsberedningen noterar att val- och arvodesberedningen har att bereda 
valärenden och arvodesbestämmelser inför kommunfullmäktiges beslut om dessa samt 
tolkningen av desamma. Uppgifternas karaktär är skiljer sig från kommunstyrelsens och 
nämndernas. Beredningen bedriver ingen egen direkt verksamhet.   
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
 
Jäviga vid kommunfullmäktiges handläggning: ledamöter och ersättare i beredningen 
samt närstående till dessa. 
 
Ledamöter och ersättare i Val och arvodesberedningen 2020 
 
Thor Björn Jakobsson (C)  
Bengt Svedberg (M)  
Ingo Asplund (L)  
Håkan Ekman (S)  
Inger Bäcker (V)  
Jörgen Andersson (SD)  
Ann Blomberg (C)  
Jan Öhman (M),  
Kenneth Carlsson (L)  
Urban Henriksson (S)  
Ywonne Jansson (V)  
Owe Quick (SD)  

 
Underskrifter: 
 
 
Thor-Björn Jakobsson, C ordf i beredningen 
 
 
Kenneth Carlsson, L Ledamot i beredningen 
 
 
Kerstin Fredriksson, S Ledamot i beredningen 
 
 
Ann Blomberg, C ersättare i beredningen 
 
 
Ingo Asplund, L ersättare i beredningen 
 
 
Urban Henriksson, S ersättare i beredningen 
 
 
 
Marianne Martinsson, sekreterare 
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