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 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen  
 

Datum och tid:  Onsdagen den 25 mars 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. 
 

Kl. 09.00 Besök av alkoholhandläggaren  

Kl. 15.00  Besök från Fyrbodals kommunalförbund, ordföranden i 

direktionen och förbundsdirektören.  

 

Ärenden: 

 

Ärende 1 

Upprop 

 

Ärende 2 

Val av justeringsman 
Justering äger rum på kommunkontoret torsdag 2 april 2015 kl. 08.30

  

Planerade beslutsärenden 
 

Kl. 08.20 – 08.45 

Övriga ärenden 
 

Ärende 3   Dnr 2014-669 

Svar på medborgarförslag om Handläggning av medborgarförslag 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tackar för förslagsställarens engagemang. I det förslag till 

arbetsordning som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta, 

har den form av medborgarförslag med formkrav enligt kommunallagen, 

som hittills har tillämpats tagits bort.  

 

Gruppen som har arbetat med förslaget anser att kommunmedlemmarnas 

delaktighet och medskapande i den kommunala verksamheten är värdefull 

och välkomnar förslag och idéer men menar att en friare hantering av dessa 

ger bättre förutsättningar till snabb och enkel respons. Även med en friare 

handläggning finns inget som hindrar att ”medlemsförslag” hanteras i 

enlighet med de regler som finns i kommunallagen om medborgarförslag. 
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För närvarande överväger det samlade presidiet att ge ett uppdrag till en av 

kommunfullmäktiges fasta beredningar på temat delaktighet, demokrati och 

medskapande. Medborgarförslag (motsvarande) kommer sannolikt att bli 

föremål för dialog i det sammanhanget.   

 

Ärende 4   Dnr 2014-668 

Svar på medborgarförslag om allmänhetens frågestund i 

kommunfullmäktige 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tackar för förslagsställarens engagemang. 

Kommunstyrelsen har vid sitt februarisammanträde lämnat ett uppdrag att 

göra en översyn av regelverket för allmänhetens frågestund. I avvaktan på 

resultatet vidtas inga förändringar. 

 

 

Ärende 5   Dnr 2014-670 

Svar på medborgarförslag angående anställning av kommunchef 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tackar för förslagsställarens engagemang. 

En ny kommunchef har anställts. 

 

 

Ärende 6   Dnr 2014-708 

Svar på medborgarförslag angående regelbundna möten med 

pensionärsorganisationerna 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tackar för förslagsställarens engagemang 

Kommunstyrelsen beslutar uttala att styrelsen överväger att inrätta ett 

pensionärsråd. 

 

 

Ärende 7   Dnr 2014-709 

Svar på medborgarförslag angående anslag till föreningar. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tackar för förslagsställarens engagemang. 

Kommunfullmäktige har godkänt ett nytt regelverk för bidrag till 

föreningar. Reglerna är framtagna efter samråd med en stor del av 

kommunens föreningar och är publicerade på hemsidan. 

 

 

Ärende 8   Dnr 2015-687 

Svar på medborgarförslag om höj och sänkbara skrivbord i 

klassrummen på Valboskolan 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen tackar för förslagsställarens engagemang. 

Kommunstyrelsen instämmer i det svar som skolans rektor har skickat till 

förslagsställaren. 
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Kl. 08.45 – 09.00  

 
Ärende 9  Dnr 2015-186 

Avsägelse ordinarie ledamot för Pensionärsrådet – Per Krokström 

 

Ärende 10  Dnr 2015-186 

Fyllnadsval – Val av ledamot för Pensionärsrådet  

 

Ärende 11  Dnr 2015-96 

Revidering av förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del anta den 

reviderade förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund. 

Kommunfullmäktige förutsätter att kostnaden, i de fall förbundsdirektionen 

beslutar om ersättning för visst uppdrag (se 18 § i förbundsordningen), 

betalas av förbundet och inte av respektive medlemskommun.  

 

 

Kl. 09.00 – 09.15 
(Besök av alkoholhandläggaren) 

 

Ärende 12   Dnr 2015-54 

Gemensamma riktlinjer för alkoholhandläggning mm i Dalsland 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna. 

 

 

Kl. 09.15 – 10.15  inkl. förmiddagsfika 
 

Ärende 13 

Rapporter och statistik till kommunstyrelsen - stående punkter på 

kommunstyrelsens kallelser  

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att slopa samtliga stående punkter med 

statistikuppgifter i kommunstyrelsens kallelser. Förvaltningen har att 

redovisa sådan statistik när uppgifterna är av betydelse för politiska 

ställningstaganden eller uppföljning. 

 

Förtroendevaldas rapporter från olika uppdrag ska redovisas skriftligen och 

skickas med kallelsen. (hänvisningar till protokoll på hemsidor räknas som 

skriftliga rapporter.) Förtroendevalda med särskilda uppdrag har ett eget 

ansvar att informera kommunstyrelsen om vad som händer i dessa 

organisationer och som är eller kan komma att bli av betydelse för 

kommunen. 

 

Ärende 14    Dnr 2013-481 

Svar på revisionens rekommendationer med anledning av ”PM Bolaget 

Gatersbyn 120 Fastighets AB – kartläggning av processerna vid 

bildandet” 
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Ärende 15   Dnr 2015-218 

Obesvarade motioner 

 

 

Kl. 10.15 -10.30 
 

Ärende 16   Dnr 2015-64   

Godkännande av Folkhälsobokslut för 2014 

Från kommunstyrelsens sammanträde i februari där det inte behandlats. 

KS § 42 

 

Kl. 10.30– 10.50 

Sektor Omsorg  

 

Ärende 17   Dnr 2015-215 

Patientsäkerhetsberättelse 2014 

 

Ärende 18   Dnr 2015-216 

Personligt ombud – godkännande av verksamheten 2014, ansökan om 

bidrag för 2015 

 

Kl. 10.50 – 11.30 

Ekonomi mm 
 

Ärende 19  Dnr 2013-481 

Björnhuset  

Förslag förbereds av ledningsutskottet 23 mars med ambitionen att 

förelägga ett förslag till kommunstyrelsen den 25 mars.  

 

Ärende 20  Dnr 2013-481 

Entledigande av registrerad styrelse, suppleanter, revisor och 

ägarombud i bolaget Gatersbyn 120 fastighets AB 

 
Ärende 21  Dnr 2013-481 

Bildande av bolaget Gatersbyn 120 fastighets AB 

 Bolagsordning  

 Ägardirektiv 

 

Ärende 22  Dnr 2015-221 

Arvode till styrelsen för Gatersbyn 120 fastighets AB 

Val och arvodeskommittén kommer att behandla frågan om arvoden vid sitt 

sammanträde 30 mars. 

Beslutsförslag. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvoden till 

styrelsen m fl. i bolaget 
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Kl. 11.30 – 11.45 

Sektor samhällsbyggnad 
 

Ärende 23  Dnr 2015-219 

Årsredovisning gällande sotning, rengöring och brandskyddskontroll 

2014 

 

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 

Övriga ärenden 
 

Ärende 24 

Rapporter 

Från förtroendevalda med särskilda uppdrag 

 

Ärende 25 

Kurser och konferenser 

Stående punkt 

 

Ärende 26 

Anmälan av delegationsbeslut  

  

Ärende 27 

Meddelanden 

  

Ärende 28 

Ledningsutskottets protokoll  
 

Kl. 13.15 – 14.00 
 

Ärende 29   

Förvaltningens information inklusive ”Information, konsekvens 

beskrivning införandet av LOV i hemtjänsten” (handling är bifogad 

kallelsen) och ek uppföljning 

(sektorscheferna) 

 

Kl. 14.00 – 14.15 

Sektor Barn- och utbildning 
 

Ärende 30 

Information om vuxenutbildningen  
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Kl. 14.15 – 15.00 inkl. em. fika 

Sektor samhällsbyggnad 
 

Ärende 31  Dnr 2014-748 

Förvaltningens information (vattendirektivet) – sektor 

samhällsbyggnad 

 

Övrigt 

 
Ärende 32  

Övriga ärenden 

Övriga ärenden ska anmälas vid sammanträdets början.  

Det måste finnas särskilda skäl för att kommunstyrelsen ska fatta beslut 

under denna punkt. 

 

Kl. 15.00 – 16.00 

 
Ärende 33 

Besök från Fyrbodals kommunalförbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Börjesson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

    Marianne Martinsson 

    Kanslichef 

 


