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 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen  
 

Datum och tid:  Onsdagen den 21 januari 2015 klockan 8.15 

 

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. 
 

 

Ärenden: 

 

Ärende 1 

Upprop 

 

Ärende 2 

Val av justeringsman 
Justering äger rum på kommunkontoret onsdag den 28 jan kl. 18.00 

 

Planerade beslutsärenden 

Kl. 08.15 – 08.30 

 
Ärende 3  Dnr 2014-606 

Svar på medborgarförslag om anslagstavlan på torget i Färgelanda. 

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag 2014-11-26 

Kommunstyrelsen tackar för förslaget. 

Medborgarförslaget bifalls. 

 

 

Sektor Omsorg 

Kl. 08.30 – 09.00 
 

Ärende 4 Dnr 2014-782 

Avtal med Fyrbodals kommunalförbund avseende samhällsorientering 

för nyanlända 

 

 

Ärende 5 Dnr 2014-591 

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om 

boendeplatser för ensamkommande barn – ändring av tidigare beslut 

(Nya förutsättningar genom ändrad lagstiftning. Beslutat fast antal förslås 

ändras till ett öppet antal. Redovisas på sammanträdet) 
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Ärende 6 Dnr 2015/18 

Godkännande av samverkansavtal om ungdomsmottagning i 

Färgelanda kommun med Hälso- och sjukvårdsnämnden  

 

 

Ärende 7 Dnr 2015-24 

Processbeskrivning för medicintekniska produkter och vårdgivarens 

uppdrag om ansvar till verksamhetschef och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska.   
 

Sektor Barn- och utbildning 

Kl. 09.00 – 09.20 
 

Ärende 8 Dnr 2014-728 

Språkintroduktion (introduktionsprogram för behörighet till nationellt 

program i gymnasieskolan) i egen regi i Färgelanda kommun - 

redovisning av uppdrag  

 

 

Ärende 9 Dnr 2014-788 

Personuppgiftsbiträdesavtal med Google för användande av Google 

Apps för Education inom Färgelanda skolor. 

(Den som önskar ta del av avtalet med bilagor (ett omfattande material 

delvis på svenska och delvis på engelska) är välkommen att kontakta 

kansliavdelningen) 

 

 

Sektor Kultur och fritid 
 

Kl. 09.20 -09.50 inkl fika 
 

Ärende 10 Dnr 2012-293 

Revidering av Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun, 

antaget av KF 2014-09-03 § 125) 

Förslaget till revidering presenteras på sammanträdet. 

 

 

Personal 

Kl. 09.50 – 10.00 
 

Ärende 11 

Anställning av ny kommunchef 

(Under förutsättning att rekryteringsarbetet är klart. Om inte kommer 

information om rekryteringsarbetet att lämnas under kommunstyrelsens 

informationsdel senare under dagen) 
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Ekonomi 

Kl. 10.00 – 10.30 
 

Ärende 12 Dnr 2014/722 

Godkännande av Delårsrapport med ekonomisk uppföljning jan - aug 

2014 för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda 

 

Beslutsförslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del godkänna 

delårsrapporten och lägga den till handlingarna. 

(Enligt lagen om finansiell samordning som reglerar samordningsförbund 

genomförs revisionsgranskning bara av bokslut, inte delårsrapport. Därför 

finns ingen revisionsrapport) 

 

 

Ärende 13 Dnr 2014/698 

Delårsrapport för Dalslandskommunernas kommunalförbund per 

2014-07-31 – återremitterat ärende 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del godkänna 

delårsrapporten och lägga den till handlingarna. 

 

(Ärendet återremitterades för underskrifter. Av praktiska skäl har detta inte 

kunnat genomföras. Något formellt krav på att en delårsredovisning i ett 

kommunalförbund ska vara undertecknat finns inte.) 

 

 

Ärende 14 

Revidering av delegationsordning för medelsförvaltning 

(Formaliabeslut - revideringen avser ändrade befattningar mm. Information 

lämnas på sammanträdet) 

 

 

Ärende 15 Dnr 2015-19 

Fastställande av mindre korrigering i taxa för miljöbalken   
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Sektor samhällsbyggnad 

Kl. 10.30 – 11.00 
 

 

Ärende 16 Dnr 2014-733  

Överklagande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2012-12-

01 om förordnande om utvidgat strandskydd i Färgelanda kommun 

(Länsstyrelsens dnr 511-8884-2012)  
 

Beslutet har överklagats av kommunstyrelsen i dec. (KS § 358) 

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsens i Västra Götalands läns beslut 

2014-12-01  om förordnande om utvidgat strandskydd i Färgelanda kommun, och samtidigt 

begära anstånd till den 2 februari 2015 för att utveckla grunderna för överklagandet.  

 
Förslag till yttrande (utvidgad talan) kommer att mailas till partiernas gruppledare senast 

under måndagen 19:e jan 2015) 

 

 

Ärende 17 Dnr 2015-30 

Överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands läns, 

miljöprövningsdelegationens Tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt 

på fastigheten Högsäter-Hede 1:11 i Färgelanda kommun 
 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga tillståndet och delegerar till 

kommunstyrelsens ledningsutskott att godkänna en utvecklad talan.    
 

 

Övriga ärenden 

Kl. 11.00 – 11.30 
 

Ärende 18 Dnr 2014-749 

Godkännande av konsortialavtal för Dalslands turist AB 

 

 

Ärende 19 Dnr 2014-780 

Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande 

extremism – kontaktperson m.m.  

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utse kontaktperson för 

arbetet och uppdrar till brottsförebyggande rådet att vara kontaktpersonens 

stöd- och referensgrupp i det lokala arbetet. 
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Ärende 20 2015-28 

Erbjudande att delta i projektet Omställningskontoret+ 

under år 2015 

 

Beslutsförslag 

Färgelanda kommun tackar ja till att medverka i projektet. 

 

 

Ärende 21 

Inrättande av näringslivsråd 

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett näringslivsråd och uppdrar till rådet 

att upprätta förslag till arbetsformer för sitt arbete. 

    

 

Ärende 22 

Val av förtroendevalda ledamöter i näringslivsrådet 

 

Beslutsförslag  
Fyra ledamöter, två representerande majoriteten och två representerande 

oppositionen 

 

 

Informationsärenden, ärenden under beredning för 

beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 

interna ärenden och ärende med inslag av sekretess - 

inte offentligt 

 

Kl. 11.30 -12.15 
 

Ärende 23 

Förvaltningens information inkl. ek uppföljning 

 

 

Sektor Omsorg 

Kl. 13.15 – 13.30 
 

Ärende 24 

Information om Individ och familjeomsorgens verksamhet 

(Ärendet utgick på kommunstyrelsens sammanträde 26 nov pga. tidsbrist.) 
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Sektor Barn- och utbildning 

Kl. 13.30 – 14.30 
 

Ärende 25 Dnr 2015-20 

Skolans kvalitetsredovisning 

En redovisning av resultat mm enligt ök. på ledningsutskottet 17 nov. 

 

 

Sektor Kultur och fritid 
Inget idag. 

 

 

Personal 

Kl. 14.50 -15.15 
 

 

Ärende 26 

Kommunchefsrekryteringen (under förutsättning att beslut inte redan har 

fattats tidigare under dagen) 

 

 

Ekonomi 
Inget idag. 

 

Sektor samhällsbyggnad 
 

Ärende 27 

Valbohem AB:s fastighet på Sågverksvägen 

 

 

Övriga ärenden 

Kl. 15.15 – 16.00 
 

Ärende 28 Dnr 2015-23 

Nytt pris för unga företagare på landsbygden  

Information till kommunstyrelsen. Nominera gärna! 

 

 

Ärende 29 

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.  
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Ärende 30 

Kurser och konferenser 

Stående punkt 

 

Ärende 31 

Anmälan av delegationsbeslut  

 

  

Ärende 32 

Meddelanden 

  

  

Ärende 33 

Ledningsutskottets protokoll  
 

 

Ärende 34  

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 

 

 Enligt uppdrag 

 Josefine Blid 

 Förvaltningssekreterare 


