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Kommunstyrelsen 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen   
Sammanträdesdatum: 2018-06-20 

Anslaget sätts upp: 2018-06-22 
Anslaget tas ned: 2018-07-15 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift  

                                Fredrik Sivula 
 

Plats och tid: Furåsen onsdagen 20 juni 2018, klockan 15:30 – 16:30 
 
Beslutande: 
Ulla Börjesson (S) ordf. 
Tommy Larsson (S) 
Rune Månsson (S) 
Edgardo Varas (S) 
Lars Karlsson (-) 
Urban Henriksson (S) 
Bo Ljung (L) i st f K Carlsson (L) 
Maino Svensson (C) i st f Tobias Bernhardsson (C) 
Marion Pelli (C) 
Sandra Hallberg (C) i st f L Söderqvist (C) 
Lina Jansson (M) 
Per Krokström (M) 
Bengt-Ove Magnusson (S) i st f J Andersson (SD) 

Närvarande ej 
tjänstgörande ersättare: 
Eva Nör (S) 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande: 
Susanne Korduner, 
Kommunchef 
Fredrik Sivula, sekreterare 
Se i övrigt respektive 
paragraf 

 
Jäv och ersättare vid jäv anges i resp. § 
Sammanträdet är öppet för allmänheten. Sju närvarande. 
 
Utses av justera: 
 

Linda Jansson (M) Paragrafer §§ 138-141 

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Ulla Börjesson (S) 

Justerare:  
 
 

Linda Jansson (M) 

Sekreterare:  
 
 

Fredrik Sivula 
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KS § 138  Dnr 2018/183 
Bestämmelser för arvode och ersättningar till förtroendevalda 
mandatperioden 2019-2022 
(återremitterat ärende) 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Val- och arvodesberedningens förslag 
till nya bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda  
mandatperioden 2019-2022.  

  
Kommunfullmäktige beslutar att ersättning till borgerliga vigselförrättare 
ska utgå per vigsel med belopp motsvarande 4 timmars sammanträde i 
arvodesbestämmelserna. 
 
Val- och arvodesberedningens uppdrag att se över arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda kommande mandatperiod är härmed avslutat.  
 
Yrkanden 
 
Tommy Larsson (S) yrkar bifall till Val- och arvodesberedningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att yrkandet bifalls. 
 
Anteckning till protokollet 
 
Linda Jansson (M) och Per Krokström (M) meddelar att de inte deltar i 
handläggningen utan återkommer i Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 

  
Val-och arvodesberedningen har efter beslut av Kommunfullmäktige gjort 
en översyn av bestämmelserna för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Färgelanda kommun att börja tillämpas under kommande 
mandatperiod.  
 
Beredningens arbete har resulterat i ett förslag till bestämmelser med 
utgångspunkt i de gamla  
ersättningsbestämmelserna, med hänsyn tagen till ev. ny politisk 
organisation, samt erfarenheter från praktiken.  
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Forts KS § 138 
Beredningen har särskilt övervägt 

 
- nytt index som beräkningsgrund utifrån aspekten att arvoden 

rimligen bör uppräknas i takt med övriga arbetsmarknaden. 
Utgångspunkten i förslaget är riksdagsmannaarvodet. 

- innehållet i uppdragen 
- omfattningen av uppdragen som kommunalråd och oppositionsråd 

utifrån både ekonomiska och demokratiska aspekter. I förslaget har 
omfattningen av oppositionsrådets uppdrag utökats från motsvarande 
50% av en heltid till 70 % av en heltid 

- omfattningen av uppdrag i nämnder -som 
organisationsöversynsgruppen kan komma att lägga förslag om. 

- omfattningen av uppdragen som presidium i samtliga organ 
- handläggningen av ersättning för uppdrag som tillkommer under 

perioden, t ex tillfälliga beredningar 
- tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna – i förslaget är 

det val- och arvodesberedningen som tolkar arvodesbestämmelserna 
(tidigare kommunfullmäktiges presidium) 

 
Kommunfullmäktige beslöt 2018-05-16 att återremittera ärendet till Val och 
arvodesberedningen i syfte att överväga följande förslag. 
 

- Förlorad ersättning till egenföretagare m F-skattsedel 
- Se över oppositionsrådets funktion och sysselsättningsgrad 
- Införa halv och helt arvode till ledamöter och ersättare 
- Ändra benämningen och arvoden för föreslagen Jävsnämnd till en 

Bygglovsnämnd 
 
Beslutsunderlag 
 
Val och arvodesberedningens protokoll 2018-04-11 
Ledningsutskottets protokoll 2018-04-16 § 75 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 88 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-16 § 57 
Val och arvodesberedningens protokoll 2018-05-30 
Val och arvodesberedningens protokoll 2018-06-19 
Förslag till Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Färgelanda kommun 
mandatperioden 2019-2022 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 139  Dnr 2017/375 
Ny upphandling i tillbyggnad av Högsäters brandstation 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ny upphandling ska genomföras för 
tillbyggnad av Högsäters brandstation. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Norra Älvsborgs Räddningsförbund upprättade 2017 en kalkyl som avsåg en 
tillbyggnad för att göra förbättringar i arbetsmiljön på Högsäters 
brandstation. 
 
Med denna kalkyl som grund godkändes ett investeringsanslag på 1,4 Mkr 
för arbetsmiljöförbättringar i kommunfullmäktige 2017-10-18. 
 
En upphandlingsprocess av aktuell tillbyggnad har nu genomförts. Samtliga 
inkomna anbud uppfyllde inte skallkraven. 
 
Lägsta anbud indikerar på att totalkostnaden för tillbyggnaden överstiger 
tidigare utförd kalkyl med ca 1-1,5 Mkr. Detta trots att tillbyggnadens totala 
yta har minskats i förhållande till den byggnadsyta som kalkylen baserades 
på. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse 2018-06-14 
Mark- och exploateringschefen informerar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
Samhällsutvecklingschefen 
Mark- och exploateringschefen 
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KS § 140  Dnr 2018/105 
Tilläggsanslag till investeringsbudgeten för investering i ombyggnad av 
Höjdenskolan 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ur befintlig investeringsram i Mål och 
resursplanen för 2018-2020, tillskjuta ytterligare 9 Mkr, totalt 26 6 Mkr, för 
renoveringen av Höjdenskolan, etapp 1.   
 
Reservation 
 
Linda Jansson (M), Per Krokström (M), Maino Svensson (C), Marion Pelli 
(C) och Sandra Hallberg (C) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut. 
 
Yrkanden 
 
Per Krokström med tillstyrkande från Linda Jansson (M), Maino Svensson 
(C), Marion Pelli (C) och Sandra Hallberg (C) yrkar avslag på 
förvaltningens förslag 
 
Tommy Larsson (S) med tillstyrkande från Bo Ljung (L) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner att Per Krokström (M) med fleras yrkande och 
Tommy Larsson (S) med fleras yrkanden ställs under proposition. Efter 
ställd proposition finner ordföranden att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Tommy Larsson (S) med fleras yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Voteringsproposition 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 
 
Ja-röst för Tommy Larsson (S) med fleras yrkande. 
Nej-röst för Per Krokström (M) med fleras yrkande. 
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Forts KS § 140 
Omröstningsresultat 
 
8 ja-röster: Ulla Börjesson (S), Tommy Larsson (S), Rune Månsson (S), 
Edgardo Varas (S), Lars Karlsson (-), Urban Henriksson (S) Bengt-Ove 
Magnusson (S), Bo Ljung (L) 
 
5 nej-röster: Maino Svensson (C), Marion Pelli (C), Sandra Hallberg (C), 
Linda Jansson (M), Per Krokström (M) 
 
Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt Tommy Larsson (S) med fleras 
yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat 2017-06-28 § 98 att renovera och 
färdigställa Höjdenskolan med finansiering i investeringsplanen Mål- och 
resursplan 2018-2020, vilket i investeringsramen anges till 17,6 Mkr. 
 
Förutsättningar i upphandlingsprocessen. 
Etapp 1  Klart 31/12- 2018 
Ingående delar: 
Renovering av Höjdenskolan invändigt samt husdel B och C samt samtliga 
utvändiga arbeten på hela skolbyggnaden ( A+B+C) inklusive  
takomläggning och  ny skolgård. 
 
Etapp 2 : Klart 31/7 – 2019 
Ingående delar: 
Option 1: Renovering av Höjdenskolan invändigt, husdel A. 

 
Option 2: Solceller på Yttertak. 

 
Optionen innebär att kommunen har möjlighet (ej tvingande) att beställa till 
ett nu fastslaget pris. 

 
Kostnadsutvärdering baserad på inkomna anbud 
Etapp 1 

- Byggentreprenad och ny skolgård 26,6 Mkr 
- Beslutade medel MRP 2018  17,6 Mkr 
- ”Underfinansierat”        9,0 Mkr 
- Bidrag är sökt från Boverket,    6,0 Mkr 

vilket maximalt kan ge   
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Forts KS § 140 
Etapp 2 
Option 1: Byggentreprenad    5,5 Mkr 
Option 2: Solceller     0,8 Mkr  
 
Totalkostnaden är beräknat enligt följande:  
Anbud, prognos tilläggsarbeten, projektering, besiktningskostnader samt 
bygglov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse 2018-06-18 
Mark- och exploateringschefen informerar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 141 
Övriga ärenden 
 
Ordföranden beslutar att stänga sammanträdet för allmänheten under denna 
paragraf. 
 
Linda Jansson (M) lyfter frågan angående begäran från Lillesjö om 
omförhandling av hyra på Gatersbyn 1:120. 
 
Adm.-chefen informerar och Kommunstyrelsens ordförande informerar. 
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