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Beslutsinstans: Nyvalda Kommunfullmäktige  
 
Datum och tid:  Onsdagen den 17 oktober  2018, kl 19.00 OBS 

tiden i Furåsen, Stigsvägen 2,  Färgelanda 
Plats:     
 
 
Ärende 1 
Åldermannen , Kenneth Carlsson (L)  öppnar sammanträdet 
 
Ärende 2 
Upprop 
 
Ärende 3 
Val av två personer att justera dagens protokoll 
Justering äger rum på kommunkontoret 2018-10-26 kl 09.00 
 
Ärende 4 
Godkännande av kungörelsen 
  
Ärende 5 Dnr  
Val av presidium i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2018-2022 
(Val- och arvodesberedningens förslag presenteras på sammanträdet) 
 

- Val av ordförande i kommunfullmäktige för  
mandatperioden 2018-2022 

 
- Val av vice ordförande i kommunfullmäktige för  

mandatperioden 2018-2022 
 

- Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för  
mandatperioden 2018-2022 
 

Ärende 6 
Åldermannen lämnar över uppgiften att leda sammanträdet till 
nyvalda ordföranden i kommunfullmäktige  
 
Ärende 7 
Allmänhetens frågestund 
 
Valärenden 
 
Ärende 8  Dnr 2014/616 
Anmälan av sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsens slutliga 
sammanräkning av val till kommunfullmäktige i Färgelanda kommun 
2018 -2022 
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Ärende 9 
Anmälan av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige 
(Val- och arvodesberedningens förslag presenteras på sammanträdet) 
 
Ärende 10 
Inställelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och  nämnderna 
(Partiernas ordning för ersättarnas inställelse när ordinarie ledamot har 
förhinder. Ersättarnas inställelseordning i kommunfullmäktige är reglerat i 
kommunallagen och omfattas inte.) 
(Val- och arvodesberedningens förslag presenteras på sammanträdet) 
 
Ärende 11   
Val av förtroendemannarevisorer för mandatperioden 2019- 2022 
 

- Val av 5 förtroendemannarevisorer  för mandatperioden 2019- 2022 
- Val av ordförande i revisorsgruppen för mandatperioden 2019-2022. 
- Val av vice ordförande i revisorsgruppen för mandatperioden 2019-

2022 
(Val- och arvodesberedningens förslag presenteras på sammanträdet) 

 
Ärende 12 
Val av  Val- och arvodesberedning för mandatperioden 2018-2022 fram 
till dess val av val och arvodesberedning förrättas nästa gång 
 

- Val av en ledamot per parti med representation i 
kommunfullmäktige och lika många personliga ersättare   

- Val av Beredningsledare  
- Val av vice beredningsledare 

(Val- och arvodesberedningens förslag presenteras på sammanträdet) 
 
Ärende 13 
Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2018 -2022 fram till dess 
val av kommunstyrelse förrättas nästa gång 
 

- Val av 11 ledamöter 
- Val av 7 ersättare 
- Val av Ordförande tillika kommunalråd 
- Val av 1:e vice ordförande 
- Val av 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd 

 (Val- och arvodesberedningens förslag presenteras på sammanträdet) 
 

 
Interpellationer, motioner och enkla frågor 
 
Ärende 14 
Nya interpellationer 
 
Ärende 15 
Nya Motioner 
 
Ärende 16 
Nya enkla frågor 
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Kommunstyrelsens förslag 
 
Ärende 17 
KS § 146  Dnr 2018/5 
Delårsrapport juli 2018, inkl. prognos 
 
Ärende 18 
KS § 147  Dnr 2018/275 
Taxor 2019 myndighetsutövning för Norra Älvsborgs 
Räddningsförbund (NÄRF)  
 
Ärende 19 
KS § 148  Dnr 2018/276 
Taxor för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda Kommun 
 
Ärende 20 
KS § 151  Dnr 2018/281 
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse 
 
Ärende 21 
KS § 157 Dnr 2018/30 
Förslag om taxor 2019 enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om e-
cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag om receptfria läkemedel 
 
Ärende 22 
KS § 165  Dnr 2018-181 
Gemensam avfallsplan 2018-2025 , Färgelanda kommun 
 
Anmälningsärende 
 
Ärende 23 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl. socialtjänstlagen och 
LSS kvartal 2 2018  
 
 
 
 
 
Kenneth Carlsson (L) 
Kommunfullmäktiges ålderman 
 
 
   Marianne Martinsson 
   Sekreterare  
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