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Beslutsinstans: Kommunstyrelsen  
 

Datum och tid:  Onsdagen den 10 juni 2015 kl. 8.15 – ca 12.15 

 

Plats:  Kommunkontoret, Handlingskraftig 

  

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna för allmänheten när 

kommunstyrelsen planerar att fatta beslut. Dessa ärenden kommer som regel 

först på dagordningen.  Av hänsyn till enskilda personer och företag kan 

kommunstyrelsen komma att stänga sammanträdet även under delar av den 

planerade offentliga delen. 

 

Stora externt producerade material skickas via mail. För strategin i ärende 7, 

Lokalt ledd utveckling (f.d. Leader)  hänvisas till länk på internet. 
 

Ärenden: 

 

Ärende 1 

Upprop 

 

Ärende 2 

Val av justeringsman 
Justering äger rum på kommunkontoret 16 juni  kl. 18.00  

 

Planerade beslutsärenden 

Kl 08.15 – 08.30 
 

Ärende 3  Dnr 2015-209 

Svar på medborgarförslag angående rivningslov för byggnaden på 

fastigheten Färgelanda Prästgård 1:77  

 

Ärende 4 Dnr 2014-360 

Svar på medborgarförslag om att kommunen iordningsställer 

lekplatsen på Björkvägen i Färgelanda 

 

Ekonomi 

Kl 08.30 – 10.45  inkl fika 
 

Ärende 5 

Övergripande verksamhetsplan 2016-2018 inklusive finansiella mål, 

skattesats för år 2016, budget för 2016 med angivna kommunbidrag för 

kommunstyrelsen, förvaltningen och sektorerna och flerårsplan för 

åren 2016 och 2018 samt anvisningar och uppdrag till 

kommunstyrelsen 

( samtliga sektorschefer ombeds närvara) 
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Ärende 6  Dnr 2015-273 

Reglemente för redovisning och uppföljning – återremitterat ärende 

från kommunfullmäktige 

 

Ärende 7 Dnr 2015-382 

Ställningstagande till deltagande i Lokalt ledd utveckling (gamla 

Leader)   2014-2020 ”Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal” 
Strategin för perioden mailas ut. 

 

Ärende 8 Dnr 2015-381 

IVPA (I väntan på ambulans) – avtal mellan med Norra Älvsborgs 

räddningstjänstförbund och Västra Götalandsregionen 

 

Ärende 9  Dnr 2015-319 

Fråga om ansvarfrihet för direktionen i Norra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund samt godkännande av årsredovisningen för 

2014 

(från ks 27 maj – då ärendet utgick) 

Årsredovisningen i pdf kommer att skickas ut via mail.  Årsredovisningen i 

tryckt form kommer att finnas tillgänglig i sammanträdeslokalen på 

sammanträdesdagen. 

 

Ärende 10 

Ekonomisk rapport – utfall t.o.m. april. 

(Ekonomirådet behandlar ärendet 4 juni. Månadsrapporten skickas ut via 

mail.) 

 

Sektor samhällsbyggnad 

Kl 10.45 – 11.45 
 

Ärende 11 Dnr 2015-337 

Yttrande över Regionalt Energikontor -. Hållbar Utveckling Väst 

(HUV) 

(ärendet kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med 

ledningsutskottet 8 juni.) 

Externt material som mailas ut. 

 

Ärende 12 

Återbetalning av VA-avgift för fastighet i Stigen – eventuellt 

överklagande av beslut i  Statens VA-nämnd. 

(ärendet kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med 

ledningsutskottet 8 juni.) 

 

Ärende 13 Dnr 2015-223 

Yttrande över förslag till bredbandsstrategi 2.0 Västra Götaland 

(ärendet kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med 

ledningsutskottet 8 juni.) 

Externt producerat material som mailas ut. 
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Informationsärenden, ärenden under beredning för 

beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 

interna ärenden och ärende med inslag av sekretess - 

inte offentligt 

 

Kl 11.45 -12.15 
 

Ärende 14 

Info 

Förvaltningens information  
(sektorscheferna) 

 

Ärende 15  

Rapporter 

Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att skriftligen rapportera om 

beslut/ händelser från dessas sammanträden och som kan komma att 

påverka Färgelanda kommun.  

 

Ärende 16 

Anmälan av delegationsbeslut  

  

Ärende 17 

Meddelanden 

  

Ärende 18  

Övriga ärenden 

Övriga ärenden ska anmälas vid sammanträdets början.  

Det måste finnas särskilda skäl för att kommunstyrelsen ska fatta beslut 

under denna punkt. 

 

 

 

 

Ulla Börjesson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

    Marianne Martinsson 

    sekreterare 


