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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 66  Dnr 2015/336 
Svar på medborgarförslag om att placera en babygunga på lekplatsen i Färgelanda 
centrum 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar om att besvara medborgarförslaget enligt nedan 
 
”Tack för ditt medborgarförslag. Förvaltningen arbetar för närvarande med att öka antalet 
lekplatser i kommunen. Vi har inte tagit något beslut ännu om att bygga ut eller öka antalet 
lekplatser i Färgelanda tätort. Däremot ställer vi oss positiva till att byta ut en vanlig gunga 
mot en babygunga under tiden som Färgelandas barn väntar på utökning eller förnyelse av 
lekplatserna i centralorten.  
 
Under hösten kommer förvaltningen ut till er invånare för att hålla medborgardialoger och 
då ser vi fram emot att få höra fler idéer och förslag från dig och de andra Färgelandaborna 
som gör Färgelanda till en attraktiv kommun att leva och bo i.” 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har fått ett medborgarförslag med synpunkter på att det finns för få lekplatser i 
kommunen och att de som finns saknar babygungor. Helst vill hon se att det byggs en 
gungställning till med 2 vanliga gungor och 2 babygungor alternativt att en vanlig gunga 
byts ut mot en babygunga. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Sektor samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-08-28. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Inbjudan till förslagsställaren 
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Svar på medborgarförslag om att placera en babygunga på lekplatsen i 

Färgelanda centrum 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar om att skicka svar på medborgarförslag enligt, 

bilaga 1.  

Ärendebeskrivning 

Rose-Marie Tell har inkommit med synpunkter på att det finns för få lekplatser i 

kommunen och att de som finns saknar babygungor. Helst vill hon se att det byggs 

en gungställning till med 2 vanliga gungor och 2 babygungor alternativt att en 

vanlig gunga byts ut mot en babygunga. 

Eftersom det pågår arbete med att förtäta antalet lekplatser runt om i kommunen 

meddelar vi att detta arbete pågår men att vi inte har någon ytterligare lekplats 

planerad i Färgelanda tätort men att vi avser att byta ut en vanlig gunga mot en 

babygunga i Färgelanda centrum. 

 

Bilagor 

Bilaga 1, svar på medborgarförslag. 

 

Samhällsbyggnad   

Samhällsbyggnadschef 

Cecilia Trolin 

0528-567525 

cecilia.trolin@fargelanda.se 

Kommunsstyrelsen 
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Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschefen 

Teknik- och arbetsmarknadschefen 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Lars-Göran Berg Cecilia Trolin 

Kommunchef 

 

Samhällsbyggnadschef 
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Svar på medborgarförslag om babygunga på lekplatsen i 
Färgelanda centrum 
 
Hej  
Tack för ditt medborgarförslag. Förvaltningen arbetar för närvarande med 
att öka antalet lekplatser i kommunen. Vi har inte tagit något beslut ännu om 
att bygga ut eller öka antalet lekplatser i Färgelanda tätort. Däremot ställer 
vi oss positiva till att byta ut en vanlig gunga mot en babygunga under tiden 
som Färgelandas barn väntar på utökning eller förnyelse av lekplatserna i 
centralorten.  
 
Under hösten kommer förvaltningen ut till er invånare för att hålla 
medborgardialoger och då ser vi fram emot att få höra fler ideér och förslag 
från dig och de andra Färgelandaborna som gör Färgelanda till en attraktiv 
kommun att leva och bo i. 
 
Vi ses i höst! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
________________________ 
Cecilia Trolin, Samhällsbyggnadschef 
Färgelanda kommun 
 

 
  

Bilaga 1, svar på 
medborgarförslag 

Diarienr:                         

2016-08-29 2015/336 
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 67  Dnr 2015/343 
Svar på motion om kostnadsberäkning av elljusspår i Högalid 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
Sektor samhällsbyggnads kostnadsberäkning godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Linda Jansson (M) och Peter Johansson (KD) har i en motion yrkat följande: 
”att kommunen utreder kostnaderna för att återinstallera elljusspåret i Färgelanda, för att till 
nästa budget kunna lägga in kostnaderna för elljusspåret och göra det till en prioriterad 
åtgärd.” 
 
Sektor samhällsbyggnad har utrett kostnaden och presenterar nedanstående 
kostnadsutredning 
 
Kostnadsutredning 
Följande förutsättningar gäller för denna kostnadsuppskattning: 
Längd: 2,4 km 
Bredd: 2-3 m, grusat spår 
74 st nya stolpar med led-armaturer 
Belyst 6 tim/dygn 
• Uppskattad kostnad för anläggandet av elljusspåret 1300 kr/m ex moms.  
• Eventuella övriga kostnader: marken ägs av privatpersoner som kan kräva ersättning för 
anläggningen. Ej möjligt att uppskatta denna kostnadspost. 
• Årlig driftkostnad för elen: 7000 kr ex moms 
• Årlig driftskostnad har vi inte fått något underlag för då det uteslutande har skötts av 
ideella föreningar. 
 
Total investering: ca 3 120 000 kr + ev. ersättning till markägarna 
Årlig driftskostnad för el: 7000 kr + övrig driftskostnad 
Siffrorna är exklusive moms. 
 
Utredningen är baserad på flera andra genomförda anläggningar runt om i Sverige. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor samhällsbyggnads tjänsteskrivelse med kostnadsberäkning 2016-08-27 
Samhällsbyggnadschefen informerar. 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Samhällsbyggnad   
Samhällsbyggnadschef 
Cecilia Trolin 
0528-567525 
cecilia.trolin@fargelanda.se 
 
 
 
 
Svar på motion om elljusspår i Färgelanda 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna kostnadsutredningen enligt 
nedanstående redovisning. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fått en motion där det framgår ett yrkande om att 
utreda kostnaden för att återinstallera elljusspåret vid Högalid i Färgelanda. 
 
Kostnadsutredning 
Följande förutsättningar gäller för denna kostnadsuppskattning: 
Längd: 2,4 km 
Bredd: 2-3 m, grusat spår 
74 st nya stolpar med led-armaturer 
Belyst 6 tim/dygn 

• Uppskattad kostnad för anläggandet av elljusspåret 1300 kr/m ex 
moms.  

• Eventuella övriga kostnader: marken ägs av privatpersoner som kan 
kräva ersättning för anläggningen. Ej möjligt att uppskatta denna 
kostnadspost. 

• Årlig driftkostnad för elen: 7000 kr ex moms 
• Årlig driftskostnad har vi inte fått något underlag för då det 

uteslutande har skötts av ideella föreningar. 
 
Total investering: ca 3 120 000 kr + ev ersättning till markägarna 
Årlig driftskostnad för el: 7000 kr + övrig driftskostnad 
Siffrorna är exklusive moms. 
 
Utredningen är baserad på flera andra genomförda anläggningar runt om i 
Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunsstyrelsen 

Kostnadsutredning Diarienr:                         
2016-08-27 2015/343 
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Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadschefen 
Teknik- och arbetsmarknadschefen 
 
 
 

____________________________   ____________________________ 
Lars-Göran Berg Cecilia Trolin 
Kommunchef 
 

Samhällsbyggnadschef 
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KLU § 55   Dnr 2015-399 
Tilläggsbudget till Verksamhetsplan och detaljbudget 2016 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget 2016.  

 
Ärendebeskrivning 
 
I beslutet detaljbudget 2016 justerades inte sektorernas ramar (kommunbidrag) med 
förväntat utfall av lönerevisionen 2016. Detta ska ske när det faktiska utfallet är klart. Då 
kommunals löners faktiska utfall inte förväntas vara klart förrän i slutet av september, 
redovisas utfallet av lönerevisionen exkl. kommunals löner. 
 
Nya ramar efter tidigare beslutade organisationsförändringar och lönerevision 2016 (exkl. 
kommunal) redovisas i förslag till tilläggsbudget 2016. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontoret ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2016-08-29 
 
Förslaget till tilläggsbudget. (Exkl fördelningen av Kommunals lönerevision) 
 

 
20151028 20160907 

KF 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Kommunfullmäktige 1 261 1 261 
Kommunrevision 444 444 
Överförmyndare 875 875 
Nämnder, styrelser, val och partistöd 481 481 
Totalt 3 061 3 061 
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Forts KLU § 55 

 
  20151028 20160907 

KS/Kommunkontor 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Kommunstyrelse 4 438 3 923 
Kommunchef 7 385 5 761 
Ekonomikontor 5 858 6 997 
Personalkontor 4 783 6 123 
Admin enheten 3 440 3 119 
Folkhälsoenheten 437 417 
IT och kommunikation 6 229 6 300 
Totalt 32570 32640 

 
  20151028 20160907 

BoU 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Barnomsorg 23 320 23 138 
Grunskola inkl. grundsär 60 059 59 458 
Gymnasieskola inkl. Gymnasiesär 33 212 33 212 
Ledningskontor 8 342 8 344 
Skolskjuts 5 170 5 174 
Vuxenutbildning 3 062 3 662 
Måltid och Lokalvård 0 13 
Utomkommunal vht fsk -åk 9 13 298 15 668 
Total 146 463 148 669 

 
 

  20151028 20160907 

Omsorg 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Omsorg - utvecklingskontor 17 519 18369 
Äldreomsorg 55 630 55710 
Individ och familjeomsorg 23 653 26461 
Enheten för stöd och service 18 237 19291 
Integrationsenheten 0 -1946 
Totalt 115 039 117885 
Tillskott ej fördelat 2 000   
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Forts KLU § 55  
 
 

  20151028 20160907 

Kultur & fritid 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Bibiliotek och kultur 4 125 4 156 
Medborgarkontor o turism 1 984 2 014 
Färdtjänst   2 379 
Musikskolan 1 658 2 015 
Fritid 3 824 3 830 
Ledning Kultur & fritid 663 943 
Totalt 12 254 15 337 

 
  20151028 20160907 

Samhällsbyggnad 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Teknik o arbetsmarknad 10 620 10 660 
Plan o bygg 2 661 2 759 
Renhållnigen 582 610 
Räddningstjänst 9 212 9 212 
MEX 4 664 2 355 
Totalt 27 739 25 596 

 
 
 

Tekniska justeringar avser flytt av färdtjänst från Samhällsbyggnad till Kultur och fritid, 
lönerevisionen exkl kommunal, samt förändrade försäkringspremier mellan sektorer.  
 
 
Ekonomichefen och två av ekonomiavdelningens ekonomer deltar och informerar. 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
 

 
 



 
 

 
 

  

Postadress   Telefon  E-post Bankgiro     
458 80  Färgelanda     0528-56 70 00 kommun@fargelanda.se 890-9269 
Besöksadress  Fax Hemsida Organisationsnummer 
Allhemsvägen 5, Färgelanda  0528-714 76 www.fargelanda.se 212000-1421 

 
 

 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
Tilläggsbudget till Verksamhetsplan och detaljbudget 2016 
 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget 2016.  
 
Ärendebeskrivning 
 
I beslutet detaljbudget 2016 justerades inte sektorernas ramar 
(kommunbidrag) med förväntat utfall av lönerevisionen 2016. Detta ska ske 
när det faktiska utfallet är klart. Då kommunals löners faktiska utfall inte 
förväntas vara klart förrän i slutet av september, redovisas utfallet av 
lönerevisionen exkl. kommunals löner. 
 
Ramen för sektor Barn och Utbildning har utökats med 2 000 tkr avseende 
etableringsersättning. Från ofördelad ram har 2 000 tkr överförts till sektor 
Omsorg (IFO). 
 
Nya ramar efter tidigare beslutade organisationsförändringar och 
lönerevision 2016 (exkl. kommunal) redovisas i förslag till tilläggsbudget 
2016. 
 
 

 
 

 
 
Lars Göran Berg 
Kommunchef 
 
   Kristina Olsson  
   Ekonomichef 

 
 

Tjänsteutlåtande         Diarienr:  1(1)  
2016-08-25        2015/399 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunledningen 
Ekonomiavdelningen 
Kristina Olsson 
0528-567 107 
Kristina.olsson@fargelanda.se 
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KLU § 56  Dnr 2016-636 
Delårsrapport per sista juli 2016 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna Färgelanda kommuns delårsrapport för 
perioden 2016-01-01 – 2016 - 07-31 och överlämna den till revisionen för granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska behandlas 
av kommunfullmäktige. 
 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichefen och kommunchefen om det preliminära 
delårsresultatet och prognosen för utfallet 2016. Materialet är inte färdigbearbetat och 
kommer att föreläggas kommunstyrelsen senast vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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KLU § 59   Dnr 2015/221 
Redovisning av investeringar i Björnhuset 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 7:e september presentera en övergripande redovisning av hur de av 
kommunfullmäktige anvisade pengarna, 10 mkr, hittills har använts. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunstyrelsen har 2016-06-19, § 172 beslutat att godkänna investeringar upp till av 
kommunfullmäktige beslutade investeringsram på 10 mnkr. (2015-09-02, § 110) 
  
Kommunstyrelsen har vid samma tillfälle beslutat att förvaltningen ska redovisa 
upphandlingsarbetet som har utförts i samband med investeringarna. Redovisningen ska ha 
fokus på investeringsramen på 10 mnkr och redovisas till kommunstyrelsesammanträdet 
2016-09-07. 
 
Ekonomichefen och kommunchefen informerar om det pågående utredningsarbetet om 
upphandlingen. Förvaltningen har anlitat juridisk expertis som stöd i detta arbete och 
framför behov av ytterligare tid för utredningsarbetet i den del som avser upphandlingen. 
 
En redovisning av hur de anvisade pengarna, 10 mkr hittills har använts kan lämnas. 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
 
Kommunchefen  
Ekonomichefen 
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KLU § 57   Dnr 2016-433  
Budgetram för Dalslands miljönämnd 2017 
 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att övriga samverkande kommuner kring 
Dalslands miljönämnd beslutar likadant, att till Dalslands miljönämnd anslå en ökning av 
kommunbidraget med 3,0 % för 2017. Kommunbidraget fördelas enligt tidigare fastslagna 
fördelningsprincip efter invånarantal. 
Färgelanda kommun föreslår för sin del att eventuella ytterligare kostnadsökningsbehov 
under 2017 ska tas från Dalslands miljönämnds egna kapital.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion har vid sammanträde 2016-04-29 
diskuterat Dalslands miljönämnds äskande om en ökning av kommunbidraget för 2017 med 
3,4 %. I diskussionen framgår att kommunerna ökar sina budgetar med 3,0 % och frågan 
ställs då om möjligheter finns att delar av äskandet tas från det egna kapitalet. Det 
konstateras då att kommunerna i så fall får framställa om detta i sina budgetramsbeslut.   
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ramökningar för ”externa verksamheter” ska följa 
SKL:s sammanvägda index som för 2017 uppgår det till 3,2 %. Då delar av ökningen i 
SKL:s index avser ökade kostnader inom lärarkollektivet, vilket inte påverkar 
miljönämnden, bedöms 3,0 % vara en lämplig nivå avseende budgetåret 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningens tjänstskrivelse 2016-08-19 
    
Ekonomichefen informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 
 

 
 

  

Postadress   Telefon  E-post Bankgiro     
458 80  Färgelanda     0528-56 70 00 kommun@fargelanda.se 890-9269 
Besöksadress  Fax Hemsida Organisationsnummer 
Allhemsvägen 5, Färgelanda  0528-714 76 www.fargelanda.se 212000-1421 

 
 

 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
Budgetram Dalslands miljönämnd 2017 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att övriga samverkande 
kommuner kring Dalslands miljönämnd beslutar likadant, att till Dalslands 
miljönämnd anslå en ökning av kommunbidraget med 3,0 % för 2017. 
Kommunbidraget fördelas enligt tidigare fastslagna fördelningsprincip efter 
invånarantal. Färgelanda kommun föreslår för sin del att eventuella 
ytterligare kostnadsökningsbehov under 2017 ska tas från Dalslands 
miljönämnds egna kapital.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion har vid sammanträde 
2016-04-29 diskuterat Dalslands miljönämnds äskande om en ökning av 
kommunbidraget för 2017 med 3,4 %. I diskussionen framgår att 
kommunerna ökar sina budgetar med 3,0 % och frågan ställs då om 
möjligheter finns att delar av äskandet tas från det egna kapitalet. Det 
konstateras då att kommunerna i så fall får framställa om detta i sina 
budgetramsbeslut.   
 
Direktionen i Dalslandskommunernas Kommunalförbund beslutade därför 
att Dalslands miljönämnds äskande ska utgöra en utgångspunkt för 2017 års 
budgetram. Kommunerna har att ta ställning till budgetram. 
 
Ärendet har diskuterats av ekonomicheferna i samverkande kommuner. 
Rimlig indexuppräkning bedöms utifrån prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV. Det sammanvägda indexet för 2017 uppgår i SKL 
cirkulär 16:17 (2016-04-28) till 3,2 %. Då delar av ökningen i SKL:s index 
avser ökade kostnader inom lärarkollektivet, vilket inte påverkar 
miljönämnden, bedöms 3,0 % vara en lämplig nivå avseende budgetåret 
2017.  
 
 
 
Lars Göran Berg 
Kommunchef 
 
   Kristina Olsson  
   Ekonomichef 

Tjänsteutlåtande         Diarienr:  1(1)  
2016-08-19       2016/433 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunledningen 
Ekonomiavdelningen 
Kristina Olsson 
0528-567 107 
Kristina.olsson@fargelanda.se 
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KLU § 54   Dnr 2015-388 
 
Bidrag (engångsbidrag) till Färgelanda Ridklubb för köp av ridanläggningen på 
Slätthult 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återta delegationen till kommunstyrelsens ledningsutskott ”att 
fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb för att möjliggöra eventuellt köp av 
fastighet lämplig för klubbens verksamhet. Vid ett eventuellt köp ska hänsyn tas till aktuellt 
marknadsvärde. ” (Kommunstyrelsen 2016-06-29, § 173) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med högst 800 000 kronor till Färgelanda 
Ridklubb som delfinansiering vid köp av ridanläggningen på Slätthult.  
 
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade anslag i 2016 års budget/generella 
statsbidraget. 
 
Adjungerade: 
 
Adjungerad med närvaro och yttranderätt enligt kommunstyrelsens  
beslut 2016-06-29, § 173: Linda Jansson (M) 
 
Patrik Rydström (SD) som enligt samma beslut i kommunstyrelsen också har närvaro och 
yttranderätt är inte närvarande.  
 
Yrkanden 
 
Ulla Börjesson (S) och Kenneth Carlsson (L) yrkar att ledningsutskottet beslutar lägga 
följande beslutsförslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återta delegationen till kommunstyrelsens ledningsutskott ”att 
fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb för att möjliggöra eventuellt köp av 
fastighet lämplig för klubbens verksamhet. Vid ett eventuellt köp ska hänsyn tas till aktuellt 
marknadsvärde. ” (Kommunstyrelsen 2016-06-29, § 173) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med högst 800 000 kronor till Färgelanda 
Ridklubb som delfinansiering vid köp av ridanläggningen på Slätthult.  
 
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade anslag i 2016 års budget/generella 
statsbidraget. 
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts KLU § 54 
 
Ingen lägger något annat yrkande. Ordföranden konstaterar att Ulla Börjessons och Kenneth 
Carlssons yrkande/förslag till beslut således är ledningsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda kommun har sedan augusti 1996 till den 30 juni i år (2016) hyrt ridanläggningen 
på Slätthult av Sandvalls Gård AB. Kommunen har i sin tur hyrt ut den till Färgelanda  
Ridklubb genom en andrahandsuthyrning.  Sandvalls Gård AB har sagt upp hyresavtalet 
med kommunen och kommunen har därmed inte längre tillgång till anläggningen.   
 
Efter förhandlingar med bolaget har kommunen kunnat träffa en överenskommelse om en 
ny, kort hyresperiod (t o m 2016-12-31) för att därigenom ge sitt stöd till Ridklubben att 
hitta en permanent lösning på lokalbehovet.  
 
Ridanläggningen på Slätthult har bjudits ut för försäljning och ridklubben anser att 
anläggningen fyller klubben behov. Utgångspriset är enligt uppgift på ”hemnet.se” satt till 
8 500 000 kronor. Klubben bedömer att de inte av egen kraft kan finansiera ett köp på den 
nivån. Enligt uppgift från ridklubben har den utomstående fastighetsvärderare som de anlitat 
uppskattat värdet till 4 000 000 kr.  
 
Kommunen ser det angeläget att kommunens invånare har tillgång till ett stort utbud av 
fritids/idrottsanläggningar och ett aktivt föreningsliv där ridning och ridsport är en viktig 
del. För funktionshindrade är tillgång till ridskola och ridning av särskild betydelse (ridning 
är en av de största paraidrotterna (handikappidrotterna))  liksom för flickidrotten. 
 
Kommunstyrelsen har 2016-06-29, § 173, inför sommaruppehållet,  beslutat att delegera till 
ledningsutskottet ”att fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb för att 
möjliggöra eventuellt köp av fastighet lämplig för klubbens verksamhet. Vid ett eventuellt 
köp ska hänsyn tas till aktuellt marknadsvärde.”     
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets  tjänsteutlåtande 2016-08-16. 
 
Ordföranden redogör för samtal som förts under sommaren och vid olika tillfällen mellan 
företrädare för Färgelanda kommun, Färgelanda ridklubb, Västergötlands Ridsportförbund 
och banken. 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Färgelanda ridklubb 
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Bidrag (engångsbidrag) till Färgelanda Ridklubb för köp av 
ridanläggningen på Slätthult 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återta delegationen till kommunstyrelsens 
ledningsutskott ”att fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb 
för att möjliggöra eventuellt köp av fastighet lämplig för klubbens 
verksamhet. Vid ett eventuellt köp ska hänsyn tas till aktuellt 
marknadsvärde. ” (Kommunstyrelsen 2016-06-29, § 173) 

 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med högst 800 000 kronor till 
Färgelanda Ridklubb som delfinansiering vid köp av ridanläggningen på 
Slätthult.  
 
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade anslag i 2016 års 
budget/generella statsbidraget. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda kommun har sedan augusti 1996 till den 30 juni i år (2016) hyrt 
ridanläggningen på Slätthult av Sandvalls Gård AB. Kommunen har i sin tur 
hyrt ut den till Färgelanda Ridklubb genom en andrahandsuthyrning.  
Sandvalls Gård AB har sagt upp hyresavtalet med kommunen och 
kommunen har därmed inte längre tillgång till anläggningen.   
 
Det är kommunens ambition att föreningslivet ska äga sina egna 
verksamhetslokaler.  Med den inriktningen är det inte aktuellt  att 
kommunen själv köper eller bygger en ridanläggning.   
 
Efter förhandlingar med bolaget har kommunen kunnat träffa en 
överenskommelse om en ny, kort hyresperiod (t o m 2016-12-31) för att 
därigenom ge sitt stöd till Ridklubben att hitta en permanent lösning på 
lokalbehovet.  
 
Ridanläggningen på Slätthult har bjudits ut för försäljning och ridklubben 
anser att anläggningen fyller klubben behov. Utgångspriset är enligt uppgift 
på ”hemnet.se” satt till 8 500 000 kronor. Klubben bedömer att de inte av 
egen kraft kan finansiera ett köp på den nivån. Enligt uppgift från 
ridklubben har den utomstående fastighetsvärderare som de anlitat 
uppskattat värdet till 4 000 000 kr.  
 
 
 

Tjänsteutlåtande         Diarienr:                         
2015-08-16   2015/388 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunledningskontoret 
Staben 
Marianne Martinsson 
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89 
marianne.martinsson@fargelanda.se 
 
 



  
                                 2016-08-16       
                                                                      
                                                        

 Sidan 2(2)   

 
Kommunen ser det angeläget att kommunens invånare har tillgång till ett 
stort utbud av fritids/idrottsanläggningar och ett aktivt föreningsliv där 
ridning och ridsport är en viktig del. För funktionshindrade är tillgång till 
ridskola och ridning av särskild betydelse (ridning är en av de största 
paraidrotterna (handikappidrotterna))  liksom för flickidrotten. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att ett kommunalt bidrag till ridklubben 
inte kan anses vara prejudicerande. Likställighetsprincipen är inte tillämplig 
om det finns saklig grund för olikheter och föreningarnas förutsättningar 
skiljer sig åt – ingen är den andra lik. 
 
 
 
 
 
Lars-Göran Berg 
Kommunchef 
 
   Marianne Martinsson 
   Kommunsekreterare  
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KLU § 62   Dnr 2016- 582 
Lokal handlingsplan Våld i nära relationer 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna den lokala handlingsplanen för arbetet mot våld i nära 
relationer. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har sedan flera år tillbaka en godkänd handlingsplan för socialtjänstens arbete 
för kvinnofrid och mot våld i nära relationer(dnr 2012/140). 
 
I samband med tillsyn av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, år 2013 har dåvarande t.f. 
chefen för Individ- och familjeomsorgen upprättat en lokal handlingsplan som innefattar 
ansvarsfördelning, mål och tillhörande rutiner.  
 
Revidering av den upprättade handlingsplanen har skett under 2016. Handlingsplanen har 
därvid skiljts från de lokala rutinerna och innehåller numera inledning, mål samt 
ansvarsfördelning. De lokala rutinerna, som är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, är 
arbetsrutiner för verksamheterna och de finns att tillgå för personalen i verksamhetssystemet 
Stratsys. 
 
Planens innehåll, mål osv är i stort sett oförändrat.  Viss uppdatering är emellertid 
genomförd, bl. a har planen gjorts könsneutral.   
 
T.f. socialchefen informerar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Lokal handlingsplan Våld i nära relationer 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna den lokala handlingsplanen för arbetet 
mot våld i nära relationer. 
 
Ärendet 
Kommunen har sedan flera år tillbaka en godkänd handlingsplan för 
socialtjänstens arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer(dnr 
2012/140). 
I samband med tillsyn av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, skapades 
av dåvarande t.f. chefen för Individ- och familjeomsorgen 2013 en lokal 
handlingsplan som innefattar ansvarsfördelning, mål och tillhörande rutiner.  
 
Revidering av den upprättade handlingsplanen har skett under 2016. 
Handlingsplanen har skiljts från de lokala rutinerna och innehåller numera 
inledning, mål samt ansvarsfördelning. De lokala rutinerna, som är en del av 
det systematiska kvalitetsarbetet, är arbetsrutiner för verksamheterna och de 
finns att tillgå för personalen i verksamhetssystemet Stratsys. 
 
 
 
 
 
Lars-Göran Berg   
Kommunchef    

 
 
Maria Aronsson 

 Utvecklings- och enhetschef 

Tjänsteutlåtande         Diarienr:                         
2016-05-12        

Kommunstyrelsen 
 

Sektor Omsorg 
Maria Aronsson 
Utvecklings- och enhetschef 
0528-56 76 28 
maria.aronsson@fargelanda.se 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
                            

Våld i nära relationer 
Lokal handlingsplan Färgelanda kommun 

Ansvarsfördelning och rutiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Handlingsplan Våld i nära 
relationer 

  
DNR  
Ersätter DNR  
Utgåva  
Utfärdad 2013-12-11 
Datum för senaste 
ändring 

2016-05-11 

Utfärdare  
Granskare  
Godkännare  



Innehåll 
 
1. Inledning 
2. Mål 
3. Ansvarsfördelning 
 
 
Bilagor – samtliga bilagor finns inlagda i sektorns kvalitetsledningssystem Stratsys 
 

1. Rutin för personal i verksamheter utanför individ- och familjeomsorgen som kommer i 
kontakt med våldsutsatta personer 

 
2. Rutin för personal vid individ- och familjeomsorgen gällande våld i nära relationer  

 
3. Rutin då den våldsutsatta personen väljer att återvända hem 

 
4. Rutin kring skydd och stöd för barn och unga som utsatts för våld i nära relationer eller 

som bevittnat våld i nära relationer 
 

5. Att tänka på vid bedömning(IFO) 
 

6. Rättsligt stöd 
 

7. FREDA kortfrågor, mall vid bedömning 
 

8. Telefonlista kvinnojourer 
 

9. Telefonlista mansjourer 
 

10. Kontaktuppgifter veterinär omtanke om våldsutsatta 
 

11. Handläggning av ärenden samt verkställighet Våld i nära relationer 
 
 
Referenser 
Socialtjänstlagen 2001:453 
Offentlighet och sekretesslag 2009:400 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inledning 
 
Färgelanda antog tillsammans med kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Mellerud 2010 en 
gemensam handlingsplan avseende arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. 
Handlingsplanen utgör grunden i de aktiviteter och synsätt som skall prägla Färgelandas arbete i 
frågan. I dokumentet konkretiserar Färgelanda kommun den övergripande handlingsplanen till 
vardagsarbetet i den egna kommunen, bl. a genom egna övergripande mål för verksamheten, 
tydlig fördelning av ansvar/roller och tydliga rutiner. Arbetet är långsiktigt och kräver 
kontinuerligt arbete med kompetensutveckling, implementering och uppföljning.  
 
Inom socialtjänsten i Färgelanda ska kompetens finnas kring våld i nära relationer och 
familjevåld samt hur man bemöter dessa svårigheter. Socialtjänsten ansvarar för att initiera och 
utforma utbildning/kompetensutveckling för berörd personal samt informationstillfällen för 
samverkande myndigheter och organisationer. 
 
Den tidigare antagna handlingsplanen framhåller tre faktorer som särskilt viktiga i arbetet mot 
våld i nära relationer: 
 

• att arbetet sker i samarbete med andra myndigheter och organisationer 
• att arbetet sker i ordinarie verksamhet 
• att verksamheten har en handlingsplan avseende arbetet mot våld i nära relationer 

 
 
2. Mål  
 
Färgelandas kommuns långsiktiga mål med arbetet är: 
 

• att förebygga och minimera våld i nära relationer bland kommunens invånare 
• att, i de fall våld förekommer, den utsatte snarast skall erbjudas adekvata stödinsatser 
• att barns förhållanden i familjer där våld förekommer särskilt uppmärksammas och alltid 

åtgärdas så skyndsamt som möjligt 
 
För att uppnå målen arbetar kommunen med: 

• en tydlig information om vilken hjälp kommunen kan erbjuda till personer, vuxna som 
barn, som utsätts för hot och våld. Både utsatta personer och anställda i kommunen skall 
veta vart man vänder sig för att få stöd. På kommunens hemsida och andra lämpliga 
forum skall information finnas med kontaktuppgifter vart våldsutsatta kan vända sig för 
stöd 

• ett förebyggande perspektiv för att öka medvetenheten kring problematiken både hos 
kommunens invånare och bland dess anställda   

• att öka medvetenheten kring, och utveckla arbetsmetoder för problematik inom 
socialtjänsten 

• att utveckla samverkan mellan olika aktörer, myndigheter och frivilliga organisationer för 



att tillsammans nå och hjälpa utsatta personer, vuxna som barn. Socialtjänsten 
samordnar regelbundna möten med företrädare för polis, åklagare, sjukvård, skola, 
kvinnojour, brottsofferjourer, frivilligorganisationer och andra aktörer för 
erfarenhetsutbyte, samverkan och samordning kring frågor som rör våld i nära 
relationer.  

• särskilt fokus på hur socialtjänsten i samverkan med andra kan förebygga våld i nära 
relationer t ex genom informationsinsatser, uppsökande verksamhet etc. 

• tydlig ansvarsfördelning 
• att tillgodose våldsutsatta personers behov av stöd genom att tydliggöra olika 

myndigheters/verksamheters ansvar och roller  
• kontinuerlig uppföljning av både antalet kända ärenden och insatsernas effekt samt 

kontinuerligt förbättringsarbete 
 
 
 4. Ansvarsfördelning 
 
Enhetschef för Individ- och familjeomsorgen 

• Ansvarar för att gällande rutiner hålls uppdaterade och följs 
• Ansvarar för att samordning med andra aktörer kommer till stånd och följer en given 

struktur 
• Ansvarar för att utse två socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen som har 

ett särskilt samordningsansvar i arbetet avseende våld i nära relationer samt att 
tillvarata barns intressen i familjer där våld förekommer 

• Ansvarar för att statistik kring våld i nära relationer upprättas och följs upp 
 
Respektive sektorchef inom kommunen 

• Ansvarar för att berörda medarbetare känner till handlingsplanen och vart de skall vända 
sig i de fall de blir uppmärksammade på våld i nära relationer. Detta är särskilt viktigt 
inom äldreomsorg, verksamheter med funktionshindrade och inom barn- och utbildning 

 
Kommunchef 

• Har ett övergripande samordningsansvar i arbetet mot våld i nära relationer. 
 
Kommunstyrelsen 

• får årligen en sammanställning av hur arbetet bedrivits tillsammans med adekvat 
statistik och eventuella förslag på förändringar - förbättringar. 

• Har ett övergripande ansvar i kommunens arbete mot våld i nära relationer  
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KLU § 63 
Rapport kränkningsärenden i skolan 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 
 
Förvaltningens uppdrag att redovisa kränkningsärenden i skolan är härmed avslutat. 
 
Barn och utbildningsärenden informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 



Antal kränkningsanmälningar per enhet  januari-juni  2016  

   

Enhet Summa Q1 Q2 

Förskolan  1  1 

Valbo F-6 15 2 13 

Grundsärskolan 
1-9 

0 0 0 

Valbo 7-9 31 20 11 

Ödeborg 8 4 4 

Högsäter 8 4 4 

VuX 0 0 0 

Summa 63 30 33 

 

Varav: 

Vidare till 
socialtjänst 

Vidare till EHT Vidare till 
polis 

Fysisk 
kränkning 

Verbal 
kränkning 

0+1 3+ 1=4 5+0 15+19=34 15+14=29 

 

Skadeanmälan till 
skolsköterska 

Stöld av ägodelar 

1+0 1+0 
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KLU § 64   Dnr 2016-637 
Behov av utökat antal platser för skolskjuts när vintertidtabell startar, lå 2016/2017 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anvisa 50 tkr ur det extra statsbidraget 2016 för finansiering 
av ytterligare kostnader för skolskjuts, alternativ 2 se nedan, under den period 
vintertidtabellen tillämpas under läsåret 2016/2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Under den period vintertidtabellen 2016/2017 är gällande tillkommer 27 elever som behöver 
skjuts (utöver de elever som är berättigade till skolskjuts året runt). 24 av dessa elever bor i 
Ödeborgs samhälle.  
Det finns inte tillräckligt med plats på de befintliga bussarna för att kunna tillgodose 
skolskjuts för dessa 27 eleverna.  
 
Alternativ 1 en liten buss, 19 sittplatser ca 350 tkr för perioden, detta alternativ kräver 
förändring av nuvarande organisation, men det är den enda buss vi kan få fram med våra 
avtalade bussföretag. 
 
Alternativ 2 busskort för berörda elever, samtliga år 7-9, ca 50 tkr för perioden 15/10-
15/3.  
Eleverna åker då med Västtrafiks linjetrafik enligt följande:  
 Varje morgon från Ödeborgs samhälle till Valboskolan. 
 Må-ti eftermiddag från Valboskolan till Ödeborgs samhälle 
 Ons-fre från centrumhuset till hpl Ödeborgs kyrka utefter väg 172. Eleverna behöver då 
promenera till och från Centrumhuset.  
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn- och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-08-23. 
 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 



   Datum 160823 Dnr:  

 

  

Sektorschef  Barn och utbildning                                     Kommunstyrelsen 
 Helena H. Kronberg      
Telefon 0528-56 72 01    
helena.kronberg@fargelanda.se 

 

Tjänsteutlåtande 

Behov av utökat antal platser för skolskjuts när vintertidtabell startar 

 

Beslutsförslag 

Att Kommunstyrelsen beslutar att anvisa 50 tkr ur det extra statsbidraget 2016 för 
finansiering av ytterligare kostnader för skolskjuts, alternativ 2 se nedan, under den period 
vintertidtabellen tillämpas under läsåret 2016/2017. 

Anslaget finansieras ur det extra statsbidraget 2016.  

Ärendet 

Beräknad kostnad för vinterperioden oktober-mars  
Alternativ 1 en liten buss, 19 sittplatser ca 350 tkr för perioden, detta alternativ kräver 
förändring av nuvarande organisation, men det är den enda buss vi kan få fram med våra 
avtalade bussföretag. 
 
 
Alternativ 2 busskort för berörda elever, samtliga år 7-9, ca 50 tkr för perioden 15/10-15/3.  
Eleverna åker då med Västtrafiks linjetrafik enligt följande:  

 Varje morgon från Ödeborgs samhälle till Valboskolan. 
 Må-ti eftermiddag från Valboskolan till Ödeborgs samhälle 
 Ons-fre från centrumhuset till hpl Ödeborgs kyrka utefter väg 172. 

Eleverna behöver då promenera till och från Centrumhuset.  
 

Under vintertidtabellen 2016/2017 tillkommer 27 elever som behöver skjuts (utöver de 
elever som är berättigade till skolskjuts året runt). 24 av dessa elever bor i Ödeborgs 
samhälle.  

Det finns inte tillräckligt med plats på de befintliga bussarna för att kunna tillgodose 
skolskjuts för dessa 27 eleverna. En buss till behövs för att lösa problemet. De skolbussarna 
vi har nu har 22 respektive 50 platser. Om vi skulle köpa en buss med endast 22 sittplatser 

mailto:helena.kronberg@fargelanda.se


skulle organisationen fortfarande vara väldigt tight och det skulle bli fortsatta problem att 
ordna sittplatser för alla. Därför är ett förslag en stor buss med 50 platser.  

Elevantalet har ökat sedan skolstarten 2016.  Detta innebär fler elever som behöver 
skolskjuts. Många bussturer har lika många elever inplanerade på turen som det finns 
sittplatser. Några rutter är till och med överbokade.  

Det blir en sårbarhet när bussarna är fullbokade. Så fort det tillkommer elever blir det svårt 
att lösa skolskjuts för dessa.  

Ett alternativ till att upphandla en buss till skulle kunna vara att ge eleverna som är i behov 
av vinterskjuts busskort så de kan åka med linjetrafiken istället. Detta skulle dock innebära 
att den tillåtna väntetiden på max 40 minuter skulle överstigas och bli 43 minuter. Till skolan 
och på hemvägen måndag och tisdag skulle eleverna kunna gå på och av linjetrafiken vid 
Ödeborgs skola. På hemresorna onsdag – fredagar skulle dock eleverna behöva gå av vid 
Ödeborgs kyrka (vid länsväg 172). Att så många elever skulle kliva av vid länsväg 172 
samtidigt ser jag som en möjlig säkerhetsrisk. 

 
 
 

Med vänlig hälsning  

 

Linn Söderström 

Skolskjutshandläggare 

 

 

Helena H Kronberg 

Chef Barn och utbildning 

 

  Lars-Göran Berg 

  Kommunchef 
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KLU § 65  Dnr 2016-635 
Huvudmannens beslut angående Lärarlönelyftet 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar delegera till barn och utbildningschefen att besluta om fördelning 
av lärarlönelyftsbidraget för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte tilldela skolledare med lärarlegitimation del av 
lärarlönelyftet  och att kommunstyrelsen beslutar att prioritera skolledare inom 
lönerevisionen istället. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har ansökt om bidrag för lärarlönelyftet och beviljats 1 350 tkr vilket innebär att 
26 lärare/förskollärare/fritidspedagoger kan utses och tilldelas en löneökning med i snitt 3 
tkr/månad i Färgelanda kommun. Vi är beviljade för läsåret 16/17. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sektor barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-08-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 



   Datum 160823 Dnr:  

 

  

Sektorschef  Barn och utbildning                                     Kommunstyrelsen 
 Helena H. Kronberg      
Telefon 0528-56 72 01    
helena.kronberg@fargelanda.se 

 

Tjänsteutlåtande 

Huvudmannens beslut angående Lärarlönelyftet 

 

Beslutsförslag 

att kommunstyrelsen beslutar att verksamheten beslutar om fördelning av 
lärarlönelyftsbidraget för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 

att kommunstyrelsen beslutar att inte tilldela skolledare med lärarlegitimation del av 
lärarlönelyftet 

att kommunstyrelsen beslutar att prioritera skolledare inom lönerevisionen istället 

 

Ärendet 

Kommunen har ansökt om bidrag för lärarlönelyftet och beviljats 1 350 tkr vilket innebär att 
26 lärare/förskollärare/fritidspedagoger kan utses och tilldelas i snitt 3 tkr/månad i Färgelanda 
kommun. Vi är beviljade för läsåret 16/17. 

En viss del får gå till förskolan och fritidshem 

Ni ska använda minst 90 procent av bidraget till lärare, förskollärare och fritidspedagoger i 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skolformer. Maximalt 10 procent 
får ni använda till löneökning för förskollärare i förskolan och fritidspedagoger i 
fritidshemmet. 

Regelverket att ta hänsyn till: 

• legitimerad lärare, 
• legitimerad förskollärare, eller 
• fritidspedagog eller motsvarande, med relevant högskoleutbildning. 

Du ska ha utvecklat undervisningen 

mailto:helena.kronberg@fargelanda.se


Du ska ha visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och 
tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller 
måluppfyllelsen i skolan. Detta ska ha skett genom att du: 

• tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former 
som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 

• med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller 
förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt, 

• tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är 
nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande 
områden, eller 

• tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. 

Det är tillräckligt att du uppfyller ett av de fyra ovanstående kraven på att ha utvecklat 
undervisningen. 

Huvudmannen bestämmer hur många som får ta del av Lärarlönelyftet och hur mycket varje 
lärare ska få i löneökning. Det finns ingen begränsning för hur mycket ökningen kan variera 
mellan lärare, men löneökningen för alla lärare som ingår i satsningen hos en huvudman ska 
vara i genomsnitt minst 2 500 kr och högst 3 500 kr per månad och lärare. Din huvudman kan 
till exempel välja att ge en lärare 1 000 kr i löneökning och en annan 5 000 kr. Huvudmannen 
kan också välja att ge samma löneökning till alla lärare som ingår i satsningen. 

 Skolledare  
Det finns ingenting som hindrar huvudmän att inkludera skolledare i Lärarlönelyftet, förutsatt 
att dessa skolledare har lärarlegitimation och ägnar största delen av sin arbetstid till 
undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur. Det är ni som huvudman som måste ta 
ställning till om en del av bidraget ska betalas ut till skolledare eller inte.  
 
Förstelärare och lektorer  
Det går bra att kombinera en karriärtjänst med ett lönepåslag via Lärarlönelyftet. Lärare med 
karriärtjänster är dock inte garanterade ett lönepåslag via Lärarlönelyftet och därför måste ni 
som huvudman ta ställning till om en del av bidraget ska gå till lärare som har karriärtjänst 
eller inte. 
 
 
Bilaga: annonsförslag som är samverkat med lärarfacken 
 
 
 
Helena H Kronberg 
Chef Barn och utbildning   Lars-Göran Berg 
    Kommunchef 
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Se hit alla skickliga förskollärare/lärare/fritidspedagoger i 
Färgelanda kommun 

Varmt välkomna att ansöka om ett antal tjänster inom 
 

Lärarlönelyftet 
 

 
 
 

 
Färgelanda kommun har beviljats bidrag för att utse ett antal lärare inom 
lärarlönelyftet. Reformen har sjösatts för att öka attraktiviteten för läraryrket 
och att skapa högre lönenivåer i yrket. Nu riktar vi oss till särskilt skickliga 
förskollärare/lärare/fritidspedagoger i våra skolor, förskolor och fritidshem att 
ansöka om dessa tjänster inför höstterminen 2016.  
 
Uppdraget  
Kärnuppdraget är undervisningen. Ditt uppdrag är att utveckla verksamheten och 
skapa förutsättningar för barn och elever att nå en hög måluppfyllelse. Detta gör du 
utifrån ett gott lärarskap som betonar vikten av att utöva ett tydligt pedagogiskt 
ledarskap. Du deltar i att utveckla en lärande organisation där du är beredd att dela 
med dig och bjuda in till besök i klassrum eller verksamhet samt tillsammans med 
ledning hålla i kompetensutveckling i form av exempelvis workshops och 
pedagogiska diskussioner. Uppdraget som mentor för nyutbildade lärare kan vara en 
uppgift inom uppdraget 
 
Vem kan söka? 
Du är en tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med 
barn, elever, personal och föräldrar. Du har en särskilt god förmåga att skapa goda 
resultat och hög delaktighet. Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern 
skolforskning och du har ett tydligt fokus på resultat. Förordningen som styr bidraget 
anger flera krav för att kunna söka tjänsterna och vi har tillfört ytterligare några: 
 

1. Behörig förskollärare/lärare/fritidspedagog, examensbevis, lärarlegitimation 
och anställd i någon av Färgelandas kommunala förskolor, grundskolor eller 
fritidshem. 

2. Läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen ska ha visat intresse för och 
god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans 
med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller 
måluppfyllelsen i förskolan. Detta ska ha skett genom att läraren, 
förskolläraren eller fritidspedagogen har: 

• tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt 
lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 
 

• med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen 
eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och 
arbetssätt, 
 

• tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och 
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kollegor som är nya i yrket eller  
• tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen 

eller ämnesövergripande områden, eller 
• tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.  

 
3. Lärarens, förskollärarens eller fritidspedagogens arbetsuppgifter ska till 

största del bestå av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen 
eller andra uppgifter av pedagogisk natur. 

 
Det räcker med en av ovanstående punkter. 

 
Lärare måste ha arbetat minst ett läsår/år i kommunen för att komma ifråga. 
 
Förstelärare undantas från möjligheten att ansöka. 
 
 
Ansökan 
Ansökan görs via e-post Färgelanda kommun. kommun@fargelanda.se. senast den 
10 september 2016. Skriv Lärarlönelyftet i ärendefältet. Till ansökan skall följande 
bifogas: 
 
1. En argumenterande utvecklingstext där följande punkt skall belysas (max 2 A4 
sidor) 

• Välj ett område som Färgelanda kommuns förskolor, skolor eller fritidshem 
behöver utveckla och beskriv hur du tänker arbeta med det uppdraget? 

 
2. kopia på lärarlegitimation eller för fritidspedagoger kan examensbevis gälla 
 
 
Övrigt 
Anställningen för lärare följer läraravtalet, bilaga M, övriga . Anställningen är 
tidsbegränsad till och med VT 2017, följer statsbidraget och innebär ett lönetillägg 
per månad på 3 000 kr (ev. 2000X3 för förskola och fritids att besluta av 
förskolechefer) . Rektor/förskolechef och förskollärare/lärare/fritidspedagog beslutar 
om innehåll i uppdragsdialogen. Rekryteringsgruppen läser och bedömer de 
sökandes kompetens utifrån 
 

• Lönekriterierna 

• Personprofil 

• Utvecklingstexten 

• Klassrumsbesök/besök i verksamheten(kan vara genomförda av 
rektor/förskolechef vid tidigare tillfällen)  

 

 

mailto:kommun@fargelanda.se
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Kontaktpersoner: 
Helena H. Kronberg, Barn- och utbildningschef  helena.kronberg@fargelanda.se 
Fackliga  
Kristina Ström, LR kristina.strom@utb.fargelanda.se 
Cecilia Friis, Lärarförbundet cecilia.friis@utb.fargelanda.se 
 
 
 
 
Vi är överens om att lägga ut annonsen när Helena får ok från fackliga senast 160826 
och beslut tagits i KS. 
 
Huvudmannen får besluta huruvida skolledare med legitimation ska ingå.  Hur 
fördelning ska ske, om karriärtjänsterna ska kunna delta. Helena tar upp med 
Kommunstyrelsen. 
 
Lärarfacken anser att skolledarna inte ska vara del av bidraget, men kompenseras via 
annan kommunal satsning. 
 
 
 
Vid protokollet 
Helena H Kronberg 
 
 
Justeras 
 
 
Kristina Ström  Cecilia Friis 
 
Lärarnas Riksförbund  Lärarförbundet 
 

mailto:friis@utb.fargelanda.se
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 61   Dnr 2016 -576 
Avsägelse från uppdraget som ordförande i styrelsen för Gatersbyn 120 Fastighets AB  
(Håkan Gusteus (L)) 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 





















FÄRGELANDA

DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2016-09-07

Beslutsfattare Innehåll           Hid      Fastbet   

Paragraf      Ärendemening       Diarienr Besl.inst 

Datum         Avsändare/mottagare Diplankod Sammtr.dat

Anställnings och lönebeslut 

extraresurs vikariat 20160321 till 

20170331 delegat Pär Allvin

2016.2786

Rekrytering av vik. lärare på 

särskolan

2016/175 KS

2016-07-05  2016-09-07

Anställnings och lönebeslut 

förskollärare tills vidare from 

20170401 månadsavlönad delegat 

Christina Nilsson

2016.2788

Rekrytering tjänst förskollärare 

Färgelanda tätort

2016/274 KS

2016-07-05  2016-09-07

Anställnings och lönebeslut 

förskollärare vikariat 20160808 

20170331 delegat Christina Nilsson

2016.2790

Rekrytering tjänst förskollärare 

Färgelanda tätort

2016/274 KS

2016-07-05  2016-09-07

Anställnings och lönebeslut 

barnskötare tills vidare 

månadsavlönad from 20160808

2016.2792

Rekrytering barnskötare till 

Höjdens förskola

2016/458 KS

2016-07-05  2016-09-07

Anställnings och lönebeslut 

extraresurs 80% Håvestens 

förskola vikarian from 20160808 

tom 20170630

2016.2795

Rekrytering extraresurs 80 % 

Håvestens förskola

2016/403 KS

2016-07-05  2016-09-07

Anställnings och lönebeslut 

barnskötare tills vidare 

månadsavlönad from 20160701 

delegat Marie-Louise Forsberg

2016.2797

Rekrytering barnskötare till 

Högsäter

2016/397 KS

2016-07-05  2016-09-07

Anställnings och lönebeslut 

förskollärare tills vidare from 

20170116 månadsavlönad delegat 

Marie-Louise Forsberg

2016.2813

Rekrytering av förskollärare 

månvägens fsk

2016/51 KS

2016-07-06 023 2016-09-07

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016-09-01  08:03
Antal:27    DELEG
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FÄRGELANDA

DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2016-09-07

Beslutsfattare Innehåll           Hid      Fastbet   

Paragraf      Ärendemening       Diarienr Besl.inst 

Datum         Avsändare/mottagare Diplankod Sammtr.dat

Anställnings och lönebeslut 

områdesassisten tills vidare from 

20160822

2016.2843

Rekrytering Områdesassisten 

skola/barnomsorg Centrala området

2016/450 KS

2016-07-08  2016-09-07

Anställande av elevassistent 

särskolan 1-6, deltid, tidsbegränsad 

anställning 2016-08-17--12-31. 

Delegat Pär Allvin

2016.2919

Rekrytering elevassistent på 

Valboskolan särskola 1-6

2016/520 KS

2016-07-13  2016-09-07

Anställnings och lönebeslut 

musiklärare vikariat från 20160822 

till 20170615 delegat Pär Allvin

2016.2962

Rekrytering av tjänst som  

musiklärare på högstadiet på 

Valboskolan och bruksskolan.

2015/743 KS

2016-07-19  2016-09-07

Anställande av 

elevassistent/fritidspedagog heltid 

2016-08-08--2017-06-15. Delegat 

Pär Allvin

2016.3198

Rekrytering Fritidspedagog 

Valboskolan

2016/265 KS

2016-08-16  2016-09-07

Anställning av barnskötare heltid 

tillsvidare från 2016-08-08. 

Delegat Pär Allvin

2016.3200

Rekrytering Fritidspedagog 

Valboskolan

2016/265 KS

2016-08-16  2016-09-07

Beslut samt begärda 

epostmeddelande Ulla Börjesson. 

Delegat Per Wahlén

2016.3207

Begäran om att få ut allmänna 

handlingar  mail och sms

2016/578 KS

2016-08-17  2016-09-07

Anställnings- och lönebeslut 

avseende Förskollärare, 

tidsbegränsad anställning 2016-08-

15--2017-06-30, heltid. Delegat 

Marie-Louise Forsberg

2016.3378

Rekrytering 

extraresurs/utepedagog Högsäters 

förskola

2016/445 KS

2016-08-30  2016-09-07

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016-09-01  08:03
Antal:27    DELEG

Sida 2 (5)



FÄRGELANDA

DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2016-09-07

Beslutsfattare Innehåll           Hid      Fastbet   

Paragraf      Ärendemening       Diarienr Besl.inst 

Datum         Avsändare/mottagare Diplankod Sammtr.dat

Anställnings- och lönebeslut 

avseende Förskollärare, 

tidsbegränsad anställning 2016-08-

18--2017-06-30, heltid. Delegat 

Marie-Louise Forsberg

2016.3380

Rekrytering 2 förskollärare Norra 

området

2016/401 KS

2016-08-30  2016-09-07

Anställnings- och lönebeslut 

avseende Barnskötare, 

tillsvidareanställning från 2016-08-

08, heltid. Delegat Marie-Louise 

Forsberg

2016.3382

Rekrytering 2 förskollärare Norra 

området

2016/401 KS

2016-08-30  2016-09-07

Anställnings- och lönebeslut 

avseende Förskollärare, 

tillsvidareanställning från 2016-08-

14, heltid. Delegat Marie-Louise 

Forsberg

2016.3384

Rekrytering 2 förskollärare Norra 

området

2016/401 KS

2016-08-30  2016-09-07

Helena H Kronberg Anställnings och lönebeslut 

skolsköterska med medicinskt 

ledningsansvar till vidare från 

160912 månadsavlönad delegat 

Helena Kronberg

2016.2973

Rekrytering skolsköterska 2016/477 KS

2016-07-20  2016-09-07

Helena H Kronberg Anställnings och lönebeslut lärare 

tills vidare from 20160815 

månadsavlönad delegat Helena 

Kronberg

2016.2841

Rekrytering av grundskolelärare åk 

7-9

2016/381 KS

2016-07-08  2016-09-07

Helena Sjögren Anställnings och lönebeslut 

boendecoach vikariat timavlönad 

from 2016-07-03 tom 2017-03-31

2016.2784

Rekrytering boendecoach 2016 - 

Samlingsdnr

2016/392 KS

2016-07-05  2016-09-07

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016-09-01  08:03
Antal:27    DELEG

Sida 3 (5)



FÄRGELANDA

DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2016-09-07

Beslutsfattare Innehåll           Hid      Fastbet   

Paragraf      Ärendemening       Diarienr Besl.inst 

Datum         Avsändare/mottagare Diplankod Sammtr.dat

Lars-Göran Berg Beslut om utlämnande och 

Begärda allmänna handlingar 

avseende epost och SMS till 

kommunstyrelsens presidium och 

kommunchefen perioden 2016-07-

01--08-09

2016.3138

Begäran om att få ut allmänna 

handlingar  mail och sms

2016/578 KS

2016-08-15  2016-09-07

Lars-Göran Berg Beslut med anledning av begäran 

om handlingar avs konsultuppdrag 

för sociala medier. Begäran avslås 

då inga uppdrag har funnits och 

därmed inte några dokument som 

efterfrågas

2016.3254

Förfrågan om offentliga handlingar 

gällande uppdrag med konsult i 

sociala medier

2016/586 KS

2016-08-19 A Bengtsson  2016-09-07

Lars-Göran Berg Beslut om utlämnande av begärda 

handlingar samt handlingar i form 

av e-postmeddelande Tobias 

Bernhardsson och Lars-Göran Berg

2016.3256

Begäran om att få ut allmänna 

handlingar  mail och sms

2016/578 KS

2016-08-19  2016-09-07

Pia Edström Anställnings- och lönebeslut 

vikariat månadsavlönad lärare 

from 20160815 tom 20161222

2016.2776

Rekrytering Lärare till Högsäters 

skola

2016/259 KS

2016-07-05  2016-09-07

Pia Edström Anställnings- och lönebeslut 

avseende Vik outbildad lärare, 

tidsbegränsad anställning 2016-08-

15--2016-12-220, heltid

2016.3386

Rekrytering Lärare till Högsäters 

skola

2016/259 KS

2016-08-30  2016-09-07

Pia Edström Anställnings- och lönebeslut 

avseende 

barnomsorgspesonal/Elevassistent, 

Tillsvidareanställning 2016-06-11, 

heltid

2016.3388

Rekrytering fritidspedagog till 

Högsäters skola

2016/276 KS

2016-08-30  2016-09-07

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016-09-01  08:03
Antal:27    DELEG

Sida 4 (5)



FÄRGELANDA

DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2016-09-07

Beslutsfattare Innehåll           Hid      Fastbet   

Paragraf      Ärendemening       Diarienr Besl.inst 

Datum         Avsändare/mottagare Diplankod Sammtr.dat

Pia Edström Anställnings- och lönebeslut 

avseende Träslöjdslärare, 

tidsbegränsad anställning 2016-08-

15--2016-12-22, heltid

2016.3390

Rekrytering Trä och 

metallslöjdlärare

2016/343 KS

2016-08-30  2016-09-07

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016-09-01  08:03
Antal:27    DELEG

Sida 5 (5)



FÄRGELANDA

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2016-09-07

 Kommunstyrelsen
Riktning             Hid     Besl.inst

Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare         

In 2016.2783 KS

Beslut om ansvarsfrihet för Norra 

Älvsborgs röddningstjänstförbund 

från Vänersborgs fullmäktige, 

Vänersborgs kommun

Årsredovisning och 

Revisionsberättelse 2015 för NÄRF 

samt Begäran om ansvarsfrihet

2016/252 KS 2016-09-07

Kristina Olsson

In 2016.2834 KS

Sammanträdesprotokoll för 

Dalslands miljönämnd 2016-06-

22, Dalslands miljönämnd

2016-09-07

In 2016.3345 KS

Incidentrapport anmälan om 

diskriminering/kränkande 

behandling, Pia Edström - rektor

Incidentrapporter skolan 2016 2016/42 KS 2016-09-07

Helena H. Kronberg

In 2016.3369 KS

Sammanträdesprotokoll 

Dalslands miljönämnd 2016-08-

25 (§ 56-57), Dalslands 

miljönämnd

2016-09-07

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016-09-01  08:02
Antal:4    HAMED

Sida 1 (1)
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Beslutsorgan:  Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Sammanträdesdatum  2016-08-17 
Anslags uppsättande 2016-08-17 
Anslags nedtagande 2016-09-08 

Protokollet förvaras på  kommunkontoret 
 

Underskrift ________________________________ 
 

 

 
Plats och tid: Kommunkontoret, onsdag 17 augusti 2016 

kl. 15:00 – 15:25 
 

Beslutande:   Övriga närvarande 
Ulla Börjesson (S) ordf  Lars-Göran Berg, kommunchef 
Kenneth Carlsson (L)  Marianne Martinsson, sekreterare 
Tobias Bernhardsson (C)   

     
Adjungerad med närvaro och yttranderätt enligt kommunstyrelsens  
beslut 2016-06-29, § 173: Linda Jansson (M) 
 
Patrik Rydström (SD) som enligt samma beslut i kommunstyrelsen också har närvaro- och 
yttranderätt är inte närvarande.    

   
   

Utses att justera: Tobias Bernhardsson  Paragrafer:  54 
    
  
 
 
 
        
Underskrifter 
 
Ordförande: ______________________________________________________ 
                   Ulla Börjesson  
 
Justerare:  _____________________________________________________ 
                Tobias Bernhardsson 
  
Sekreterare: ______________________________________________________ 
                                      Marianne Martinsson  
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 54   Dnr 2015-388 
 
Bidrag (engångsbidrag) till Färgelanda Ridklubb för köp av ridanläggningen på 
Slätthult 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återta delegationen till kommunstyrelsens ledningsutskott ”att 
fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb för att möjliggöra eventuellt köp av 
fastighet lämplig för klubbens verksamhet. Vid ett eventuellt köp ska hänsyn tas till aktuellt 
marknadsvärde. ” (Kommunstyrelsen 2016-06-29, § 173) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med högst 800 000 kronor till Färgelanda 
Ridklubb som delfinansiering vid köp av ridanläggningen på Slätthult.  
 
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade anslag i 2016 års budget/generella 
statsbidraget. 
 
Adjungerade: 
 
Adjungerad med närvaro och yttranderätt enligt kommunstyrelsens  
beslut 2016-06-29, § 173: Linda Jansson (M) 
 
Patrik Rydström (SD) som enligt samma beslut i kommunstyrelsen också har närvaro och 
yttranderätt är inte närvarande.  
 
Yrkanden 
 
Ulla Börjesson (S) och Kenneth Carlsson (L) yrkar att ledningsutskottet beslutar lägga 
följande beslutsförslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återta delegationen till kommunstyrelsens ledningsutskott ”att 
fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb för att möjliggöra eventuellt köp av 
fastighet lämplig för klubbens verksamhet. Vid ett eventuellt köp ska hänsyn tas till aktuellt 
marknadsvärde. ” (Kommunstyrelsen 2016-06-29, § 173) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med högst 800 000 kronor till Färgelanda 
Ridklubb som delfinansiering vid köp av ridanläggningen på Slätthult.  
 
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade anslag i 2016 års budget/generella 
statsbidraget. 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts KLU § 54 
 
Ingen lägger något annat yrkande. Ordföranden konstaterar att Ulla Börjessons och Kenneth 
Carlssons yrkande/förslag till beslut således är ledningsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda kommun har sedan augusti 1996 till den 30 juni i år (2016) hyrt ridanläggningen 
på Slätthult av Sandvalls Gård AB. Kommunen har i sin tur hyrt ut den till Färgelanda  
Ridklubb genom en andrahandsuthyrning.  Sandvalls Gård AB har sagt upp hyresavtalet 
med kommunen och kommunen har därmed inte längre tillgång till anläggningen.   
 
Efter förhandlingar med bolaget har kommunen kunnat träffa en överenskommelse om en 
ny, kort hyresperiod (t o m 2016-12-31) för att därigenom ge sitt stöd till Ridklubben att 
hitta en permanent lösning på lokalbehovet.  
 
Ridanläggningen på Slätthult har bjudits ut för försäljning och ridklubben anser att 
anläggningen fyller klubben behov. Utgångspriset är enligt uppgift på ”hemnet.se” satt till 
8 500 000 kronor. Klubben bedömer att de inte av egen kraft kan finansiera ett köp på den 
nivån. Enligt uppgift från ridklubben har den utomstående fastighetsvärderare som de anlitat 
uppskattat värdet till 4 000 000 kr.  
 
Kommunen ser det angeläget att kommunens invånare har tillgång till ett stort utbud av 
fritids/idrottsanläggningar och ett aktivt föreningsliv där ridning och ridsport är en viktig 
del. För funktionshindrade är tillgång till ridskola och ridning av särskild betydelse (ridning 
är en av de största paraidrotterna (handikappidrotterna))  liksom för flickidrotten. 
 
Kommunstyrelsen har 2016-06-29, § 173, inför sommaruppehållet,  beslutat att delegera till 
ledningsutskottet ”att fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb för att 
möjliggöra eventuellt köp av fastighet lämplig för klubbens verksamhet. Vid ett eventuellt 
köp ska hänsyn tas till aktuellt marknadsvärde.”     
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets  tjänsteutlåtande 2016-08-16. 
 
Ordföranden redogör för samtal som förts under sommaren och vid olika tillfällen mellan 
företrädare för Färgelanda kommun, Färgelanda ridklubb, Västergötlands Ridsportförbund 
och banken. 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Färgelanda ridklubb 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Beslutsorgan:  Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Sammanträdesdatum  2016-08-29 
Anslags uppsättande 2016-08____ 
Anslags nedtagande 2016-09_____ 

Protokollet förvaras på  kommunkontoret 
 

Underskrift ________________________________ 
 

 

 
Plats och tid: Kommunkontoret, måndag 29 augusti 2016 

kl. 08.15 – 11.45 
 

Beslutande:   Övriga närvarande 
Ulla Börjesson (S) ordf.  Lars-Göran Berg, kommunchef , §§55,56,58-60  
Kenneth Carlsson (L)  Marianne Martinsson, sekreterare 
Tobias Bernhardsson (C)  Se i övrigt resp. § 

     
    

   
   

Utses att justera: Tobias Bernhardsson  Paragrafer:  55 - 67 
    
  
 
 
 
        
Underskrifter 
 
Ordförande: ______________________________________________________ 
                   Ulla Börjesson  
 
Justerare:  _____________________________________________________ 
                Tobias Bernhardsson 
  
Sekreterare: ______________________________________________________ 
                                      Marianne Martinsson  
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 55   Dnr 2015-399 
Tilläggsbudget till Verksamhetsplan och detaljbudget 2016 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget 2016.  

 
Ärendebeskrivning 
 
I beslutet detaljbudget 2016 justerades inte sektorernas ramar (kommunbidrag) med 
förväntat utfall av lönerevisionen 2016. Detta ska ske när det faktiska utfallet är klart. Då 
kommunals löners faktiska utfall inte förväntas vara klart förrän i slutet av september, 
redovisas utfallet av lönerevisionen exkl. kommunals löner. 
 
Nya ramar efter tidigare beslutade organisationsförändringar och lönerevision 2016 (exkl. 
kommunal) redovisas i förslag till tilläggsbudget 2016. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontoret ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2016-08-29 
 
Förslaget till tilläggsbudget. (Exkl fördelningen av Kommunals lönerevision) 
 

 
20151028 20160907 

KF 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Kommunfullmäktige 1 261 1 261 
Kommunrevision 444 444 
Överförmyndare 875 875 
Nämnder, styrelser, val och partistöd 481 481 
Totalt 3 061 3 061 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts KLU § 55 

 
  20151028 20160907 

KS/Kommunkontor 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Kommunstyrelse 4 438 3 923 
Kommunchef 7 385 5 761 
Ekonomikontor 5 858 6 997 
Personalkontor 4 783 6 123 
Admin enheten 3 440 3 119 
Folkhälsoenheten 437 417 
IT och kommunikation 6 229 6 300 
Totalt 32570 32640 

 
  20151028 20160907 

BoU 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Barnomsorg 23 320 23 138 
Grunskola inkl. grundsär 60 059 59 458 
Gymnasieskola inkl. Gymnasiesär 33 212 33 212 
Ledningskontor 8 342 8 344 
Skolskjuts 5 170 5 174 
Vuxenutbildning 3 062 3 662 
Måltid och Lokalvård 0 13 
Utomkommunal vht fsk -åk 9 13 298 15 668 
Total 146 463 148 669 

 
 

  20151028 20160907 

Omsorg 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Omsorg - utvecklingskontor 17 519 18369 
Äldreomsorg 55 630 55710 
Individ och familjeomsorg 23 653 26461 
Enheten för stöd och service 18 237 19291 
Integrationsenheten 0 -1946 
Totalt 115 039 117885 
Tillskott ej fördelat 2 000   
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Forts KLU § 55  
 
 

  20151028 20160907 

Kultur & fritid 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Bibiliotek och kultur 4 125 4 156 
Medborgarkontor o turism 1 984 2 014 
Färdtjänst   2 379 
Musikskolan 1 658 2 015 
Fritid 3 824 3 830 
Ledning Kultur & fritid 663 943 
Totalt 12 254 15 337 

 
  20151028 20160907 

Samhällsbyggnad 
Budget 

2016 
Budget 

2016 
Teknik o arbetsmarknad 10 620 10 660 
Plan o bygg 2 661 2 759 
Renhållnigen 582 610 
Räddningstjänst 9 212 9 212 
MEX 4 664 2 355 
Totalt 27 739 25 596 

 
 
 

Tekniska justeringar avser flytt av färdtjänst från Samhällsbyggnad till Kultur och fritid, 
lönerevisionen exkl kommunal, samt förändrade försäkringspremier mellan sektorer.  
 
 
Ekonomichefen och två av ekonomiavdelningens ekonomer deltar och informerar. 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

KLU § 56  Dnr 2016-636 
Delårsrapport per sista juli 2016 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna Färgelanda kommuns delårsrapport för 
perioden 2016-01-01 – 2016 - 07-31 och överlämna den till revisionen för granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska behandlas 
av kommunfullmäktige. 
 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichefen och kommunchefen om det preliminära 
delårsresultatet och prognosen för utfallet 2016. Materialet är inte färdigbearbetat och 
kommer att föreläggas kommunstyrelsen senast vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 57   Dnr 2016-433  
Budgetram för Dalslands miljönämnd 2017 
 
Ledningsutskottets förslag 

 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att övriga samverkande kommuner kring 
Dalslands miljönämnd beslutar likadant, att till Dalslands miljönämnd anslå en ökning av 
kommunbidraget med 3,0 % för 2017. Kommunbidraget fördelas enligt tidigare fastslagna 
fördelningsprincip efter invånarantal. 
Färgelanda kommun föreslår för sin del att eventuella ytterligare kostnadsökningsbehov 
under 2017 ska tas från Dalslands miljönämnds egna kapital.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion har vid sammanträde 2016-04-29 
diskuterat Dalslands miljönämnds äskande om en ökning av kommunbidraget för 2017 med 
3,4 %. I diskussionen framgår att kommunerna ökar sina budgetar med 3,0 % och frågan 
ställs då om möjligheter finns att delar av äskandet tas från det egna kapitalet. Det 
konstateras då att kommunerna i så fall får framställa om detta i sina budgetramsbeslut.   
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ramökningar för ”externa verksamheter” ska följa 
SKL:s sammanvägda index som för 2017 uppgår det till 3,2 %. Då delar av ökningen i 
SKL:s index avser ökade kostnader inom lärarkollektivet, vilket inte påverkar 
miljönämnden, bedöms 3,0 % vara en lämplig nivå avseende budgetåret 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningens tjänstskrivelse 2016-08-19 
    
Ekonomichefen informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 58  Dnr 2016-548 
Kommunalt bidrag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) för 
genomförande av ”I väntan på ambulans” IVPA  
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att avvakta till efter det planerade ägarsamrådet (20 oktober 
2016) innan ärendet behandlas. 
 
Ärendebeskrivning 
 
NÄRF har, efter medlemskommunernas tillstyrkan, tecknat avtal med Västra 
Götalandsregionen, NU-sjukvården om räddningstjänstens medverkan i IVPA. 
 
Inför genomförandet av IVPA-verksamheten har en projektplan beskrivande omfattning och 
kostnader tagits fram av NÄRF. (NÄRF Dnr: 5070-2016-561-1) 
 
Av planen framgår NÄRF:s behov av investeringar och utbildning för att kunna inleda det 
överenskomna samarbetet. Förbundet saknar pengar i sin budget för dessa tillkommande 
kostnader och begär att kommunerna beviljar anslag. 
 
Ekonomichefen informerar om att övriga medlemmar i räddningstjänstförbundet vill att 
ärendet blir föremål för gemensamma överläggningar innan ärendet behandlas i respektive 
kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till:  
Ledningsutskottet 27 nov 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 59   Dnr 2015/221 
Redovisning av investeringar i Björnhuset 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 7:e september presentera en övergripande redovisning av hur de av 
kommunfullmäktige anvisade pengarna, 10 mkr, hittills har använts. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunstyrelsen har 2016-06-19, § 172 beslutat att godkänna investeringar upp till av 
kommunfullmäktige beslutade investeringsram på 10 mnkr. (2015-09-02, § 110) 
  
Kommunstyrelsen har vid samma tillfälle beslutat att förvaltningen ska redovisa 
upphandlingsarbetet som har utförts i samband med investeringarna. Redovisningen ska ha 
fokus på investeringsramen på 10 mnkr och redovisas till kommunstyrelsesammanträdet 
2016-09-07. 
 
Ekonomichefen och kommunchefen informerar om det pågående utredningsarbetet om 
upphandlingen. Förvaltningen har anlitat juridisk expertis som stöd i detta arbete och 
framför behov av ytterligare tid för utredningsarbetet i den del som avser upphandlingen. 
 
En redovisning av hur de anvisade pengarna, 10 mkr hittills har använts kan lämnas. 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
 
Kommunchefen  
Ekonomichefen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KLU § 60  Dnr 2015-221 
Redovisning av upphandling av investeringar i Björnhuset 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar godkänna förvaltningens begäran om utökad tid för att lämna en 
redovisning av upphandlingen, med fokus på investeringsramen på 10 mnkr,  av de arbeten 
som utförts i Björnhuset. Redovisningen ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 
den 28 september. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunstyrelsen har 2016-06-19, § 172 beslutat att godkänna investeringar upp till av 
kommunfullmäktige beslutade investeringsram på 10 mnkr. (2015-09-02, § 110) 
  
Kommunstyrelsen har vid samma tillfälle beslutat att förvaltningen ska redovisa 
upphandlingsarbetet som har utförts i samband med investeringarna. Redovisningen ska ha 
fokus på investeringsramen på 10 mnkr och redovisas till kommunstyrelsesammanträdet 
2016-09-07. 
 
Ekonomichefen och kommunchefen informerar om det pågående utredningsarbetet om 
upphandlingen. Förvaltningen har anlitat juridisk expertis som stöd i detta arbete och 
framför behov av ytterligare tid för utredningsarbetet i denna del. Hur de anvisade pengarna 
har använts kan redovisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 61   Dnr 2016 -576 
Avsägelse från uppdraget som ordförande i styrelsen för Gatersbyn 120 Fastighets AB  
(Håkan Gusteus (L)) 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 62   Dnr 2016- 582 
Lokal handlingsplan Våld i nära relationer 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna den lokala handlingsplanen för arbetet mot våld i nära 
relationer. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har sedan flera år tillbaka en godkänd handlingsplan för socialtjänstens arbete 
för kvinnofrid och mot våld i nära relationer(dnr 2012/140). 
 
I samband med tillsyn av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, år 2013 har dåvarande t.f. 
chefen för Individ- och familjeomsorgen upprättat en lokal handlingsplan som innefattar 
ansvarsfördelning, mål och tillhörande rutiner.  
 
Revidering av den upprättade handlingsplanen har skett under 2016. Handlingsplanen har 
därvid skiljts från de lokala rutinerna och innehåller numera inledning, mål samt 
ansvarsfördelning. De lokala rutinerna, som är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, är 
arbetsrutiner för verksamheterna och de finns att tillgå för personalen i verksamhetssystemet 
Stratsys. 
 
Planens innehåll, mål osv är i stort sett oförändrat.  Viss uppdatering är emellertid 
genomförd, bl. a har planen gjorts könsneutral.   
 
T.f. socialchefen informerar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

KLU § 63 
Rapport kränkningsärenden i skolan 
 
Ledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 
 
Förvaltningens uppdrag att redovisa kränkningsärenden i skolan är härmed avslutat. 
 
Barn och utbildningsärenden informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

KLU § 64   Dnr 2016-637 
Behov av utökat antal platser för skolskjuts när vintertidtabell startar, lå 2016/2017 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anvisa 50 tkr ur det extra statsbidraget 2016 för finansiering 
av ytterligare kostnader för skolskjuts, alternativ 2 se nedan, under den period 
vintertidtabellen tillämpas under läsåret 2016/2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Under den period vintertidtabellen 2016/2017 är gällande tillkommer 27 elever som behöver 
skjuts (utöver de elever som är berättigade till skolskjuts året runt). 24 av dessa elever bor i 
Ödeborgs samhälle.  
Det finns inte tillräckligt med plats på de befintliga bussarna för att kunna tillgodose 
skolskjuts för dessa 27 eleverna.  
 
Alternativ 1 en liten buss, 19 sittplatser ca 350 tkr för perioden, detta alternativ kräver 
förändring av nuvarande organisation, men det är den enda buss vi kan få fram med våra 
avtalade bussföretag. 
 
Alternativ 2 busskort för berörda elever, samtliga år 7-9, ca 50 tkr för perioden 15/10-
15/3.  
Eleverna åker då med Västtrafiks linjetrafik enligt följande:  
 Varje morgon från Ödeborgs samhälle till Valboskolan. 
 Må-ti eftermiddag från Valboskolan till Ödeborgs samhälle 
 Ons-fre från centrumhuset till hpl Ödeborgs kyrka utefter väg 172. Eleverna behöver då 
promenera till och från Centrumhuset.  
 
Beslutsunderlag 
Sektor barn- och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-08-23. 
 
Barn och utbildningschefen informerar. 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott    
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
KLU § 65  Dnr 2016-635 
Huvudmannens beslut angående Lärarlönelyftet 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar delegera till barn och utbildningschefen att besluta om fördelning 
av lärarlönelyftsbidraget för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte tilldela skolledare med lärarlegitimation del av 
lärarlönelyftet  och att kommunstyrelsen beslutar att prioritera skolledare inom 
lönerevisionen istället. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har ansökt om bidrag för lärarlönelyftet och beviljats 1 350 tkr vilket innebär att 
26 lärare/förskollärare/fritidspedagoger kan utses och tilldelas en löneökning med i snitt 3 
tkr/månad i Färgelanda kommun. Vi är beviljade för läsåret 16/17. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sektor barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-08-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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KLU § 66  Dnr 2015/336 
Svar på medborgarförslag om att placera en babygunga på lekplatsen i Färgelanda 
centrum 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar om att besvara medborgarförslaget enligt nedan 
 
”Tack för ditt medborgarförslag. Förvaltningen arbetar för närvarande med att öka antalet 
lekplatser i kommunen. Vi har inte tagit något beslut ännu om att bygga ut eller öka antalet 
lekplatser i Färgelanda tätort. Däremot ställer vi oss positiva till att byta ut en vanlig gunga 
mot en babygunga under tiden som Färgelandas barn väntar på utökning eller förnyelse av 
lekplatserna i centralorten.  
 
Under hösten kommer förvaltningen ut till er invånare för att hålla medborgardialoger och 
då ser vi fram emot att få höra fler idéer och förslag från dig och de andra Färgelandaborna 
som gör Färgelanda till en attraktiv kommun att leva och bo i.” 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har fått ett medborgarförslag med synpunkter på att det finns för få lekplatser i 
kommunen och att de som finns saknar babygungor. Helst vill hon se att det byggs en 
gungställning till med 2 vanliga gungor och 2 babygungor alternativt att en vanlig gunga 
byts ut mot en babygunga. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Sektor samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-08-28. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Inbjudan till förslagsställaren 
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KLU § 67  Dnr 2015/343 
Svar på motion om kostnadsberäkning av elljusspår i Högalid 
 
Ledningsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
Sektor samhällsbyggnads kostnadsberäkning godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Linda Jansson (M) och Peter Johansson (KD) har i en motion yrkat följande: 
”att kommunen utreder kostnaderna för att återinstallera elljusspåret i Färgelanda, för att till 
nästa budget kunna lägga in kostnaderna för elljusspåret och göra det till en prioriterad 
åtgärd.” 
 
Sektor samhällsbyggnad har utrett kostnaden och presenterar nedanstående 
kostnadsutredning 
 
Kostnadsutredning 
Följande förutsättningar gäller för denna kostnadsuppskattning: 
Längd: 2,4 km 
Bredd: 2-3 m, grusat spår 
74 st nya stolpar med led-armaturer 
Belyst 6 tim/dygn 
• Uppskattad kostnad för anläggandet av elljusspåret 1300 kr/m ex moms.  
• Eventuella övriga kostnader: marken ägs av privatpersoner som kan kräva ersättning för 
anläggningen. Ej möjligt att uppskatta denna kostnadspost. 
• Årlig driftkostnad för elen: 7000 kr ex moms 
• Årlig driftskostnad har vi inte fått något underlag för då det uteslutande har skötts av 
ideella föreningar. 
 
Total investering: ca 3 120 000 kr + ev. ersättning till markägarna 
Årlig driftskostnad för el: 7000 kr + övrig driftskostnad 
Siffrorna är exklusive moms. 
 
Utredningen är baserad på flera andra genomförda anläggningar runt om i Sverige. 
 
Beslutsunderlag 
Sektor samhällsbyggnads tjänsteskrivelse med kostnadsberäkning 2016-08-27 
Samhällsbyggnadschefen informerar. 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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