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Datum 
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Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00-14.40 

Beslutande Ledamöter 

Se sid 2 
 

   

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef 
Sven-Åke Gustavsson ordf. 
kommunrevisionen 
Nils-Gunnar Nilsson vice ordf. 
kommunrevisionen 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 

 

Justerare Solveig Nettelbo (S) och Marie Therese Harfouche (C)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 12 februari 2020 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 1-16 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Jansson (KD)  

 Justerare 

  

 Solveig Nettelbo (S) Marie Therese Harfouche (C)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-03 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-13 Datum då anslaget tas ned 2020-03-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Närvaro kommunfullmäktige 2020-02-03 

Namn Parti Namn Parti 

Per Eriksson  S Gert Andersson M 

Stig Bertilsson  M Henning Venborg SD 

Jerker Johansson C Johnny Eliasson S 

Besnik Dautaj S Kåre Karlsson  C 

Nore Johansson SD Torill Stjerndahl S 

Christina Lundqvist  S Anders Forsberg  M 

Krister Stensson M Christer Andreasson SD 

Per Jonson C Daniel Karlsson  S 

Carola Qvist S Erik Sandberg C 

Britt-Inger Sandström SD Solveig Nettelbo 1:e vice ordf. S 

Marie Andersson  S Pontus Gyllenberg M 

Yvonne Rudebou  M - S 

Annette Ternstedt V Marianne Ågren  
 

C 

Marie Therese 
Harfouche 2.e vice 
ordf.  

C   

- S   

Jan-Åke Jansson ordf.  KD   

Jan Leander L   

Lena Grönlund  S   
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Räddningschefen 

KF § 1 Dnr KSN 2015-000126 

Handlingsprogram För förebyggande verksamhet och 
för räddningstjänsten enligt lagen skydd mot olyckor 
inom Bengtsfors Kommun 

Kommunen skall, enlig 3 kap. 3§ LSO (Lagen skydd mot olyckor), ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Det skall innefatta hur denna 

verksamhet är ordnad och planeras. Programmet skall ange de risker för 

olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. 

Programmet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 

Innan programmet antas skall samråd ske med myndigheter som kan ha 

väsentligt intresse i saken. 

Nuvarande handlingsprogram för Bengtsfors kommun är antaget och gäller 

t.o.m. 2019-12-31. 

Länsstyrelsen har tagit fram ett metodstöd för att likrikta och göra 

handlingsprogrammen mer mätbara. Parallellt med det framtagandet har 

regeringen tillsatt en utredning, ”Räddningstjänstutredningen”. Utredningen 

pekar på mer likriktade handlingsprogram.   

Länsstyrelsen har utfört (2018-11-27) tillsyn på räddningstjänstens operativa 

förmåga och hur den kommuniceras via handlingsprogrammet.  

Räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet 

förändras/anpassas i takt med att samhället förändras, i och med det är 

handlingsprogrammet i behov av revidering. 

Planen var att revidera handlingsprogrammet under 2019, vilket har påbörjats. 

Räddningstjänstens organisation kommer sannolikt att förändras med start 

2019/2020, både internt och med nya samverkansformer. Därmed kommer 

handlingsprogrammet ytterligare behöva skrivas om. Dessa eventuella 

förändringar är under utredning. 

Beredande organ 

Kommunchefen och räddningschefens tjänsteskrivelse 2019-10-16 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-11-19 § 262 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-12-11 § 278 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta nuvarande handlingsprogram (Dnr KSN 

2015-000126) att gälla t.o.m. 2020-12-31. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(26) 

Datum 

2020-02-03  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(26) 

Datum 

2020-02-03  

Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Biståndsenheten  
Ann-Britt Fredriksson 
Göran Wahlgren 
Axel Nilsson 

KF § 2 Dnr 2019-001110 

Taxa för heldygnskost inom äldreomsorgen – 
korttidsverksamhet 

Kommunfullmäktige beslutade om taxor och avgifter för Bengtsfors kommun 

för år 2020 2019-11-04 § 126. I det underlag som överlämnades från 

förvaltningen saknades en höjning av taxan för heldygnskost inom 

äldreomsorgen – korttidsverksamhet.  

Taxan för heldygnskost inom äldreomsorgen – korttidsverksamhet är under 

2019 138 kr/dygn. För år 2020 föreslås den höjas med 3 % till 142 kr/dygn, 

vilket motsvarar nivån för övriga taxor för måltider inom äldreomsorgen. 

Beredande organ 

Kommunchefen, tekniska chefen och chefen för måltidsservice 

tjänsteskrivelse 2019-11-21 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-12-17 § 283 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-01-15 § 7 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar höja taxan för heldygnskost inom 

äldreomsorgen – korttidsverksamhet till 142 kr/dygn för år 2020. 
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Kommunchefen 
Tekniska chefen 
Plan- och byggchefen 
Destinationsutvecklaren 

KF § 3 Dnr KSN 2019–000739 

Bengtsfors kommuns cykelstrategi 

Förslag till cykelstrategi har tagits fram. Cykelstrategin ska ligga till grund för 

kommunens arbete med att främja cykeltrafiken och möjliggöra en ökad andel 

cykelresor. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-15 (§ 52) att ge förvaltningen i uppdrag 

att ta fram förslag till cykelstrategi som efter antagande kan ligga till grund 

för prioritering och finansiering av utbyggnad av cykelvägar och cykelleder i 

kommunen samt andra åtgärder för att främja en ökad cykling bland 

kommuninvånare och turister. 

För att cykelanvändandet ska öka krävs bl.a. att förutsättningarna för gång- 

och cykeltrafiken förbättras och utvecklas. Det finns många fördelar med att 

öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, ökad livskvalité, bättre 

framkomlighet m.m. Potentialen för att öka cyklandet i Bengtsfors kommun 

är stor när det gäller arbetspendling, för elever att ta sig till och från skolan 

och för att ta sig till och från fritidsaktiviteter. Inom tätorterna är avståndet till 

de olika målpunkterna sällan över 1-2 km. Det finns också goda möjligheter 

att cykelpendla mellan flera av tätorter i kommunen. För att öka cyklandet i 

kommunen krävs inte bara nya cykelvägar utan det krävs också ett 

systematiskt arbete när det gäller hela bredden av cykelfrågor, något som 

Bengtsfors kommun hittills saknat. 

I och med att allt fler företag erbjuder sina anställa förmånscyklar och då 

elcyklar börjar bli allt vanligare är det fler vuxna som börjar cykla. Man ser en 

tydlig trend bland de som köpt elcykel att de inte bara cyklar mer utan också 

längre sträckor. Detta påverkar behovet av cykelvägar och inte bara under 

vår- och sommarperioden utan även under andra årstider. Det ställer en del 

nya krav på trygghet och säkerhet på cykelvägarna, då hastigheten och olika 

typer av cyklar ska enas på samma väg året om. 

Syftet med cykelstrategin och dess bifogade handlingsplan är att kommunen 

ska få en gemensam målbild för sitt cykelfrämjande arbete, samt en plan för 

vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit. Med en tydlig vision 

och konkreta mål kan olika aktörer med olika ansvarsområden arbeta i samma 

riktning och samverka för att nå målen för cykel. Handlingsplanen tydliggör 

kommunens prioriteringar och val av åtgärder och säkerställer att arbetet med 

cykelfrågor pågår regelbundet och med en långsiktighet. 
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Handlingsplanen ska följas upp och utvärderas kontinuerligt för att förbättras 

och uppdateras som beslutsunderlag och visa att kommunen är på väg att nå 

sina mål. 

Yrkanden 

Per Eriksson (S) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi för Bengtsfors kommun. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per Erikssons (S) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Beredande organ 

Kommunchefen, plan- och byggchefen, destinationsutvecklaren och 

projektledarens tjänsteskrivelse 2019-12-04 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-12-17 § 289 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-01-15 § 3 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Cykelstrategi för Bengtsfors kommun. 
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Tekniska chefen 
Driftchef VA 

KF § 4 Dnr KSN 2019–000916 

Vatten - och avloppstaxa 2020 Bengtsfors kommun 

Anläggningsavgifternas nivå i va-taxan analyseras ur ett längre perspektiv och 

hur dessa slår mot övriga kollektivet beroende på avgiftsnivå. Ett förslag 

läggs fram för beslut gällande tre olika avgiftsnivåer. 

Va-taxan har genomlysts och förslag på förändringar har lagts fram för att 

stimulera effektivare mätning och en skäligare kostnadsfördelning som 

speglar va-enhetens reella kostnader. Förslag på beslut för höjning av taxans 

brukningsavgifter på 3 % har lagts fram. 

Denna tjänsteskrivelse består utav tre delar, dels behandlar den vilken 

täckningsgrad anläggningsavgifterna ska ha, dels ett förslag på en förändrad 

struktur på taxan samt ett förslag på ändrade brukningsavgifter inför 2020. 

I VA-planen har det uppmärksammats ett behov av att genomlysa taxan och i 

synnerhet dess anläggningsavgifter för att på ett medvetet sätt kunna ta 

ställning till dess påverkan på en hållbar taxeutveckling i kommunen. I 

samband med detta har taxan granskats i sin helhet och reviderats, dels för att 

intäkterna ska spegla va-enhetens kostnadsfördelning mellan nyttigheterna 

dricksvatten, spillvatten samt dagvatten bättre och dels för att stimulera en 

effektivare flödesmätning enligt branschorganisationen Svenskt Vattens 

rekommendationer. 

Beredande organ 

Kommunchefen, tekniska chefen, driftchefen VA och VA-ingenjörens 

tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-10-22 § 239 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13 § 253 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-12-17 § 290 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-01-15 § 4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Del 1: 

Kommunfullmäktige beslutar anta en täckningsgrad på 25 % gällande va-

taxans anläggningsavgift. 

Del 2: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny va-taxa enligt gällande förslag. 
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Del 3: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ökning av va-taxans brukningsavgifter 

enligt gällande förslag från och med 2020-02-03. 
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Budgetberedningen 2021 
Annette Ternstedt (V) 

KF § 5 Dnr KSN 2019–000684 

Motion om jämtegrering av Bengtsfors kommuns 
budget och budgetprocess 

Den 29 april inkom motion om jämtegrering av Bengtsfors kommuns budget 

och budgetprocess av Vänsterpartiet. 

Jämställdhetsarbetet kräver kunskap inom alla verksamheter, precis som 

vänsterpartiet lyfter i sin motion. För att kunna jobba mer än bara i 

”projektform” med jämställdhetsarbetet behövs först utbildning om genus, 

jämställdhet och integrering, för att efter det ta i anspråk hur man på bästa sätt 

ska kunna ge förslag på hur jämtegrering av budgetprocessen ska införlivas i 

Bengtsfors kommun. Den 22/10 valde KSAU att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning avseende kostnader för utbildningspaket samt att 

undersöka om eventuella bidrag finns att söka. 

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv 

•En jämn fördelning av makt och inflytande 

•Ekonomisk jämställdhet 

•Jämställd utbildning 

•Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

•Jämställd hälsa 

•Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Kommuner och landsting står för en stor del av de välfärdstjänster och den 

service som påverkar människors livsvillkor genom hela livet, inom skola, 

socialtjänst, vård och omsorg, genom samhällsplanering och stöd till kultur 

och fritid. Kvinnors och mäns villkor inom politik och arbetsliv är centrala för 

utvecklingen mot ett jämställt samhälle. 

I vänsterpartiets motion lyfts att den mest centrala beslutprocessen i   

kommunen är budgetprocessen, därav ses det viktigt att i just budgetprocessen 

lyfta in jämställdhetsperspektivet/jämställdhetsarbetet. 

Vidare beskrivs i motionen för att jämställdhetsarbete ska bli framgångsrikt 

krävs kompetenshöjning inom verksamheten. Att handläggare med 

djupkunskap och möjlighet att följa utvecklingen samt finnas till hands för 

verksamheterna när de behöver stöd. Så för att jämställdhetsarbetet ska bli 

lyckat måste tid och resurser avsättas i planering, styrning och uppföljning. 
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Sedan tidigare är Bengtsfors kommun med i Jämställdhetskartan i Västra 

Götaland, en kartläggning som ger en bild av jämställheten i kommunen som 

arbetsgivare, demokratiaspekt samt näringsliv och samhälle. 

Yrkanden 

 Annette Ternstedt (V) och Per Eriksson (S) yrkar på att 

kommunfullmäktige antar motionen och föreslår budgetberedningen 

att ta med 140 tkr till uppstartsutbildning i jämställdhetsbudgetering 

för år 2021 och 2022. Vidare beslutar kommunfullmäktige att 

förvaltningen ska tillsätta en grupp på förvaltningsnivå som ska jobba 

fram en strategi och handlingsplan för kommunens 

jämställdhetsarbete. 

 Stig Bertilsson (M) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att 

kommunfullmäktige avslår motionen då förvaltningen idag saknar 

ekonomiska och personella förutsättningar för att klara arbetet med 

framtagande, uppföljning och utvärdering för 

jämställdhetsbudgeterande åtgärder. Utan eget ställningstagande 

lämnar kommunfullmäktige förslaget för utvärdering i budgetarbetet 

inför 2021. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

 Stig Bertilssons (M) tillika kommunstyrelsens förslag  

 Annette Ternstedts (V) och Per Erikssons (S) förslag 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M) tillika 

kommunstyrelsen förslag: 

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i voteringen. 

- Ja-röst för Stig Bertilssons (M) tillika kommunstyrelsens förslag 

- Nej-röst för Annette Ternstedts (V) och Per Erikssons (S) förslag  

Omröstningsresultat 

Med 17 ja-röster för Stig Bertilssons (M) tillika kommunstyrelsens förslag 

mot 11 nej-röster för Annette Ternstedts (V) och Per Erikssons (S) förslag 

beslutar fullmäktige i enlighet med Stig Bertilssons (M) tillika 

kommunstyrelsens förslag. En ledamot avstod från att rösta. Se 

omröstningsbilaga. 
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Beredande organ 

Kommunchefen och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2019-10-10 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2019-10-22 § 240 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-12-17 § 292 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-01-15 § 6 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen då förvaltningen idag saknar 

ekonomiska och personella förutsättningar för att klara arbetet med 

framtagande, uppföljning och utvärdering för jämställdhetsbudgeterande 

åtgärder. Utan eget ställningstagande lämnar kommunfullmäktige förslaget 

för utvärdering i budgetarbetet inför 2021. 

Reservationer 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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Omröstningsbilaga KF § 5/2020 

Beslutande Parti Ja Nej Avstår 

Per Eriksson S  X  

Stig Bertilsson M X   

Jerker Johanson C X   

Besnik Dautaj  S  X  

Nore Johansson SD X   

Christina Lundqvist S  X  

Krister Stensson M X   

Per Jonsson C X   

Carola Qvist S  X  

Britt-Inger Sandström SD X   

Marie Andersson S  X  

Yvonne Rudebou M X   

Annette Ternstedt V  X  

Marie Therese Harfouche  
2: e vice ordf. 

C X   

-  S    

Jan-Åke Jansson, ordf. KD X   

Jan Leander  L   X 

Lena Grönlund S  X  

Gert Andersson M X   

Henning Venborg SD X   

Johnny Eliasson S  X  

Kåre Karlsson C X   

Torill Stjerndahl S  X  

Anders Forsberg M X   

Christer Andreasson SD X   

Daniel Karlsson S  X  

Erik Sandberg C X   

Solveig Nettelbo 1: e vice 
ordf. 

S  X  

Pontus Gyllenberg M X   

- S    

Marianne Ågren C X   

Omröstningsresultat  17 11 1 
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Kommunchefen 
Säkerhetschefen 

KF § 6 Dnr KSN 2019-001113 

Styrdokument för Bengtsfors kommuns 
krisberedskapsarbete under mandatperioden  
2019-2022 

Föreliggande styrdokument föreslås utgöra Bengtsfors kommuns 

styrdokument enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-

2022. 

Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga 

att hantera krissituationer. Därigenom ska kommunen också uppnå en 

grundläggande förmåga till civilt försvar. Detta framgår av lagen (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. 

Staten, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges 

Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse som preciserar 

målen för kommunernas krisberedskapsarbete och ersättningen för 

uppgifterna i lagen.  

Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 

krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 

inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 

krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den 

kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större 

utsträckning involverar kommunala förvaltningar, bolag och  

kommunalförbund. Styrdokumentet ska innehålla: 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Beredande organ 

Kommunchefen och säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2019-11-17 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-12-17 § 303 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-01-15 § 8 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Fastställa upprättat förslag till Styrdokument för kommunens 

krisberedskapsarbete 2019-2022. 

 Upphäva kommunens styrdokument för krisberedskap 2015-2018. 

 Justera bolagsordning för bolag och förbundsordning för 

kommunalförbund med utgångspunkt i detta dokument och under 

förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut 
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Tekniska chefen 
Driftchef fastighet, gata, park 

KF § 7 Dnr KSN 2019-001089 

Förändring av regler för kommunalt bidrag till 
vägsamfälligheter. 

Kommunfullmäktige beslutade per 2019-11-04 att de kommunala bidragen 

skulle minska med totalt 150 tkr under 2020. Det kommunala bidraget till 

vägsamfälligheter och enskilda utfartsvägar motsvarar ca 1/3 av de totala 

kommunala bidragen som delas ut varje år. Det är därför rimligt att 

motsvarande besparingar görs genom ett förändrat regelverk för det 

kommunala bidraget till vägsamfälligheter och enskilda utfartsvägar. För att 

verkställa kommunfullmäktiges beslut krävs en förnyelse av gällande 

regelverk.  

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) och Annette Ternstedt (V) yrkar på bifall i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att 

regelverket gällande kommunalt bidrag till vägföreningar och 

vägsamfälligheter som antogs av kommunfullmäktige per 2004-11-

17§ 118 ersätts med regelverk enl. bilaga 1 från och med 2020-02-03. 

 Per Eriksson (S) yrkar på oförändrat belopp för kommunalt bidrag till 

vägföreningar och vägsamfälligheter. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) och Annette Ternstedts (V) tillika 

kommunstyrelsens förslag. 

2. Per Erikssons (S) förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M) och Annette 

Ternstedts (V) tillika kommunstyrelsens förslag till beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar att regelverket gällande kommunalt bidrag till 

vägföreningar och vägsamfälligheter som antogs av kommunfullmäktige per 

2004-11-17 § 118 ersätts med regelverk enl. bilaga 1 från och med 2020-02-

03. 
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Beredande organ 

Kommunchefen, tekniska chefen och driftchef fastighet, gata och parks 

tjänsteskrivelse 2019-12-12 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 2019-12-18 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2020-01-15 § 9 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att regelverket gällande kommunalt bidrag till 

vägföreningar och vägsamfälligheter som antogs av kommunfullmäktige per 

2004-11-17 § 118 ersätts med regelverk enl. bilaga 1 från och med 2020-02-

03. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag med hänvisning 

till socialdemokraternas förslag till budget.  
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Fyrbodals kommunalförbund 

KF § 8 Dnr KSN 2019-000998 

Fyrbodals kommunalförbund – delårsrapport per  
2019-06-30 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport och 

revisionsberättelse per 2019-06-30. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-11-19 § 267 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-12-11 § 280 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per 2019-06-30. 
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Dalslands miljö- och energiförbund 

KF § 9 Dnr KSN 2019-000966 

Dalslands miljö- och Energiförbund – delårsbokslut per 
2019-08-31 

Dalslands miljö- och Energiförbund har inkommit med delårsbokslut per 

2019-08-31. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2019-11-19 § 258 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-12-11 § 281 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut per  

2019-08-31. 
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KF § 10 Dnr KSN 2020-000116 

Inkomna interpellationer 

 Interpellation från Jan Leander (L) till Per Jonsson (C) angående 

Strömkullegymnasiet. Per Jonsson (C) svarar på interpellationen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Helena Weiland (S) 

KF § 11 Dnr KSN 2019-001094 

Helena Weiland (S) – avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Helena Weiland (S) har i skrivelse daterad 2019-12-17 begärt att få bli 

entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Helena Weiland (S) från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 
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Dalslands miljö- och energinämnd 
Jesper Johansson (M) 

KF § 12 Dnr KSN 2020-000125 

Jesper Johansson (M) – avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Dalslands miljö- och energinämnd 

Jesper Johansson (M) har i skrivelse 2020-02-03 begärt att få bli entledigad 

från uppdraget som ledamot i Dalslands miljö- och energinämnd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jesper Johansson (M) från 

uppdraget som ledamot i Dalslands miljö- och energimängd. 
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Dalslands miljö- och energinämnd 
Kjell Johansson (M) 

KF § 13 Dnr KSN 2020-000136 

Kjell Johansson (M) – ny ledamot i Dalslands miljö- och 
energinämnd 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-03 § 12 att entlediga Jesper 

Johansson (M) från uppdraget som ledamot i Dalslands miljö- och 

energinämnd varför en ny ledamot ska utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kjell Johansson (M) till ny ledamot i 

Dalslands miljö- och energinämnd. 
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KF § 14 Dnr KSN 2020-000008 

Kommande fullmäktigeärenden 

Kommunfullmäktige tar del av kommande fullmäktigeärenden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 15 Dnr KSN 2020-000008 

Återrapportering av uppdrag 

a) Genomlysning och förslag till effektiviseringar av kommunal 

verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 16 Dnr KSN 2020-000008 

Redovisning av delgivningar 

 Länsstyrelsen – Helena Weiland (S) ny ersättare i fullmäktige 

 Fortsatt hantering och redovisning av bokslut 2019 

 Möte med Lena Micko 2020-01-14 angående social dumpning 

 Rapport från Färgelanda kommun angående datahaveriet av 

ekonomisystemet Agresso 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 


