
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Datum och tid: Onsdag 14 april 2021, kl. 18:00- 20:30 
Plats: Presidiet, (ordförande och 2:e vice ordf)  finns i kommunkontoret, 
sammanträdesrum Beredskap. Förste vice ordförande och övriga deltar 
digitalt.I sammanträdesrummet finns också sekreteraren och IT-tekniker 
 
Beslutande: 
Se nästa sida 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se nästa sida 

 
Övriga närvarande: 
Se nästa sida 
 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
 
Sammanträdet webb-sänds i realtid 
 
 
 
Utses att justera: 
 

Ann Blomberg (C) och Jane Glamér(SD). Om en 
eller båda justeringspersonerna är jävig väljer 
kommunfullmäktige Kerstin Fredriksson (S) 
och/eller Kenneth Carlsson (L) att justera aktuell 
paragraf.   
 
Paragrafer:  28 - 57             
 

Ordförande:  
 
                                                         
 

Thor-Björn Jakobsson, ej §41-42        Kenneth Carlsson § 41     

  
 
Justerar: 

                     Kerstin Fredriksson (S) § 42 
 
 
__________________________________________
Ann Blomberg ej § 47, 49                Jane Glamér ej § 37    
 
 
__________________________________________ 
                      Kerstin Fredriksson §§ 37,  47, 49 

  
 
Sekreterare:  
 Marianne Martinsson 
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Mötesforum 

Justering Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum: 2021-04-14 

Anslaget sätts upp: 2021-04-21 
Anslaget tas ned: 2021-05-13 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
 

Underskrift  
 Marianne Martinsson 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
För Moderata samlingspartiet 
Linda Jansson (M) 
Christina Svedberg  (M) ersättare för Per Krokström  
Hans-Göran Palmqvist (M) 
 
För Centerpartiet 
Tobias Bernhardsson (C) 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
Louise Blom (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Magnus Bandgren (C) 
Ann Blomberg (C) ersättare för Tomasz Galbas  
Kristina Ivarsson (C) 
Håkan Melin  (C) ersättare för Karin Snapp 
Fredrik Gustavsson (C) ersättare för Marion Pelli 
Carina Tihane (C) 
 
För Liberalerna 
Kenneth Carlsson (L) 
Ingo Asplund (L) 
 
För Socialdemokraterna 
Ulla Börjesson (S) 
Edgardo Varas (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Tommy Larsson (S) §§ 32 ff 
Tony Bratt Nilsson (ersättare för Tommy Larsson §§ 28-31 
Lilian Borg-Hansen (S) 
Urban Henriksson (S) 
Håkan Ekman (S) ersättare för Peter Höög 
Eva-Lena Johansson (S) 
 
För Vänsterpartiet 
Irene Pettersson (V) ersättare för Ywonne Johansson 
 
För Sverigedemokraterna 
Jörgen Andersson (SD) 
Jessica Olsen (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Owe Qvick (SD) 
Jane Glamér (SD) 
Hans Johansson (SD) ersättare för Maj Andersson  
Pontus Westerman Hansson (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
För Moderata samlingspartiet 
Bengt Svedberg (M) 
 
För Centerpartiet 
Ann-Marie Jacobsson (C) 
 
För Liberalerna 
Ingen ersättare 
 
För Socialdemokraterna 
Tony Bratt-Nilsson (S) 
Rune Månsson (S) 
 
För Vänsterpartiet 
Ingen ersättare 
 
För Sverigedemokraterna 
Ingen ersättare 
 
Övriga närvarande 
Ann-Britt Dahl, ordf i revisionen  
 
Katrin Siverby, kommunchef 
Marianne Martinsson, sekreterare 
 
 
Innehållsförteckning 

 
§ 28 Sammanträdet öppnas  7 
§ 29 Upprop  8 
§ 30 Val av personer med uppgift att 

justera dagens protokoll. Justering 
äger rum på kommunkontoret 
tisdag 20 april kl 17.00 

 9 

§ 31 Nya interpellationer  10 
§ 32 Nya enkla frågor  11 
§ 33 Nya motioner  12 
§ 34 Motion - Menssäkra Färgelanda 2021/83 13 
§ 35 Årsredovisning 2020 2021/7 14 - 17 
§ 36 Fråga om ansvarfriget för 

kommunstyrelsen 
 18 - 19 

§ 37 Fråga om ansvarsfrihet för 
Socialnämnden 

 20 - 22 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

§ 38 Fråga om ansvarsfrihet för 
utbildningsnämnden 

 23 - 24 

§ 39 Fråga om ansvarsfrihet för bygg 
och trafiknämnden 

 25 - 26 

§ 40 Fråga om ansvarsfrihet för 
Valnämnden 

 27 - 28 

§ 41 Fråga om ansvarsfrihet för 
överförmyndaren 

 29 - 30 

§ 42 Fråga om ansvarsfrihet för val och 
arvodeberedningen 

 31 - 32 

§ 43 Budgetförutsättningar 2022-2024 2021/29 33 
§ 44 Undantag från taxor och avgifter 

på grund av pandemin - torgtaxan 
2021/90 34 

§ 45 Beslut om övertagande av ansvar 
för avloppsreningen i Rådanefors 
samt finansiering av åtgärder 

2019/42 35 - 36 

§ 46 Livsmedels- och måltidspolicy för 
Dalslandskommunerna samt 
Säffle kommun 

2020/256 37 - 39 

§ 47 Samnyttjande av mark för 
parkering till Valbohems 
planerade nybyggnation på 
Sågverksvägen - Parkeringsköp 
till Valbohem AB 

2021/48 40 - 43 

§ 48 Köp av fastigheten Dyrtorp 1:4 
samt försäljning av fastigheterna 
Dyrtorp 1:2 och Dyrtorp 1:3 skifte 
2 och 3  - fastighetsbyte 

2020/61 44 - 46 

§ 49 Ägarbeslut: Uppdrag till 
Valbohem AB att utreda framtida 
användning av Furåsen 

2021/77 47 - 48 

§ 50 Utökning av aktiekapital i 
Västvatten AB 

2020/215 49 - 50 

§ 51 Rapport över ej verkställda 
gynnande beslut enl 
Socialtjänstlagen och LSS kvartal 
4 2020 

2020/26 51 - 52 

§ 52 Rapport över ej verkställda 
gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen och LLS, kvartal 
1 2021 

2021/26 53 - 54 

§ 53 Valärenden  55 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

§ 54 2020/295  Fyllnadsval som 
ersättare i utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande 
mandatperiod efter Bo Johansson 
(S) 

 56 

§ 55 2020/188 Fyllnadsval av ledamot 
i Valnämnden för resterande del 
av innevarande mandatperiod 
efter Inger Bäcker (V) 

 57 

§ 56 Fyllnadsval till uppdrag som 
ledamot i styrelsen för Färgelanda 
Vatten AB efter Bernt Johansson 
(L) som avsagt sig uppdraget 

2021/71 58 

§ 57 Avslutning  59 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 28    
Sammanträdet öppnas 

 
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar ledamöter och ersättare 
välkomna till ännu ett digitalt sammanträde, det tredje i ordningen. 
 
I sammanträdesrummet, Beredskap i kommunhuset finns ordföranden, 2:e v 
ordföranden, IT-tekniker och sekreteraren. 1:e v ordf deltar på distans. 
Övriga deltagare deltar också på distans.  
 
Ordföranden meddelar att den mötesplattform, ”go to meeting”, som 
används kan bli överbelastad om samtliga har kameran och mikrofonerna 
påkopplade och uppmanar deltagarna att bara öppna kameran och 
mikrofonen när vederbörande talar för att undvika problem.  Ordet begärs i 
första hand genom Chattfunktionen. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 29    
Upprop 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Upprop genomförs och närvarolistan godkänns 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 30    
Val av personer med uppgift att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum på kommunkontoret tisdag 20 april kl 17.00 

 
Kommunfullmäktigebeslut 

 
Jan Glamér (SD) och Ann Blomberg (C).  
 
Om någon eller båda av de valda anmäler jäv övertas uppdraget att justera  
av Kerstin Fredriksson (S) och/eller Kenneth Carlsson (L) 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 31  Dnr 2021/97 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Linda 
Jansson (M) angående prioriteringsordning vid vaccination mot Covid 
19  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Den besvaras av kommunstyrelsens ordförande. 
 
I interpellationsdebatten görs 12 inlägg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tommy Larsson (S) anländer till sammanträdet. Tony Bratt Nilsson som har 
ersatt Tommy Larsson under de inledande punkterna på dagordningen 
lämnar uppdraget som tjänstgörande ersättare och blir därmed närvarande 
men inte tjänstgörande ersättare. 

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 32  Dnr  
Nya enkla frågor 

 
Inga nya enkla frågor har lämnats in.
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 33    
Nya motioner 

 
En ny motion har lämnats in och redovisas i nästa paragraf 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 34  Dnr 2021/83 
Motion från Ywonne Jansson - Menssäkra Färgelanda 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen  
Kommunstyrelsen/sekr 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 35  Dnr 2021/7 
Årsredovisning 2020 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens förslag till 
årsredovisning för Färgelanda kommun år 2020.  
 
Inga över- eller underskott överförs till 2021. 
 
Beslutade riktade investeringsmedel för 2020 som inte förbrukats överförs 
till 2021. 
______ 
 
Linda Jansson M, Christina Svedberg M och Hans Göran Palmquist M 
antecknar följande till protokollet: 
  
” Årsredovisningen för Färgelanda kommun visar på ett negativt resultat på 
10.6 miljoner kronor trots statens extra tillskott på 12 miljoner kronor och 
att staten ersatt sjuklönekostnaderna med 3.7 miljoner kronor. Dessutom 
har förändringar av pensionsskulden till NÄRF påverkat årets resultat 
positivt med 2.0 miljoner konor. Exklusive dessa jämförelse poster redovisar 
kommunen ett negativt resultat på 28 MILJONER KRONOR. Kommunen 
klara inte de två finansiella målen endast 6 av de 19 verksamhetsmålen har 
uppnåtts, 1 har inte uppnåtts alls samt att 12 har inte mätts överhuvudtaget. 
Under 2020 krävdes en nyupplåning på 20 miljoner kr för att kunna klara 
driften av kommunen. Färgelanda kommun lever inte upp till villkoren för 
en god ekonomisk hushållning. Moderaterna har en stor oro för 
Färgelandas kommuns ekonomi. Kommunstyrelsen har inte klarat av att 
leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och man 
har inte klarat av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter.  
 
Nämndernas årsredovisning saknar uppföljning de mål som antagits av 
fullmäktige. Av årsrapporten framgår inte om målsättning för dessa kommer 
att nås. Det framgår inte hur nämnderna har arbetat med 
internkontrollplanen, har man varit involverad i arbetet med att ta fram och 
värdera risker. Hur har man jobbat med sina behovsanlyser i respektive 
nämnd. Hur har nämndarbete sett ut för 2020, antal möten, antal 
presidiemöten antal beslut som fattats i respektive nämnd. Hur har man 
jobbat med att få en ekonomi i balans har nämnderna varit involverade mm  
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Våra invånare måste kunna få en trygg vård, skola och omsorg i tid och där 
våra anställda måste få bättre arbetsmiljö.  
 
Vi förväntar oss politiska initiativ under 2021 för att finna breda- 
långsiktigapolitiska och verksamhetsmässiga lösningar. Avslutningsvis vill 
vi rikta ett stort tack till all personal i kommunen som genomfört ett väl 
utfört arbete för Färgelandas invånare” 
 
Yrkande 
Tobias Bernhardsson (C) tillstyrker förslaget att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisningen. 
Ulla Börjesson (S) tillstyrker också förslaget liksom 
Linda Jansson (M) 
Kerstin Fredriksson (S) 
Edgardo Varas (V) 
Ingo Asplund(L) och 
Irene Pettersson (V) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handläggningen av ärendet inleds med att ordföranden för revisonen, Ann-
Britt Dahl (S),  redogör för innehållet i revisionsberättelsen och revisorernas 
bedömningar. 
 
Ansvarsfrihetsberedningen har behandlat årsredovisningen och tagit 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.” 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Ansvarsfrihetsberedningen instämmer i revisorernas förslag 
att tillstyrka att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2020” 
 
 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning 
som sedan överlämnas till revisionen för granskning. Årsredovisningen 
tillsammans med revisionsrapporten/revisionsberättelsen överlämnas 
därefter till kommunfullmäktige för prövning av frågan om ansvarsfrihet.      
 
Årsredovisningen för år 2020 visar ett negativt resultat på 10,6 mnkr, vilket 
är 14,7 mnkr sämre än budget. För 2019 redovisades ett negativt  resultat på 
31,5 mnkr.  
 
2019 års resultat belastades med kostnader av engångskaraktär på ca 18 mnkr 
som till största del härrör från fastighetsförsäljningar samt att 
investeringsprojekt som avbrutits kostnadsförts. I resultatet ingick även intäkt 
av engångskaraktär på 1,8 mnkr avseende pensionsavsättning som 
återförts/upplösts genom att reducera kostnaden för pensionsutbetalningar. 
Exklusive dessa poster av engångskaraktär redovisades ett negativt resultat 
på ca 15 mnkr för 2019. 

2020 redovisas ett negativt resultat på 10,6 mnkr, trots statens extra tillskott 
på 12 mnkr och att staten ersatt sjuklönekostnader med ca 3,7 mnkr. 
Dessutom har förändring av pensionsskulden till NÄRF påverkat årets 
resultat positivt med 2,0 mnkr. Exklusive dessa jämförelsestörande poster 
redovisas ett negativt resultat på ca 28 mnkr för 2020. Sammantaget kan 
konstateras att det kraftigt negativa resultatet, exklusive jämförelsestörande 
poster, nästan fördubblats jämfört med föregående år. 

Kommunkoncernen visar ett negativt resultat för 2020 på 11,3 mnkr. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09  
Årsredovisning 2020, 2021-03-09  
Beslut SN – Årsredovisning 2020 , 2021-03-03  
Beslut UN- Årsredovisning 2020 2021-03-02 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31  
Revisionsberättelse 2021-04-06 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2021-04-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Sektorschefer 
Kommunchef 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet. Efter ajourneringen förrättas 
ett nytt upprop. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 36  Dnr Dnr 
Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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:  
Linda Jansson (M) anmäler jäv, Bengt Svedberg ersätter. 
Tobias Bernhardsson (C) anmäler jäv. Ann-Marie Jacobsson ersätter. 
Louise Blom (C) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Magnus Bandgren (C) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Ulla Börjesson (S) anmäler jäv. Tony Bratt Nilsson ersätter. 
Kerstin Fredriksson (S) anmäler jäv. Rune Månsson ersätter. 
Urban Henriksson (S) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Jörgen Andersson (SD) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Karl Erik Segersax (SD) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

 
Revisionsberättelsen föreligger. 
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
” 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 tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas men 
instämmer i revisorernas kritik och bedömningar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2021-04-08 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen/sekr 
Ekonomichefen 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 37  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för Socialnämnden 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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.   
 
Jäv (Ledamöter och ersättare i socialnämnden.) 
Christina Svedberg (M). Ingen ersättare. 
Kristina Ivarsson (C) anmäler jäv. Ann-Marie Jacobsson ersätter. 
Carina Tihane (C) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Edgardo Varas (S) anmäler jäv. Tony Bratt Nilsson ersätter. 
Eva Lena Johansson (S) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Håkan Ekman (S) anmäler jäv, Ingen ersättare. 
Jessica Olsen (SD) anmäler jäv. Ingen ersätter. 
Jane Glamér (SD) anmäler jäv. Ingen ersätter. 
 
I detta ärende är Jane Glamér som valts att justera dagens protokoll jävig. 
Kerstin Fredriksson justerar därför denna paragraf. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

 
Revisionsberättelsen föreligger. 
 
Saxat ur revisionsberättelsen: 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

” 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 tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas men 
instämmer i revisorernas kritik och bedömningar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2021-04-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen/sekr 
Ekonomichefen 
 

 
 
 

 
 
 

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 
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KF § 38  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslut 

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.

Jäv (Ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden och anhöriga till 
dessa .) 
Christina Svedberg (M) anmäler jäv. Ingen ersättare 
Sandra Hallberg (C) anmäler jäv. Ann-Marie Jacobsson ersätter. 
Fredrik Gustavsson (C) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Tommy Larsson (S) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Hans Johansson (SD) anmäler jäv. Ingen ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

Revisionsberättelsen föreligger. 

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.” 

Ansvarsfrihetsberedningen tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas men 
instämmer i revisorernas kritik och bedömningar. 

Beslutsunderlag 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2021-04-08 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Utbildningsnämnden/sekr 
Ekonomichefen 
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KF § 39  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för bygg och trafiknämnden 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 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.   
 
 
Jäv (Ledamöter och ersättare i Bygg och trafiknämnden och anhöriga 
till dessa .) 
Magnus Bandgren (C) anmäler jäv. Ann-Marie Jacobsson ersätter. 
Lilian Borg Hansen (S) anmäler jäv. Rune Månsson ersätter. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

 
Revisionsberättelsen föreligger. 
 
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 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

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 tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas men 
instämmer i revisorernas kritik och bedömningar. 
 
Beslutsunderlag 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2021-04-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Bygg och trafiknämnden/sekr 
Ekonomichefen 
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KF § 40  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för Valnämnden 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Valnämnden dess ledamöter och 
ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 
 
Jäv (Ledamöter och ersättare i Valnämnden och anhöriga till dessa .) 
Linda Jansson (M) anmäler jäv. Ingen ersättare 
Christina Svedberg (M) anmäler jäv. Ingen ersättare 
Ingo Asplund (L) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Urban Henriksson (S) anmäler jäv. Tony Bratt Nilsson ersätter. 
Karl-Erik Segersax (SD) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

 
Revisionsberättelsen föreligger. 
 
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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Ansvarsfrihetsberedningen har konstaterat 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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2021-04-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Valnämndens ordf 
Ekonomichefen 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 41  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för överförmyndaren 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
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 (Ledamöter och ersättare i Valnämnden och anhöriga till dessa .) 
Kerstin Fredriksson (S) anmäler jäv. Tony Bratt Nilsson ersätter. 
Thor-Björn Jakobsson (C) anmäler jäv. Ingen ersätter. 
 
Eftersom Thor-Björn Jakobsson har anmält jäv leder Kenneth Carlsson, 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande, sammanträdet i detta ärende. 
Kenneth deltar på distans. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

 
Revisionsberättelsen föreligger. 
 
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 
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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 har noterat att denna 
verksamhet under 2020 har kunnat genomföras med ett överskott på drygt 
120 000 kronor jämfört med budget.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2021-04-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Överförmyndaren 
Ekonomichefen 
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KF § 42  Dnr 2021/7 
Fråga om ansvarsfrihet för val och arvodesberedningen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Val och arvodesberedningen dess 
ledamöter och ersättare, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 
 
Jäv (Ledamöter och ersättare i Valnämnden och anhöriga till dessa .) 
Christina Svedberg (M) anmäler jäv. Ingen ersättare 
Thor-Björn Jakobsson (C) anmäler jäv. Ingen ersättare 
Ann Blomberg (C) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Kenneth Carlsson (L) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Ingo Asplund (L) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Urban Henriksson (S) anmäler jäv. Tony Bratt Nilsson ersätter. 
Jörgen Andersson (SD) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Owe Quick (SD) anmäler jäv, Ingen ersättare. 
 
Eftersom Thor Björn Jakobsson anmält jäv leder Kerstin Fredriksson, 
kommunfullmäktiges 2:e v ordf sammanträdet i detta ärende. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 

 
Revisionsberättelsen föreligger. 
 
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 
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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 har noterat att val- och arvodesberedningen har 
att bereda valärenden och arvodesbestämmelser inför kommunfullmäktiges 
beslut om dessa samt tolkningen av desamma. Uppgifternas karaktär skiljer 
sig från kommunstyrelsens och nämndernas. Beredningen bedriver ingen 
egen direkt verksamhet.   
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ansvarsfrihetsberedningens protokoll 2021-04-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Val och arvodesberedningens ordf 
Ekonomichefen 
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KF § 43  Dnr 2021/29 
Budgetförutsättningar 2022-2024 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budgetförutsättningarna för 
budgetarbetet 2022 enligt förslag daterat 2021-03-05. 

 
Yrkande 
Tobias Bernhardsson (C), Ulla Börjesson (S) och Linda Jansson (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Från 2019 har Färgelanda kommun en nämndsorganisation. Detta innebär 
att respektive nämnd ska lämna underlag inför framtagandet av Mål- och 
resursplan (MRP) 2022-2024 samt utifrån fastställd MRP fatta beslut om 
nämndens detaljbudget. 
 
Den 2021-01-27 § 17 antog kommunstyrelsen tidplan och innehåll per 
tillfälle för arbetet med Mål- och resursplan 2022-2024, för att få ett bra 
underlag med god insyn från nämnder och kommunfullmäktiges samtliga 
partier inför beslut i kommunfullmäktige i juni 2021.  
  
Kommunfullmäktige beslutar varje år om de budgetförutsättningar som 
föreligger för arbetet med framtagande av Mål- och resursplan (MRP) 
kommande period. Dessa innehåller finansiella mål, prognos för befolkning, 
prognos för skatteintäkter samt kostnadsindex.  

 
Beslutsunderlag 

 
Förslag budgetförutsättningar, 2021-03-08 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
Beslut KSAU, 2021-03-24 
Beslut kommunstyrelsen 2021-03-31 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Diariet
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KF § 44  Dnr 2021/90 
Undantag från taxor och avgifter på grund av pandemin - torgtaxan 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att under hela 2021 ska torgtaxa tas bort och 
att avgift för markupplåtelse gällande uteserveringar och butiker som önskar 
flytta ut varor under kontrollerade former, inte tas ut. Detta som en 
näringslivsfrämjande åtgärd. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Många företag inom handel har påverkats negativt av pandemin. 
Kommunen önskar underlätta för företagen och därmed vidtar 
näringslivsfrämjande åtgärder.  
 
Markupplåtelsen behöver fortsatt sökas och dokumenteras men upplåtelsen 
kommer att vara avgiftsfri och torgtaxa kommer inte att utgå.  
 
Då det för närvarande inte förekommer några bygglovspliktiga 
uteserveringar i kommunen tas inte denna aspekt med.   

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-26 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-31 

 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
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KF § 45  Dnr 2019/42 
Beslut om övertagande av ansvar för avloppsreningen i Rådanefors 
samt finansiering av åtgärder 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Färgelanda Vatten AB ska överta an-

svaret för avloppsreningen i Rådanefors enligt Färgelanda Vatten AB:s 
styrelses förslag. Övertagandet av Färgelanda Vatten AB ska äga rum 
först när det nya/renoverade verket är driftsatt och slutbesiktigat. 

2. Kommunfullmäktige noterar att taxepåverkan på ca 1,3 % föreslås tas 
ut av taxekollektivet genom ökad brukningstaxa från och med 2022. 
Kommunfullmäktige noterar samtidigt att denna förändring görs i sam-
band med översyn av taxan i samband med kommunens beslut om mål- 
och resursplan. 

3. Kommunfullmäktige godkänner investering om 3,1 miljoner kronor i 
Rådanefors avloppsreningsverk i enlighet med beskrivning från Färge-
landa Vatten AB. 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsutvecklingschefen att ordna 
markåtkomstfrågan samt att handlägga avtalsfrågan gentemot 
markägaren och driftavtalsparten på sätt som möjliggör genomförande 
av ovanstående beslutsförslag.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 (§ 12) att ge Färgelanda Vatten AB 
i uppdrag att utreda förutsättningarna samt presentera kostnadsförslag för ett 
övertagande av ansvaret för avloppsreningsverksamheten i Rådanefors. 
Kommunstyrelsen beslöt samtidigt att utredningen skulle vara kommunen 
tillhanda senast den 15 mars 2021. 
Styrelsen för Färgelanda Vatten AB har vid sitt sammanträde 2021-02-18 (§ 
11) behandlat frågan och fått fyra förslag på lösningar presenterade, av vilka 
styrelsen förordat alternativ 4, vilket innebär att ett nytt reningsverk installe-
ras i befintlig byggnad som renoveras. Styrelsen beslutade under samma 
paragraf: 

 att redovisa till kommunstyrelsen i Färgelanda Västvattens utredning 
om hur avloppsreningen i Rådanefors kan lösas. 
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 Att uppdrar år VD, att skriva en tjänsteskrivelse angående Rådane-
fors reningsverk, som beslutas av Färgelanda Vattens AB:s presi-
dium och skickas med detta beslut till kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige 

 Att uppdra åt VD at fortsätta förberedande arbete 
Vidare beslutade styrelsen i den händelse att Färgelanda kommun beslutar 
att Färgelanda Vatten AB ska överta ansvaret för avloppsreningsverket i 
Rådanefors: 

 Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 
att gå vidare med av styrelsen föreslagen lösning på avloppsrenings-
verket i Rådanefors, samt att taxepåverkan på ca 1,3 % tas ut av 
taxekollektivet genom ökad brukningstaxa från och med 2022. 

 Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 
att utöka innestående investeringsbudget med 3,1 miljoner kronor. 

 Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ansva-
ret för avloppsreningsverket går över till Färgelanda Vatten AB först 
när det nya/renoverade verket är klart. 

 Att uppdra åt VD, med ekonomichef som ersättare, att under 2021 
för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder 
under nämnda period med totalt 3,1 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse Rådanefors AV Färgelanda Vatten AB, 2021-03-25 
Styrelseprotokoll, 2021-02-18 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-24 
Beslut KSAU, 2021-03-24 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-31 

 
 
Beslutet skickas till 
Jan Öhman 
Chef sektor samhällsutveckling 
Färgelanda Vatten AB 
Ekonomichefen 
Diariet 
 
 
 
 

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 46  Dnr 2020/256 
Livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna samt Säffle 
kommun 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Livsmedel- och 
måltidspolicyn. Därmed upphävs tidigare antagen Livsmedels- och 
Måltidspolicy från den 19 april 2017, KF § 61. 
 
Reservation 
Jörgen Andersson (SD), Jessica Olsen (SD), Karl Erik Segersax (SD), Owe 
Quick (SD) Jane Glamér (SD) Hans Johansson (SD) och Pontus Westerman 
Hansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jörgen Andersons 
(SD):s yrkande 
 
Yrkande 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jörgen Andersson (SD) yrkar att  ”etnisk och religiös anledning” stryks och 
att det framgår i texten att vegetarisk kost erbjuds. (ändring under rubriken 
Specialkost i policyn) 

 
Propositionsordning 

 
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs Tobias Bernhardssons 
(C) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag  och på Jörgen 
Anderssons (SD) yrkande. Efter ställda propositioner finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Färgelanda kommun har en reviderad Livsmedels- och måltidspolicy sedan 
år 2018. I samband med att en ny livsmedelsupphandling ska påbörjas år 
2022 har en uppdaterad Livsmedel- och måltidspolicy tagits fram.  
 
Livsmedels- och måltidspolicyn är ett stöd för att kvalitetssäkra 
upphandlingar, inköp och måltidsplanering för kommunens samtliga 
verksamheter som hanterar mat och livsmedel. 
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För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att kommunen tar 
hänsyn till hur dess inköp och dess måltidsproduktion påverkar klimatet, 
miljön, djurskydd och biologisk mångfald.  
 
Inför arbetet med den nya livsmedelsupphandlingen för år 2022 har 
kostchefer i upphandlingsnätverket Dalslandskommunerna och Säffle 
kommun tagit fram underlag till en reviderad Livsmedels- och måltidspolicy 
utifrån uppdaterade riktlinjer och rekommendationer. 
 
Livsmedel- och måltidspolicyn ger ett helhetsperspektiv på måltiderna och 
är en vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring 
måltiderna och ska främja en god folkhälsa och ett gott välbefinnande för 
samtliga matgäster. 
 
Det är viktigt att kommunen fortsätter sitt arbete med att minska matens 
klimatpåverkan. Viljeinriktning och målsättningar i Livsmedels-och 
måltidspolicyn fungerar som ett stöd i måltidsutvecklingen för att uppnå 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och regeringens livsmedelsstrategi.  
Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån SPI (storköksprisindex) har livsmedelspriserna varit relativt stabila 
under senaste året, 2020. Dock finns det osäkerheter kring vilka effekter 
pandemin har på sikt gällande tillgång på livsmedel och varor, samt 
transporter för import. Ökade inköp av närproducerade livsmedel kan 
påverka att livsmedelskostnaderna ökar, då priserna oftast är högre på dessa 
produkter.  
 
Måluppfyllelse  
Inköp av livsmedel och förhållningssätt vid måltidssituationen får en likhet 
över hela kommunen oavsett enhet och verksamhetstillhörighet. 
När fler närproducerade varor köps in ger det flera positiva effekter för bl.a. 
näringslivet samt att det främjar ett öppet odlingslandskap. 
 
Övriga riktlinjer, policyer och planer  
Livsmedel- och måltidspolicyn ska främja till en god hälsa och ett gott 
välbefinnande för samtliga matgäster, där fokus läggs på måltidsordning, 
måltidsinnehåll, måltidsmiljö och bemötande samt att servera 
närproducerade och svenska livsmedel. Måltidsenheten fortsätter att köpa in 
säsongsanpassade, närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel 
samt fisk från hållbara fiskebestånd. 
 
Det är viktigt att kommunen fortsätter sitt arbete med att minska matens 
klimatpåverkan.  
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Viljeinriktning och målsättningar i Livsmedels-och måltidspolicyn fungerar 
som ett stöd i måltidsutvecklingen för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 och regeringens livsmedelsstrategi.  
 
Revideringen ligger främst i att kommunen har anpassat policyn efter de nya 
råd och riktlinjer som tillkommit och att vi skapat förutsättningar för att 
följa de hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi har också preciserat vad 
närproducerat innebär och ändrat en del målsättningar från bör till ska. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-11 
Förslag till måltidspolicy, 2021-03-11 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kostchef 
Chef sektor samhällsutveckling 
Policyn för publicering på webben
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KF § 47  Dnr 2021/48 
Samnyttjande av mark för parkering till Valbohems planerade 
nybyggnation på Sågverksvägen - Parkeringsköp till Valbohem AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att till Valbohem AB upplåta marken enligt 
kartbilaga 1 via institutet för parkeringsköp.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till mark- och 
exploateringshandläggaren att upprätta och teckna avtal gällande 
parkeringsköpsavtal mellan Färgelanda kommun och Valbohem AB till 
marknadsmässig pris. 
 
Reservation 
Linda Jansson (M), Christina Svedberg (M) och Hans Göran Palmqvist (M) 
reserverar sig till förmån för Linda Janssons yrkande om återremiss. 

 
Jäv 
Ann Blomberg (C) anmäler jäv. Ann-Marie Jacobsson ersätter. 
Ingo Asplund (L) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Jörgen Andersson (SD)  anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Owe Quick (SD) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
 
Eftersom Ann Blomgren (C) är jävig justeras denna paragraf av Kerstin 
Fredriksson (S). 
 
Yrkande 
Tobias Bernhardsson (C) och Kerstin Fredriksson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Linda Jansson yrkar att ärendet återremitteras för att ” ta fram fler alternativ 
till parkering för Valbohems planerade byggnation. Styrgruppen för 
samhällsplanering för utveckling av centrum är inte klar med sitt arbete dit 
Färgelandas invånare ska ges möjlighet att komma med förslag till 
utvecklingen av centrum. Vi ska inte föregå planeringsarbete genom att 
utpeka området till parkering.” 
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.  
Först ställs proposition på Linda Janssons (M)  yrkande om återremiss. Om 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs proposition 
Tobias Bernhardssons (C) och Kerstin Fredrikssons (S) yrkande om bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter ställd proposition på yrkandet om återremiss finner ordföranden att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Sammanträdet ajourneras en liten stund. 
 
Voteringsproposition: 
Ja-röst för att ärendet ska avgörs idag. 
Nej-röst för att ärendet ska avgöras senare. 
 
Omröstningsresultat: 
25 ja-röster 
Tobias Bernhardsson (C) 
Louise Blom (C) 
Sandra Hallberg (C) 
Magnus Bandgren (C) 
Ann-Marie Jacobsson (C) 
Kristina Ivarsson (C) 
Håkan Melin (C ) 
Fredrik Gustafsson (C ) 
Carina Tihane (C)  
Kenneth Carlsson (L) 
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) 
Irene Pettersson (V) 
Jessica Olsen (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Jane Glamér  (SD) 
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Hans Johansson (SD) 
Pontus Westerman Hansson (SD) 
Thor-Björn Jakobsson (C) 
 
3 nej-röster 
Linda Jansson (M) 
Christina Svedberg 
Hans-Göran Palmqvist (M) 
 
Kommunfullmäktige beslutar alltså att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

I samband med Valbohem AB:s planerade nybyggnation vid Sågverksvägen 
har parkeringsfrågan aktualiserats. Parkeringsköp möjliggör en effektiv och 
hållbar markanvändning genom att värdefull mark kan användas för 
exempelvis bostäder och grönytor istället för parkering. Med parkeringsköp 
kan samutnyttjande av parkeringar uppnås vilket medför att färre 
parkeringsplatser behöver anläggas. 
 
Inom Valbohem AB:s egen fastighet Färgelanda prästgård 1:77 finns 
möjlighet enligt gällande detaljplan att anordna parkeringsplatser. Men med 
hänsyn till den gemensamma utemiljön är det mer fördelaktigt att lösa 
parkeringsfrågan genom ett så kallat parkeringsköp där den befintliga 
parkeringen samutnyttjas. Den parkering som planeras att sammutnyttjas är 
den som är belägen mellan Valbohallen och Lillågården - se kartbilaga 1.  
 
Förslaget med att lösa parkeringsfrågan genom parkeringsköp är aktuell och 
behöver vara löst innan bygglov kan beviljas.  
 
Diskussioner förs kring markupplåtelseavtal på 25 år istället för försäljning, 
vilket stämmer väl överens med Mark- och bostadsstrategi för Färgelanda 
kommun, antaget av kommunfullmäktige 2017-10-18, KF § 141, där det 
bland annat understryks vikten av ett gott samarbete med Valbohem AB 
samt att kommunen ska äga mark i strategiskt viktiga lägen, där 
centrumnära mark får anses vara strategiskt viktigt.  
 
I samband med framtagande av förevarande tjänsteskrivelse har 
diskussioner förts med Hans Sprung, VD för Valbohem AB. Genom 
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diskussioner om den gemensamma utemiljön och närmiljön för den 
planerade byggnationen har båda parter samsyn kring detta förslag och är 
eniga om att ovan givna förslag är det bästa möjliga för att skapa en trivsam 
utemiljö och lyfta denna del av Färgelanda centrum.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
Kartbilaga 1 
Beslut KSAU, 2021-03-24 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Mark och exploateringshandläggare 
Diariet 
Valbohem 
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KF § 48  Dnr 2020/61 
Köp av fastigheten Dyrtorp 1:4 samt försäljning av fastigheterna 
Dyrtorp 1:2 och Dyrtorp 1:3 skifte 2 och 3  - fastighetsbyte 

 
Kommunfullmäktige beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Färgelanda, Dyrtorp 1:4 
för en köpeskilling på 625 000 kr, samt att sälja fastigheterna Dyrtorp 1:2 
och Dyrtorp 1:3 skifte två och tre för 1 000 000 kr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera uppdraget att upprätta och 
underteckna erforderliga köpehandlingar för försäljningen och köpet till 
Samhällsutvecklingschefen.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Under februari 2020 fick Färgelanda kommun en förfrågan från en 
fastighetsägare om ett markbyte.  
 
Den privatägda fastigheten som fastighetsägaren erbjuder kommunen att 
köpa ligger centralt i Färgelanda och gränsar till kommunägd mark. 
Fastighetens totala areal är drygt 5 hektar och delar av fastigheten är 
planlagd.  
 
Fastigheten Dyrtorp 1:4 är värderad av en opartisk värderingsfirma med ett 
bedömt marknadsvärde på 625 000 kr. 
 
Kommunens områden som föreslås säljas består av fastigheten Dyrtorp 1:2 
samt delar av Dyrtorp 1:3, bestående av två mindre skogsskiften med en 
total areal på cirka 9,6 ha. Skiftena ligger ur ett skogsbruksperspektiv svårt 
till för kommunen då det saknas väg till skogsskiftena samt att kommunen 
inte äger den angränsade marken till de ovan nämnda skogsskiftena. Detta 
försvårar och fördyrar skötsel samt avverkning. Kommunens 
skogsförvaltare Skogssällskapet har rådfrågats och bekräftar att det är 
kostsamt att ha s.k. satelitskiften där kommunen vid varje avverkning 
behöver köpa sig en väg ut över en annan fastighetsägares mark.  
  
En opartisk värderingsfirma har värderat områdena till 141 000 kr/ha vilket 
medför ett uppskattat marknadsvärde på 1 360 000 kr. Till underlag för 
värderingen ligger krav på bland annat på en ny skogsbruksplan för 
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området. Värderingen för skogsskiftena har gjorts sammanlagt med de två 
större skiftena Gatersbyn 1:77 och de två förselsagna skiftena för bytet.  
 
Totalt sett omfattar den värderade skogen nästan 70 hektar. Som 
utgångspunkt i fyra skiften där de två större utgör nästan 60 hektar och på 
de större skogsskiftena finns ett rikare virkesförråd med gammal granskog 
än på de skiftena som föreslås bytas. Värderingen är gjord som helhet och 
det bedömda marknadsvärdet har schablonmässigt beräknats varje hektar. 
Vissa av bestånden har ett högre virkesförråd och vissa av dem har, som i 
detta fall, ett lägre virkesförråd.  
  
Av den totala arealen 9,6 hektar är 1,5 ha impediment samt där utöver ett 
relativt stort inslag av lövbestånd vilket föranlett en justering av 
köpeskillingen. Till ett värde av 550 kr m³sk, virkesförrådet uppgick den 14 
januari i år till 1 884 m³sk. Med hänsyn till det och med justering för 
lövinslaget föreslås köpeskillingen för skogsskiftena till 1 000 000 kr.  
Beaktat impedimenten blir priset per hektar cirka 130 000 kr jämför med 
den tidigare värderingen. Inför försäljningen har kommunens 
skogsförvaltare från Skogssällskapet rådfrågats vad gäller försäljningspriset 
och förvaltaren har sagt att ett värde på 550 kr m³sk är ett marknadsmässigt 
pris. Enligt förvaltaren bör priset vid försäljning på en öppen marknad ligga 
mellan 450 – 550 kr m³sk för denna typ av skogsskiften. Samtliga 
fastighetsägare med angränsande mark har tillfrågats intresse för 
fastigheterna.  
 
Förslaget är helt i linje med ”Mark- och bostadsstrategi för Färgelanda 
kommun” antaget av Kommunfullmäktige 2017-10-18, KF § 141. På sidan 
7 står bland annat följande ”Kommunägd mark kan även fungera som 
utbytesmark vid framtida exploateringsbehov inom mark som ägs av annan 
än kommunen” och vidare står beskrivet att kommunen ska bedriva en aktiv 
markpolitik även det på sidan 7.  
 ” En aktiv markpolitik innebär att kommunen, i tillräcklig omfattning, 
förvärvar strategisk mark som kan komma att planläggas i framtiden. Syftet 
med att bedriva en aktiv markpolitik är att i förväg förvärva mark medan 
värdet är förhållandevis lågt till skillnad från detaljplanelagd mark.” 
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Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-11 
Kartbilaga 1 
Beslut KSAU, 2021-03-24 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ägaren till Dyrtorp 1:4 
Chef sektor samhällsutveckling 
Ekonomichefen 
Diariet 
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KF § 49  Dnr 2021/77 
Ägarbeslut: Uppdrag till Valbohem AB att utreda framtida användning 
av Furåsen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Valbohem AB beträffande 
fastigheten Furåsen att utreda möjligheten att använda fastigheten på ett 
affärsmässigt mest lämpad sätt utifrån bland annat turist- och besöksnäring 
eller andra externa hyresgäster. Utredningen och analyser ska presenteras 
för kommunfullmäktige i oktober 2021.  

 
Reservationer 
Linda Jansson (M), Christina Svedberg (M) och Hans Göran Palmqvist (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Janssons yrkande. 
 
Jäv 
Ann Blomberg (C) anmäler jäv. Ann-Marie Jacobsson ersätter. 
Ingo Asplund (L) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Jörgen Andersson (SD)  anmäler jäv. Ingen ersättare. 
Owe Quick (SD) anmäler jäv. Ingen ersättare. 
 
Eftersom Ann Blomgren (C) är jävig justeras denna paragraf av Kerstin 
Fredriksson (S). 
 
Yrkande 

 
Linda Jansson yrkar att Kommunfullmäktige beslutar lämna följande 
uppdrag till Valbohem: Uppdra åt Valbohem AB beträffande fastigheten 
Furåsen att utreda möjligheten att använda fastigheten på ett affärsmässigt 
mest lämpat sätt. Utredningen och analyser ska presenteras för 
kommunfullmäktige i oktober 2021 
 
Tobias Bernhardsson (C)  och Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.    

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

 
 

47



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun har sedan december 2015 hyrt byggnaden Furåsen för 
sina kärnverksamheter. Avtalet sägs nu upp till avflyt senast den 31 
december 2021. Därmed blir byggnaden utan hyresgäst och bolaget utan 
hyresintäkt.  
 
Fastigheten är ett strategiskt objekt för kommunkoncernen och dess 
innehav, avyttring och användning ska därav vara föremål för fullmäktiges 
ställningstagande.  

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
Beslut KSAU, 2021-03-24 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsutvecklingschef 
Diariet 
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KF § 50  Dnr 2020/215 
Utökning av aktiekapital i Västvatten AB 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige avslår en utökning av aktiekapitalet med 315 tkr till 
Västvatten AB.   

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Västvatten AB är ett driftbolag som ägs gemensamt av Färgelanda Vatten 
AB, Munkedal Vatten AB, Sotenäs Vatten AB och Uddevalla Vatten AB. 
Bolaget svarar för drift, underhåll, kompetens och utveckling av 
kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Detta görs på uppdrag av 
ägarbolagen. 
 
Västvatten är ett personalintensivt bolag och har inga direkta tillgångar 
(resurser som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden och är 
summan av ett företags förmögenhet). Detta gör att en upplåning från 
kreditinstitut inte är möjlig utan borgen från alla ägarna. 
 
Färgelanda Vatten AB har genom Västvatten AB i en skrivelse till 
kommunfullmäktige 2020-09-24 (dnr 2020/187) föreslagit en utökning av 
aktiekapitalet till 7 000 tkr. Bolaget har idag ett aktiekapital på 2 500 tkr. 
Färgelanda Vatten äger sju procent av Västvatten, vilket innebär att  
Färgelanda Vattens andel av utökningen skulle innebära 315 tkr. Syftet är 
att förbättra likviditeten i bolaget. 
 
Ekonomicheferna i ägarkommunerna har haft ett möte med Västvattens 
ekonomichef för att få mer information i ärendet. Ekonomicheferna i 
ägarkommunerna är överens om att förorda en fortsatt användning av 
nuvarande kredit i räkning för att hantera likviditeten. Krediten hanteras 
genom Uddevalla kommun och innebär inte några större kostnader för 
bolaget. Räntevillkoren är snitträntan på Uddevalla kommuns externa 
låneskuld (f.n. 1,48 %) med en marknadsmässig marginal på 3 punkter, dvs. 
en räntekostnad på 1,51 % på utnyttjat saldo. Ingen avgift tas ut för att ha 
tillgång till krediten. 
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Beslutsunderlag 

 
Begäran om utökning av aktiekapital i Västvatten, 2020-09-25 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-29 
Beslut KSAU, 2021-03-24 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Diariet 
Färgelanda Vatten 
Västvatten
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KF § 51  Dnr 2020/26 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl Socialtjänstlagen och 
LSS kvartal 4 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Rapporten läggs till handlingarna. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens 
revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt 
avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen 
ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut skulle ha varit verkställt.  
 
Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har 
myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande 
av en särskild avgift  
 
I nedanstående tabell redovisas de beslut som den 31 december 2020 inte 
har kunnat verkställas inom tre månader.  
 
 
Ej verkställda beslut 

Nr Kvinna 
(x) 

Man 
(x) 

Tid sedan 
beslut (dagar) 

Typ av bistånd Orsak till att beslutet ej 
kunnat verkställas 

 
1 
 

 
 

 
X 

 

 
120 

 
Öppenvård -
Umgängesstöd 
 

 
Ej verkställt ännu utifrån 
att pappan som umgänget 
riktar sig till varit på 
behandlingshem. 

 
För perioden finns det inte några avbrutna insatser som inte har kunnat 
verkställas inom tre månader. Det finns inte heller några ärenden som IVO 

51



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-14 

  

 
 
 

Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

har valt att gå vidare med till domstol och ansöka om åläggande om särskild 
avgift. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 daterad 21 februari 2021. 
Socialchefen informerar.  

 
Beslutsunderlag 

 
Socialnämndens protokoll 2021-03-03 

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Socialnämnden 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 52  Dnr 2021/26 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
och LLS, kvartal 1 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Rapporten läggs till handlingarna 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens 
revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt 
avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen 
ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut skulle ha varit verkställt.  
 
Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har 
myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande 
av en särskild avgift  
 
I nedanstående tabell redovisas de beslut som den 31 mars 2021 inte har 
kunnat verkställas inom tre månader.  
 
Ej verkställda beslut 

Nr Kvinna 
(x) 

Man 
(x) 

Tid sedan 
beslut (dagar) 

Typ av bistånd Orsak till att beslutet ej 
kunnat verkställas 

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
202 

 
 
 
 
 
 

130 
 
 
 

124 

 
Öppenvård -
Umgängesstöd 
 
 
 
 
 
Kontaktperson 
 
 
 
Särskilt boende 
SoL 
 

 
Ej verkställt då pappan 
varit på LVM boende. Är 
nu hemma och man 
försöker nå pappan för att 
se om samtycket till 
insats kvarstår. 
 
Ej verkställt då tilltänkt 
kontaktperson inte är 
färdigutredd. 
 
Ej verkställt då personen 
ej är utskrivningsklar från 
socialpsykiatrin ännu. 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
För perioden finns det inte några avbrutna insatser som inte har kunnat 
verkställas inom tre månader. Det finns inte heller några ärenden som IVO 
har valt att gå vidare med till domstol och ansöka om åläggande om särskild 
avgift. 

 
Beslutsunderlag 

 
Socialnämndens protokoll 2021-04-07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Diariet 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 53    
Valärenden 

 
Nya och bordlagda valärenden redovisas i följande paragrafer.
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 54  Dnr 2020/295 
2020/295  Fyllnadsval som ersättare i utbildningsnämnden för 
resterande del av innevarande mandatperiod efter Bo Johansson (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Ärendet bordläggs 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 55  Dnr 2020/188 
2020/188 Fyllnadsval av ledamot i Valnämnden för resterande del av 
innevarande mandatperiod efter Inger Bäcker (V) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Ywonne Jansson (V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Lönekontoret 
Ywonne Jansson 
Sekr i VN 
Ordf VN 
Webben 
Troman 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 56  Dnr 2021/71 
Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i styrelsen för Färgelanda Vatten 
AB efter Bernt Johansson (L) som avsagt sig uppdraget 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Olle Hagström (L) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 
Olle Hagström 
Bernt Johansson 
Färgelanda Vatten 
Webben 
Troman 
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Kommunfullmäktige 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
KF § 57  Dnr  
Avslutning 

 
Kommunfullmäktigebeslut 

 
Kommunfullmäktiges ordförande tackar de deltagande för dagens arbete. 
 
Statistik visar att 39 personer har följt den streamade lifesändningen av 
dagens sammanträde. 
 
Ordföranden riktar ett särskilt tack till sekreteraren som är i färd med att 
ålderns rätt avsluta sin anställning i kommunen. En rolig flasklampa 
överlämnas. 
 
Sekreteraren tackar och gör reflektionen att vid det första sammanträdet som 
hon deltog i,  februari 2002 ägnades den längsta tiden åt att prata om 
historiska beslut och händelser. Idag lägger kommunfullmäktige största 
intresset på frågor av betydelse för framtiden. Det är positivt.  
 
Hon önskar kommunen allt gott och lycka till. 
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