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Närvaro- och omröstningslista mandatperioden 2014-2018
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2018-06-20 (rev 180214)
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)
För Moderata samlingspartiet
1 Linda Jansson (M)

N

2 Per Krokström (M)

N

3 Christina Svedberg (M)

N

För Centerpartiet
1 Tobias Bernhardsson ( C )
Maino Svensson
2 Thor-Björn Jakobsson ( C )

N
N

F

3 Elisabeth Örn ( C )

N

4 Marion Pelli ( C )

N

5 Karin Snapp (C)
Ann.-Marie Jakobsson
6 Gullbritt Johansson (C)
Birgitta Mehamedi Örn
7 Ann Blomberg (C)

Justering

Närv Frånv

F
N
F
N
F

För Liberalerna
1 Kenneth Carlsson (L)
Olle Hagström
2 Håkan Gusteus (L)

N
N

För Kristdemokraterna
1 Karl-Erik Segersax (KD)

N

För Socialdemokraterna
1 Kerstin Fredriksson (S)

N

2 Ulla Börjesson (S)

N

3 Peter Höög (S)
Håkan Ekman
4 Lars Karlsson (-)

N
N

5 Eva-Lena Johansson (S)

N

F

F

Utdragsbestyrkande
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Forts närvarolista
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)
Fortsättning Socialdemokraterna
6 Rune Månsson (S)

Närv Frånv

N

7 Eva Nör (S)

N

8 Tommy Larsson (S)

N

9 Edgardo Varas (S)

N

10 Kent Carlsson (S)

N

11 Urban Henriksson (S)

N

För Vänsterpartiet
1 Inger Bäcker (V)
Irené Pettersson
För Sverigedemokraterna
1 Jörgen Andersson (SD)

N

F

N

2 Jan Sohl (-)

F

Summa
Icke tjänstgörande ersättare. (Ersättare som tjänstgör vid
jäv anges i resp paragraf)
Tomas Andersson (M)
Bengt Svedberg (M)
Bernt Johansson (L)
Lilian Borg-Hansen (S)

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 59
Godkännande av kungörelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelsen godkänns.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 60
Allmänhetens frågestund
Frågor ställs om förhållandena på fabriksområdet i Stigen, om behovet av uppsnyggning
och undersökning av eventuella föroreningar i marken.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 61
Nya interpellationer
Inga interpellationer har kommit in.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 62
Anmälan av motion om att förenkla sortering av avfall till återvinning (Ann-Marie
Jacobsson (C)
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att motionen överlämnas till
kommunstyrelsens för beredning.

Skickas till
Kommunchefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 63
Nya enkla frågor
Inga nya enkla frågor har lämnats in.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 64
Dnr 2018/215
Taxor för Dalslands Miljö- och Energiförbund 2019 – miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxor i enlighet med
direktionens rekommendation att gälla fr.o.m. 1 januari 2019
Ärendebeskrivning
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har den 2018-04-12 beslutat att
rekommendera kommunfullmäktige i medlemskommunerna att:
1. Fastställa nedanstående förslag till taxor att gälla från och med 1 januari 2019:
– Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med tillhörande bilagor.
– Taxa för livsmedels- och foderkontroll
– Strålskyddstaxa
– Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorier
2. Besluta att höja de i dessa taxor fastställda fasta avgifterna, årsavgifterna,
kontrollavgifterna och timavgifterna i enlighet med Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) och därmed fastställa nedanstående förslag till timavgift/timtaxa att gälla från och
med 1 januari 2019:
– För taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska timavgiften/timtaxan vara 976
kr/tim.
– För taxa för livsmedels- och foderkontroll ska timavgiften/timtaxan för planerad
livsmedelskontroll samt anmälan om registrering vara 1 017 kr/tim.
– För taxa för livsmedels- och foderkontroll ska timavgiften/timtaxan för extra
livsmedelskontroll vara 956 kr/tim.
– För strålskyddstaxa ska timavgiften/timtaxan för strålskyddstillsyn vara 976 kr/tim.
– För taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorier ska timavgiften/timtaxan vara 976
kr/tim.
Beslutsunderlag
Förslag till taxor för Dalslands Miljö- och Energiförbund
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-05-23
Ledningsutskottets protokoll 2018-06-11, § 104
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-13, § 132
Beslutet skickas till
Dalslands miljö och energiförbund, ekonomichefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 65
Dnr 2018/30
Taxor 2019 enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om e-cigaretter med
påfyllnadshållare och lag om receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Dalslands Alkohol- och tobakenhets förslag
till taxor för 2019, att gälla från 1 januari 2019 med undantag av den del som avser
tillsynsavgifter för serveringstillstånd.
I denna del av ärendet återremitteras ärendet för utredning om möjligheterna att göra ett
mer flexibelt och rättvist system med hänsyn tagen till omfattningen av
alkoholförsäljningen.
Yrkanden
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunfullmäktige fastställer taxorna med undantag av den
del som avser tillsynsavgifter för serveringstillstånd. I denna del yrkar jag att ärendet
återremitteras för utredning om möjligheterna att göra ett mer flexibelt och rättvist system
med hänsyn tagen till omfattningen av alkoholförsäljningen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på Ulla Börjessons yrkande. Efter
ställd proposition finner ordföranden att yrkandet är bifallet.
Ärendebeskrivning
De avgifter som tas ut när det gäller alkohollagen och tobakslagen får enligt
kommunallagen (1991:900) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder.
Ansökningsavgifter enligt alkohollagen har för 2019 föreslagits ligga kvar på samma nivå
som 2018, se bilaga 1. Däremot har en höjning av både fast och rörligt del när det gäller
tillståndsavgifter (f d tillsynsavgifter) gjorts om för att bli rättvisare utifrån försäljning.
För taxor enligt tobakslagen kommer en förändring i lagen under året och nya taxor ska
beslutas efter det att lagen träder i kraft. Det är oklart vad som kommer att påverka
handläggning och tillsyn.
Taxeförslaget för tillstånd/tillsynsavgifter har baserats på den verkliga försäljningen av
alkoholdrycker för att få en så rättvis taxa som möjligt. Emellertid måste en administrativ
avgift tas ut för det arbete som krävs vid tillsyn och registerhållning hos kommunen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 65
Avgifter som avser serveringstillstånd ska inte vara skattefinansierade utan verksamheten
ska så långt möjligt avgiftsfinansieras enligt de principer som lagstadgats i
kommunallagen (1991:900).
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i
kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en
snedvriden konkurrens mellan företagen, som t ex dumpar priser och betalar ut svarta
löner.
De avgifter som avser tobakslagen, lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag
om receptfria läkemedel är för tillfället oförändrade p.g.a. lagändringar.
Beslutsunderlag
Samlad alkoholanläggning i Dalslands tjänsteskrivelse inkl. bilagor 2018-05-16
Ledningsutskottets protokoll 2018-06-11, § 105
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-13, § 133

Skickas till
Ekonomichefen
Samlad alkoholanläggning i Dalsland

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 66
Dnr 2018/29, 2018/30
Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget
2019, flerårsplan för åren 2020 och 2021 med angivna kommunbidrag för
kommunstyrelsen, förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag
till Kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- fastställa de finansiella målen för 2019-2021
- fastställa skattesatsen för 2019 till 22,26 kronor
- fastställa budget för 2019 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen,
förvaltningen och sektorerna med totalt 396 962 tkr
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKLs prognoser för intäkter vilket innebär
404 781 tkr för 2020 och 413 075 för 2021
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerevisionen
besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av
revisionen
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till internhyror besluta
om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med fastställd internhyra
- fastställa internräntan för 2019 till 1,5 % enligt SKL:s rekommendation
- uppdra åt förvaltningens sektorer att söka och använda de riktade statsbidrag som finns
tillgängliga
- uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de verksamhetsförändringar,
effektiviseringar och investeringar som ingår i Mål- och resursplanen
- fastställa taxor och avgifter enligt bilaga till Mål- och resursplanen
- godkänna en ram för nyupplåning upp till 47,5 mnkr under planperioden
- delegera beslut att godkänna detaljbudgeten för 2019 till kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 66
Yrkanden
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och resursplan
2019-2021 (Skattesats 2019: 22, 26) Edgardo Varas instämmer i yrkandet.
Ann-Marie Jakobsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Mål och resursplan
(skattesats 2019: 22,26)
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandena Efter ställd
proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att anta
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Voteringsproposition
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Ann-Marie Jakobssons yrkande (centerpartiets förslag).
Omröstningsresultat
14 ja-röster (Olle Hagström (L), Håkan Gusteus (L), Ulla Börjesson (S), Håkan Ekman
(S), Lars Karlsson (-), Eva-Lena Johansson (S), Rune Månsson (S), Eva Nör (S),
Tommy Larsson (S), Edgardo Varas (S), Kent Carlsson (S), Urban Henriksson (S),
Irené Pettersson (V) och Kerstin Fredriksson (S)
6 nej-röster (Maino Svensson (C), Thor-Björn Jakobsson (C), Elisabeth Örn (C),
Marion Pelli (C), Ann-Marie Jakobsson (C), Birgitta Mehamedi Örn (C))
5 ledamöter avstår från att rösta. (Linda Jansson (M), Per Krokström (M),
Christina Svedberg (M), Karl-Erik Segersax (KD) och Jörgen Andersson (SD)

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 66
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens har enligt kommunallagen att upprätta förslag till budget. Budgeten
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I
planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur
verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid
budgetårets slut.
För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.
För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret
skall då alltid vara periodens första år.
Kommunstyrelsens ekonomiråd har arbetat med förslag till Mål och resursplan för
perioden 2019-2021.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-06-11
(S), (V) och (L):s förslag till Mål- och resursplan 2019-2021
Förslag till Taxor och avgifter för Färgelanda kommun 2019
Ledningsutskottets protokoll 2018-06-11, § 102.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-13, § 134.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 67
Dnr 2018/207
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att en ersättning för hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan
kommun än hemkommunen 2018, uttas med 401 kr per timma.
Kommunfullmäktige beslutar att en ersättning för hemsjukvård vid tillfällig vistelse i
annan kommun än hemkommunen 2018, uttas med 650 kr per timma.
Ärendebeskrivning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun
än hemkommunen. VästKom styrelse beslutar den 13 mars 2018 (§ 10) att rekommendera
kommunerna i länet, att för egen del besluta, om dessa ersättningsnivåer under 2018
enligt följande:
Hemtjänst
Ersättningsnivån för 2018 rekommenderas till 401 kr per timma för biståndsbedömd
hemtjänst. 2018 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,6 % jämfört med 2017.
Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2018 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. För 2018
har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra sjukvårdsregionen. Detta
innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer ingår såväl distriktsköterska
och sjukgymnast i kategorin ”Besök hos övriga yrkeskategorier i primärvård (inklusive
medicinsk service)”.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 67
Beloppet är för 2018 satt till 650 kr per timma både för sjukvård som utgår ifrån
distriktssköterskebeslut och för behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut.
Beslutsunderlag
VästKoms tjänsteskrivelse 2018-03-05
Omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-04
Ledningsutskottets protokoll 2018-05-21, § 84
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 99.

Skickas till
Socialchefen
Västkom

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 68
Dnr 2018/225
Revidering av biblioteksplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen biblioteksplan för Färgelanda kommun.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare gett uppdraget att revidera biblioteksplan för Färgelanda
kommun. Befintlig biblioteksplan från år 2006, utgår från kommuninvånarnas
biblioteksbehov samt åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.
Planen markerar riktningen för den övergripande utvecklingen av kommunens bibliotek i
framtiden. För att säkra kvalitets- och verksamhetsutvecklingen samt nå effektivaste
utnyttjandet av den samlade biblioteksresursen behöver nu styrdokumentet uppdateras
och anpassas efter nu gällande förutsättningar.
Sedan 1 januari 2005 skall kommuner och landsting anta planer för
biblioteksverksamheterna, kommunerna skall också följa upp hur antagna planer
utformats och använts.
Bibliotekslag (2013:801)
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och
främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och
kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de
används.
Uppföljning av biblioteksplanen ska ske varje mandatperiod med start mandatperioden
2022-2026

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 68
Beslutsunderlag
Biblioteksplan för Färgelanda kommun
Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Ledningsutskottets protokoll 2018-05-21, § 87
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 102

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingschefen
Kultur och fritidschefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 69
Dnr 2018/206
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för
Samordningsförbundet Väst och godkännande av förbundets årsredovisning 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Samordningsförbundet Västs
årsredovisning för 2017 och lägga den till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Väst och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella
verksamhetsåret.
Jäv
Urban Henriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Han
ersätts av Lilian Borg- Hansen (S)

Ärendebeskrivning
Årets resultat uppgår till 920 tkr, vilket är 2 523 tkr bättre än budget.
Revisionen bedömer
- sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i
enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed.
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisionen tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 69
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Väst
Revisionsberättelsen 2017 för Samordningsförbundet Väst
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-05-07
Ledningsutskottets protokoll 2018-05-21, § 80
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 107

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 70
Dnr 2018/212
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i direktionen för
Fyrbodals kommunalförbund och godkännande av förbundets årsredovisning 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja direktionen för
Fyrbodals kommunalförbund och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella
verksamhetsåret.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2017
och lägga den till handlingarna.
Jäv
Ulla Börjesson (S) anmäler jäv. Hon ersätts av Lilian Borg Hansen (S)
Ärendebeskrivning
Årets resultat uppgår till 0 tkr, varav basverksamheten visar ett resultat på -66,6 tkr och
projektverksamheten visar ett resultat + 66,6 tkr. Beslutad extra utdebitering till
medlemskommunerna för täckning av 2017 års kostnader uppgår till 1 091 tkr.
Revisionen har uppmärksammat
– att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under 2017. Av
årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma beroende på åtaganden som
direktionen finner angelägna. Revisionens uppfattning är att avvikelser ska kommenteras
i årsredovisningen.
– att direktionen tagit beslut om arvodering till ordförande utan stöd i
förbundsordningen. Revisionen har efterfrågat utvärdering avseende arvodering av
ordföranden men inte erhållit någon sådan. Ny förbundsordning har antagits av
direktionen i mars 2017 och fastställts i respektive medlemskommun under hösten 2017.
Samtliga kommuner har antagit förbundsordningen den 13 december 2017 vilket innebär
att den nya förbundsordningen gäller från detta datum. Av den nya förbundsordningen
framgår att förbundet ska svara för ersättning till ordförande enligt förbundets
arvodesreglemente.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 70
Revisionen bedömer
– sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
– att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
– att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
– sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de mål
som direktionen uppställt.
Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Fyrbodals kommunalförbund
Revisionsberättelse 2017 för Fyrbodals kommunalförbund
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-05-16
Ledningsutskottets protokoll 2018-05-21, § 82
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 108
Revisor Ingemar Lindhe redogör för revisionsberättelsen.

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Ekonomichefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 71
Dnr 2018/213
Godkännande av Dalslands Miljö- och Energiförbunds årsredovisning 2017 och
ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i förbundets
direktion.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Dalslands Miljö och
Energiförbunds årsredovisning för 2017 och lägga den till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att för Färgelanda kommuns del bevilja direktionen
för förbundet och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret.
Jäv
Ulla Börjesson (S), Lars Karlsson (-) och Linda Jansson (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet. De ersätts av Lillian Borg-Hansen (S) och Tomas Andersson
(M)
Ärendebeskrivning
Förbundet lämnar en redogörelse för de aktiviteter som genomförts under året för att
uppfylla de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt.
Förbundet redovisar ett resultat för 2017 på 3 777 tkr, vilket är 4 008 tkr bättre än
budgeterat resultat. Medlemskommunerna har under 2017 kompenserat förbundet för de
avvecklingskostnader på 2,5 mnkr som belastade 2016 års resultat. Det finansiella målet
som direktionen fastställt för 2017 uppnås i och med årets resultat.
Revisionen konstaterar att direktionen noterat brister i sin styrning och kontroll över
verksamheten men att de vidtagit åtgärder under 2017. Revisorerna kommer särskilt att
följa förbundets utveckling under 2018.
Revisionen tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017 samt att förbundets årsredovisning godkänns.
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Forts KF § 71
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Dalslands Miljö- och Energiförbund
Revisionsberättelsen 2017 för Miljö- och Energiförbund
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-05-23
Ledningsutskottets protokoll 2018-06-11, § 103
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-13, § 131

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Dalslands Miljö- och Energiförbund

Justering
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KF § 72
Dnr 2018/203
Ändring av stadgarna för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del godkänna ändring av
stiftelsen stadgar, § 4 till följande lydelse
§ 4 Stiftelsens styrelse;
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 10 ledamöter jämte 10
ersättare.
Västra Götalandsregionen och Region Värmland utser vardera en ledamot. Kommunerna
Vänersborg, Årjäng, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda * utser även
de vardera en ledamot. Därjämte äger Dalslands Kanal AB rätt att utse en ledamot. För
varje ledamot utses på samma sätt en ersättare
Ledamöter och ersättare utses för samma mandatperiod som gäller vid kommunala val.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig
sekreterare och kassör. Vidare utser styrelsen representant i Dalslands kanal AB:s
styrelse.
Styrelsen ska ha sitt säte i Åmål, Västra Götalands län.
Stiftelsen firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.
Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera personer för särskilda uppdrag.
Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dessa är anbringade på
fullt betryggande sätt.
(* Ändring, Tidigare lydelse: Dalslandskommunernas kommunalförbund)
Ärendebeskrivning
Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd har begärt att stiftelsens grundare
reviderar stadgarna när det gäller val av styrelse i stiftelsen. Enligt nu gällande stadgar
består styrelsen av 6 ledamöter och 6 ersättare valda av Västra Götalandsregionen,
Region Värmland, Vänersborgs kommun, Årjängs kommun och Dalslandskommunernas
Kommunalförbund. Därjämte äger Dalslands kanal AB rätt att utse en ledamot.
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Forts KF § 72
Dalslandskommunernas kommunalförbund har upphört som juridisk person och
stadgarna behöver därför revideras. Förslaget innebär att var och en av de kommuner som
tidigare har ingått som medlemmar i kommunalförbundet fortsättningsvis utser var sin
ledamot och ersättare.
Beslutsunderlag
Administrativa enhetens tjänsteskrivelse 2018-05-14
Ledningsutskottets protokoll 2018-05-21, § 98
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 116

Skickas till
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 73
Dnr 2018/211
Revidering av förbundsordningen för Dalslands Energi- och miljöförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del godkänna direktionens
förslag till revidering av förbundsordningen och direktionens arbetsordning.
Ärendebeskrivning
Ändringarna är föranledda av
- att tillsynen av försäljningen av vissa receptfria läkemedel har överlämnats till
kommunen. Uppgiften tas därför bort ur förbundsordningen.
- att laghänvisningarna i förbundsordningen och arbetsordningen inte stämmer med den
nya kommunallagen. Laghänvisningarna är uppdaterade till den nya kommunallagen.
(redaktionella ändringar)
Beslutsunderlag
Administrativa enhetens tjänsteskrivelse 2018-05-16
Ledningsutskottets protokoll 2018-05-21, § 99
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05, § 117

Beslutet skickas till
Dalslands Energi- och miljöförbund

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 74
Dnr 2016/428
Bolagisering av industrifastigheten Gatersbyn 1:120 (Livsmedelscenter i Väst)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bolagisera industrifastigheten Gatersbyn
1:120. Ägandet såväl som ansvaret för fastighetsförvaltningen överförs från
kommunen till kommunens helägda bolag Gatersbyn 120 Fastighets AB.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att vidta erforderliga
åtgärder för att genomföra bolagiseringen senast 31 december 2018.
Reservationer
Linda Jansson (M), Per Krokström (M) och Christina Svedberg (M) reserverar sig mot
beslutet.
Yrkanden
Per Krokström (M) och Linda Jansson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att industrifastigheten
Gatersbyn 1:120 bolagiseras.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställd
proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i
Kommunallagen, 10 kap. 2 §, pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
I kommunstyrelsens beslut 2018-01-31 avseende styrelsens uppsiktsplikt
över de kommunala bolagen konstateras att ändamålet med Gatersbyn 120
fastighets AB, att äga och förvalta fastigheter för Färgelanda kommun,
inte är uppfyllt. I en sådan situation har kommunstyrelsen att lämna förslag
till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder för att följa
bolagsordningen, alternativt att likvidera bolaget.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 74
Förvaltningen har utrett olika alternativ.
Enligt SKL:s skrift ”Steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning” ses
bolagsformen som ett instrument för att åstadkomma tydligare styrning och
ansvarsfördelning samt något som antas leda till ökad effektivitet i drift av en
verksamhet.”
Beslutsunderlag
Administrativa enhetens tjänsteskrivelse 2018-06-07
Ledningsutskottets protokoll 2018-06-11, § 106
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-13, § 127

Skickas till
Kommunchefen
Adm. chefen
Kommunstyrelsens ordf.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 75
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan kl 18.25 – 19.00

Justering
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KF § 76
Dnr 2018/105
Tilläggsanslag till investeringsbudgeten för investering i ombyggnaden av
Höjdenskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 1/3 majoritet att återremittera ärendet ” med uppdrag
att ge en fullständig
* kalkyl för färdigren. Skola inkl. fas 1, 2,3 d.v.s. inkl. kök och förskola
* redov. Av alt. Lösningar + nybyggnation inkl kostnader.”
Yrkanden
Thor Björn

Jakobsson (C) yrkar att ärendet återremitteras ”med uppdrag att ge en

fullständig
* kalkyl för färdigren. Skola inkl. fas 1, 2,3 d.v.s. inkl kök och förskola
* redov. Av alt. Lösningar + nybyggnation inkl kostnader.”
I yrkandet om återremiss instämmer Per Krokström (M).
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 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.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner att proposition först ställs på yrkandet om återremiss. Om
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag ställs proposition på Ulla
Börjessons yrkanden om bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Voteringsproposition.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande voteringsproposition:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för att avgöra ärendet senare.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 76
Omröstningsresultat
14 ja-röster (Olle Hagström (L), Håkan Gusteus (L), Ulla Börjesson (S), Håkan Ekman
(S), Lars Karlsson (-), Eva-Lena Johansson (S), Rune Månsson (S), Eva Nör (S),
Tommy Larsson (S), Edgardo Varas (S), Kent Carlsson (S), Urban Henriksson (S),
Irené Pettersson (V) och Kerstin Fredriksson (S)
11 nej-röster (Linda Jansson (M), Per Krokström (M),
Christina Svedberg (M), Karl-Erik Segersax (KD), Maino Svensson (C), Thor-Björn
Jakobsson (C), Elisabeth Örn (C), Marion Pelli (C), Ann-Marie Jakobsson (C), Birgitta
Mehamedi Örn (C) och Jörgen Andersson (SD)
Kommunfullmäktige beslutar med en tredjedels majoritet att återremittera ärendet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att renovera Höjdenskolan och avsatt pengar i
investeringsbudgeten. Efter att ha tagit in anbud på arbetet konstateras att de anvisade
pengarna inte räcker. Enligt beräkningarna behövs ytterligare 9 Mkr utöver de redan
budgeterade 17,6 Mkr.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta 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.
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.
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Forts KF § 76
Kostnadsutvärdering baserad på inkomna anbud
Etapp 1
- Byggentreprenad och ny skolgård
26,6 Mkr
- Beslutade medel MRP 2018
- ”Underfinansierat”
- Bidrag är sökt från Boverket,
vilket maximalt kan ge
Etapp 2
Option 1: Byggentreprenad
Option 2: Solceller

17,6 Mkr
9,0 Mkr
6,0 Mkr

5,5 Mkr
0,8 Mkr

Totalkostnaden är beräknat enligt följande:
Anbud, prognos tilläggsarbeten, projektering, besiktningskostnader samt bygglov.
Beslutsunderlag
Sektor samhällsutvecklings tjänsteskrivelse 2018-06-18
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-20 § 140

Skickas till kommunstyrelsen

Justering
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KF § 77
Meddelande om extra sammanträde med kommunfullmäktige
Ordföranden meddelat att hon, med anledning av att kommunfullmäktige har
återremitterat ärendet om ”Tilläggsanslag till investeringsbudgeten för investering i
ombyggnaden av Höjdenskolan”, avser att kalla kommunfullmäktige till ett extra
sammanträde onsdag den 27 juni 2018.
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KF § 78
Dnr 2018/183
Bestämmelser för arvode och ersättningar till förtroendevalda mandatperioden
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Val och arvodesberedningens förslag till nya
bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda mandatperioden 20192022.
Kommunfullmäktige beslutar att ersättning till borgerliga vigselförrättare ska utgå per
vigsel med belopp motsvarande 4 timmars sammanträde i arvodesbestämmelserna.
Yrkanden
Tommy Larsson (S), och Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Thor Björn Jakobsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av
arvoderingen av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande som föreslås arvoderas enligt följande:
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Fast arvode ska ske med 25 % av grundbelopp
Arvodet ska täcka kommunstyrelsens möten inkl. utskott, planering av möten och
beredande överläggningar.
För följduppdrag, representation mm. ska arvoden utbetalas.
Total ersättning skall vara maximerad till 80 % av grundbeloppet (kommunalrådets
lön)/månad.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsledare
Fast arvode ska ske med 30 % av grundbelopp
Arvodet ska täcka kommunstyrelsens möten inkl. utskott, planering av möten, beredande
överläggningar samt oppositionsledarroll
För följduppdrag, representation mm. ska arvoden utbetalas.
Total ersättning skall vara maximerad till 80 % av grundbeloppet (kommunalrådets
lön)/månad.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition först ställs på kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställs proposition på Thor-Björn Jakobssons ändringsyrkande avseende
arvoderingen av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande.
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Forts KF § 78
Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
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.
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.
-

Justering
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Se över oppositionsrådets funktion och sysselsättningsgrad
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Forts KF § 78
Val och arvodesberedningen har behandlar återremissen och kommunstyrelsen har 201806-13 lagt förslag till kommunfullmäktige. Vid kommunstyrelsens sammanträde har
vissa synpunkter framförts beträffande ersättningen till förtroendevalda med F-skattsedel.
Val- och arvodesberedningens ordförande har kallat beredningen till ett nytt sammanträde
för att överväga ytterligare ändring. Val och arvodesberedningens reviderade förslag har
behandlats av kommunstyresen direkt före dagens kommunfullmäktigesammanträde.
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
Förslag till Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Färgelanda kommun
mandatperioden 2019-2022
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-13, § 128
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-20, § 138

Beslutet skickas till
HR strateg
Lönekontoret
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KF § 79
Dnr 2017/666
Ny politisk organisation nästa mandatperiod
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med nästa mandatperiod förändra den politiska
organisationen och inrätta en nämndsorganisation. Utöver kommunstyrelsen och
”obligatoriska organ” inrättas en socialnämnd, en utbildningsnämnd/skolnämnd och en
bygglovsnämnd.
Myndighetsnämnden upphör därmed 31 dec 2018 liksom de två fasta
fullmäktigeberedningarna.
För kommunstyrelsens del gäller den nya organisationen fr o m den tidpunkt efter det
allmänna valet 2018 då kommunfullmäktige valt ny styrelse. Övertagande och
överlämnade av uppgifter från och till nämnderna gäller dock från årsskiftet 2018/2019.
Organisationsöversynsgruppen får i uppdrag att upprätta förslag till arbetsordning för
kommunfullmäktige och reglementen för nämnderna i huvudsaklig överensstämmelse
med organisationsöversynsgruppens förslag till inriktningar.
Yrkanden
Edgardo Varas (S) med instämmande av Ulla Börjesson (S) och Tommy Larsson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd proposition
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att godkänna detsamma.
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Forts KF § 79
Organisationsöversynsberedningens förslag till ny politisk organisation.
Kommunfullmäktige
(31 ledamöter och 50 % ersättare – antalet är beslutat och kan inte ändras förrän inför
nästa mandatperiod)
Ordförande och två vice ordföranden
Kommunstyrelsen
Inriktning:
Utöver de uppgifter som ligger på kommunstyrelsen enligt kommunallagen är styrelsen
ansvarig för samhällsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse inklusive kommunens
fastighetsinnehav.
11 ledamöter och 7 ersättare
Ordförande och två vice ordföranden
Ett utskott med tre ledamöter och tre ersättare (ersättarna har närvarorätt vid
utskottssammanträden)
Socialnämnd
Inriktning:
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen
om vård av unga (LVU), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
med flera lagar inom det sociala området. Nämnden övertar myndighetsnämndens ”mjuka
myndighetsutövning” och delar av kommunstyrelsens nuvarande uppgifter.
7 ledamöter och 7 ersättare
Ordförande och vice ordförande
Ett utskott med tre ledamöter och tre ersättare (ersättarna har närvarorätt vid
sammanträden).
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Forts KF § 79
Utbildningsnämnd/Skolnämnd
Inriktning:
Skolnämnden ansvarar för den verksamhet som regleras i skollagen, med undantag för
själva driften av verksamheterna och är huvudman för förskolan, öppen förskola,
pedagogisk omsorg, grundskolan
inklusive förskoleklassen, grundsärskolan, skolbarnsomsorgen, vuxenutbildningen.
Nämnden övertar vissa av myndighetsnämndens och kommunstyrelsens nuvarande
uppgifter.
7 ledamöter och 7 ersättare
Ordförande och vice ordförande
Inget utskott. Sammanträdesberedning av nämndens presidium.
Bygglovsnämnd
Inriktning:
Bygglovsnämnden ansvarar för delar av kommunens uppgifter enligt Plan och bygglagen
med särskild inriktning på myndighetsutövning mot enskild.
Nämnden handlägger också ärenden med stöd av trafiklagstiftningen (lokala
trafikföreskrifter m m)
Nämnden övertar myndighetsnämndens ”hårda myndighetsutövning”
5 ledamöter och 3 ersättare
Ordförande och vice ordförande.
Inget utskott. Sammanträdesberedning av nämndens presidium.
Valnämnd
Inriktning: Genomföra allmänna val och val till EU-parlamentet.
En ledamot per parti med lika många personliga ersättare
Ordförande och vice ordförande.
Inget utskott. Sammanträdesberedning av nämndens presidium
Val och arvodesberedning
Inriktning: Upprätta förslag/nomineringar vid val till olika förtroendemannauppdrag och
upprätta förslag till arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
En ledamot per parti med lika många personliga ersättare
Beredningsledare och vice beredningsledare

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-06-20

42(43)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
Forts KF § 79
Krisledningsnämnd
Inriktning: Uppgifter enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
3 ledamöter och tre ersättare (om möjligt personunion med kommunstyrelsens
arbetsutskott.)
Överförmyndare
Inriktning: Överförmyndarens uppgifter enligt föräldrabalken m m
En överförmyndare med en ersättare.
Revision
Fem revisorer.
Ordförande och vice ordförande
Beredningar
Kommunfullmäktige kan inrätta tillfälliga beredningar för specifika uppdrag.
Ärendebeskrivning
Organisationsöversynsgruppen har gjort en översyn av kommunens politiska organisation
inför nästa mandatperiod. Gruppen har övervägt två alternativ som i korthet innebär
följande:
Kommunstyrelseorganisation
Nuvarande organisation med kommunstyrelsen som enda verksamhetsnämnd behålls.
Utskott med ansvar för vissa specificerade områden inrättas, t ex utskott för de sociala
frågorna och utskott för skolfrågor. Myndighetsnämnden upphör i sin nuvarande form
med både ”mjuk” och ”hård” myndighetsutövning och uppgifterna överförs till
kommunstyrelsen (och hanteras i utskott) som därmed får både mandat och resurser för
verksamheten. (Myndighetsnämnden har idag ingen budget för de insatser nämnden fattar
beslut om.) En nämnd som hanterar de ärenden där kommunen själv är sökande eller på
annat sätt ansvarig behövs för att undvika jävsproblematik.
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Forts KF § 79
Nämndsorganisation
Utöver kommunstyrelsen inrättas en socialnämnd, en utbildningsnämnd/skolnämnd och
en bygglovsnämnd. Kommunstyrelsen frigörs från de uppgifter som nämnderna övertar
och blir, utöver de uppgifter som åligger styrelsen enligt kommunallagen, ansvarig för
samhällsbyggnadsfrågorna i vid bemärkelse och kommunens fastighetsinnehav.
Myndighetsnämndens uppgifter fördelas på kommunstyrelsen och de nya nämnderna.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justering
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