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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
Plats och tid
Beslutande
Övriga deltagare

Furåsen Färgelanda onsdag 17 oktober 2018, kl. 19.00 – 20.40
28 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, totalt 31 beslutande
Se närvarolistan på sid 3 och 4
Marianne Martinsson, sekreterare

Allmänheten representeras av 29 personer

Utses att justera

Kent Carlsson (S) och Marion Pelli (C)
Paragrafer §§ 88 – 110

Underskrifter
Ordförande

________________________________________________________________

Justerande

________________________________________________________________

Sekreterare

________________________________________________________________

Kenneth Carlsson (L)
Kommunfullmäktiges ålderman
§§ 88-91

Thor-Björn Jakobsson (C)
Kommunfullmäktiges ordf.
§§ 92-110

Kent Carlsson (S)

Marion Pelli (C)

Marianne Martinsson

_________________________________________________________________________________
BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-10-17
Anslags uppsättande: 2018-10-30
Anslags nedtagande: 2018-11-21
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift Marianne Martinsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-17

2(29)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
Närvarolista ................................................................................................................................................................... 3
KF § 88 ......................................................................................................................................................................... 5
Åldermannen , Kenneth Carlsson (L), öppnar sammanträdet ...................................................................................... 5
KF § 89 ......................................................................................................................................................................... 6
Godkännande av kungörelsen ....................................................................................................................................... 6
KF § 90 Dnr 2018/349 .............................................................................................................................................. 7
Val av presidium i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022 ..................................................................... 7
KF § 91 ......................................................................................................................................................................... 8
Åldermannen lämnar över uppgiften att leda sammanträdet till nyvalda ordföranden i kommunfullmäktige .............. 8
KF § 92 ......................................................................................................................................................................... 9
Allmänhetens frågestund ............................................................................................................................................... 9
KF § 93
Dnr 2018/349 ............................................................................................................................................10
Anmälan av sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsens slutliga sammanräkning av val till kommunfullmäktige i
Färgelanda kommun 2018 -2022..................................................................................................................................10
KF § 94
Dnr 2018/349 ............................................................................................................................................11
Anmälan av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige ..........................................................................................11
KF § 95
Dnr 2018/377 ............................................................................................................................................12
Inställelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna mandatperioden 2018-2022...............................12
KF § 96
Dnr 2018/376 ............................................................................................................................................13
Val av förtroendemannarevisorer för mandatperioden 2019- 2022 .............................................................................13
KF § 98
Dnr 2018/378 ............................................................................................................................................15
Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2018 -2022, 11 ledamöter, 7 ersättare, ordförande tillika kommunalråd,
förste vice ordförande och andre vice ordförande tillika oppositionsråd fram till dess val av kommunstyrelse förrättas
nästa gång.....................................................................................................................................................................15
KF § 99 ........................................................................................................................................................................17
Kommunalrådet och oppositionsrådet får ordet ...........................................................................................................17
KF § 100 ......................................................................................................................................................................18
Ajornering .............................................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
KF § 101 ......................................................................................................................................................................19
Nya interpellationer......................................................................................................................................................19
KF § 102 ......................................................................................................................................................................20
Nya Motioner ...............................................................................................................................................................20
KF § 103 ......................................................................................................................................................................21
Nya enkla frågor...........................................................................................................................................................21
KF § 104
Dnr 2018/5............................................................................................................................................22
Delårsrapport juli 2018, inkl. prognos .........................................................................................................................22
KF § 105
Dnr 2018/275........................................................................................................................................23
Taxor 2019 myndighetsutövning för Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF)....................................................23
KF § 106
Dnr 2018/276........................................................................................................................................24
Taxor för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda Kommun .............................................................................24
KF § 107
Dnr 2018/281........................................................................................................................................25
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse .....................................25
KF § 108
Dnr 2018/30...........................................................................................................................................27
Förslag om taxor 2019 enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag om
receptfria läkemedel .....................................................................................................................................................27
KF § 109
Dnr 2018-181 .......................................................................................................................................28
Gemensam avfallsplan 2018-2025 , Färgelanda kommun ...........................................................................................28
KF § 110
Dnr 2018/26.........................................................................................................................................29
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl. socialtjänstlagen och LSS kvartal 2, 2018 .....................................29

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-17

3(29)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
Närvarolista

Sammanträde: Kommunfullmäktige 2018-10-17
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

Närv

För Moderata samlingspartiet
1 Linda Jansson (M)
2 Per Krokström (M)
Christina Svedberg
3 Hans-Göran Palmqvist (M)

Frånv Omröstn.
§ 98 (avgett röst)
Ja
Nej
Avst

N

X
F

N
N

X
X

1 Tobias Bernhardsson (C)

N

X

2 Thor-Björn Jakobsson (C)

N

X

3 Louise Blom (C)

N

X

4 Sandra Hallberg (C)

N

X

5 Magnus Bandgren (C)

N

X

6 Tomasz Galbas (C)
Birgitta Mehamedi Örn
7 Kristina Ivarsson (C)

N
N

X
X

8 Karin Snapp (C)

N

X

9 Marion Pelli (C)

N

X

10 Carina Tihane (C)

N

X

1 Kenneth Carlsson (L)

N

X

2 Ingo Asplund (L)

N

X

1 Ulla Börjesson (S)

N

X

2 Edgardo Varas (S) t o m § 98
Paula Carlson fr o m KS § 99

N
N

X

För Centerpartiet

F

För Liberalerna

För Socialdemokraterna

Justering

Utdragsbestyrkande

Omröstn.
§
Ja
Nej

Avst
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Forts Närvaro- och omröstningslista mandatperioden 2018-2022
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2018-10-17
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

Närv

Frånv Omröstn.
§ 98 (avgett röst)
Ja
Nej
Avst

3 Kerstin Fredriksson (S)

N

4 Tommy Larsson (S)
Eva Lena Johansson
5 Lilian Borg-Hansen (S)

N
N

X
X

6 Urban Henriksson (S)

N

X

Omröstn.
§
Ja
Nej

Avst

X
F

7 Peter Höög (S)
Per Olof Magnusson t o m § 98
Magnus Fröberg fr o m § 99
8 Kent Carlsson (S)

F
N

X

N

X

N

X

1 Jörgen Andersson (SD)

N

X

2 Jessica Olsen (SD)

N

X

3 Karl-Erik Segersax (SD)

N

X

4 Owe Qvick (SD)

N

X

5 Jane Glamér (SD)

N

X

6 Maj Andersson (SD)

N

X

7 Pontus Westerman Hansson (SD)

N

X

För Vänsterpartiet
1 Inger Bäcker (V)

För Sverigedemokraterna

Närvarande inte tjänstgörande ersättare
Tomas Andersson (M)
Ann Blomberg (C)
Håkan Melin (C)
Fredrik Gustafsson (C)
Håkan Gusteus (L)
Olle Hagström (L)

Justering

Utdragsbestyrkande

Paula Carlson (S) (tjg del av samtr)
Magnus Fröberg (S) (tjg del av samtr)
Lars Karlsson (V)
Ywonne Jansson (V) t o m § 98
Hans Johansson (SD)
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KF § 88
Åldermannen , Kenneth Carlsson (L), öppnar sammanträdet
Åldermannen, som varit ledamot i kommunfullmäktige i 35 år, hälsar nyvalda
kommunfullmäktige välkommen till mandatperiodens första sammanträde.
Han erinrar kommunfullmäktige om den viktiga uppgiften att alltid vårda demokratin,
varje dag, i varje stund.
Lite statistik
I nyvalda kommunfullmäktige finns sex partier representerade
Medelåldern är 52 år
Ledamöterna representerar 193 ”fullmäktigeår”
Yngst och äldst i kommunfullmäktige är 26 respektive 74 år
Andelen kvinnor i församlingen har ökat med 4 % från 41 % till 45 % jämfört med förra
mandatperiodens början.
14 ledamöter har inte varit ledamöter i kommunfullmäktige under förra mandatperioden.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 89
Godkännande av kungörelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kungörelsen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 90
Dnr 2018/349
Val av presidium i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges beslutar att välja
Thor- Björn Jakobsson (C),
till ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande
Kommunfullmäktiges beslutar att välja
Kenneth Carlsson (L),
till förste vice ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande
Kommunfullmäktiges beslutar att välja
Kerstin Fredriksson (S),
till andre vice ordförande i kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Val- och arvodesberedningens protokoll 2018-10-11.

Beslutet skickas till
Valda
Lönekontoret gäller fr. o m 27 oktober

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 91
Åldermannen lämnar över uppgiften att leda sammanträdet till nyvalda
ordföranden i kommunfullmäktige
Åldermannen lämnar över klubban till den nyvalde ordföranden.
Thor-Björn Jakobsson (C) tackar å hela presidiets vägnar för förtroendet att få leda
kommunfullmäktiges arbete under mandatperioden.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 92
Allmänhetens frågestund
Frågor ställs om
•
•
•
•
•
•

Justering

Pappershandlingar till kommunfullmäktiges sammanträden
Medborgarförslag
Industriområden
Bostadsbristen
Nyetablering av industriföretag
Förhållandena i Livsmedelcenter i Väst (Björnhuset)

Utdragsbestyrkande
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KF § 93
Dnr 2018/349
Anmälan av sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsens slutliga sammanräkning
av val till kommunfullmäktige i Färgelanda kommun 2018 -2022
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanräkningsprotokollet läggs till handlingarna.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 94
Dnr 2018/349
Anmälan av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga anmälan av gruppledarna till
handlingarna
(S)
(C)
(V)
(L)
(SD)
(M)

Ulla Börjesson
Tobias Bernhardsson
Inger Bäcker
Kenneth Carlsson
Jörgen Andersson
Linda Jansson

Beslutsunderlag
Val- och arvodesberedningens protokoll 2018-10-11.

Beslutet skickas till
Lönekontoret

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 95
Dnr 2018/377
Inställelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna mandatperioden
2018-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta inställelseordning för ersättare i
kommunstyrelsen och nämnderna enligt nedanstående
Centerpartiet ersätts av
Vänsterpartier ersätts av
Liberalerna ersätts av
Sverigedemokraterna ersätts av
Moderaterna ersätts av
Socialdemokraterna ersätts av

(C), (M), (L), (S), (V), (SD)
(V), (S), (L), (C), (M), (SD)
(L), (C), (M), (S), (V), (SD)
(SD), (M), (S),(C)
(M), (C), (L), (SD), (S), (V)
(S), (V),

(Ersättarnas inställelseordning i kommunfullmäktige är reglerat i kommunallagen och
omfattas inte.)
Beslutsunderlag
Val- och arvodesberedningens protokoll 2018-10-11.

Beslutet skickas till
Partierna
Sekr i kommunstyrelsen
Sekr i nämnderna

Justering

Utdragsbestyrkande
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Val- och arvodesberedningen har nominerat Ulla Börjesson (S) till uppdraget som
kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Karl-Erik Segersax (SD) yrkar att Jörgen Andersson (SD) väljs till uppdraget.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på val och arvodesberedningens
förslag och Karl-Erik Segersax yrkande och finner att kommunfullmäktige väljer Ulla
Börjesson (S) till kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Omröstning begärs.
Eftersom det är personval är omröstningen sluten.
Valsedlar delas ut till ledamöterna och sekreteraren instruerar hur valet går till.
De som valts att justera dagens protokoll medverkar och övervakar valproceduren.
Valurnan kontrolleras och befinns tom.
Ledamöterna ropas upp enligt uppropslistan och lägger sina röster i valurnan.
Enligt avprickningarna i uppropslistan har 31 ledamöter avgivit sina röster.
Valurnan töms och rösterna räknas. Det finns 31 röster. Avprickningarna och antalet
röster överensstämmer alltså.
Rösterna räknas.
Resultat
9 röster för Ulla Börjesson
7 röster för Jörgen Andersson
4 ogiltiga röster
11 blanka röster
Rösterna läggs i kuvert som förseglas.
Kommunfullmäktige väljer alltså Ulla Börjesson (S) till kommunstyrelsens andre vice
ordförande tillika oppositionsråd.
Beslutsunderlag
Val- och arvodesberedningens protokoll 2018-10-11.
Beslutet skickas till
Valda
Lönekontoret gäller fr.o.m. 1 nov 2018

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 99
Kommunalrådet och oppositionsrådet får ordet
Tobias Bernhardsson (C) och Ulla Börjesson (S) tackar för förtroendet att bli
kommunalråd respektive oppositionsråd. Ulla gratulerar också Tobias till uppdraget att
bli vald till kommunstyrelsens ordförande.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 100
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan kl. 19.55 och kl. 20.25

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 101
Nya interpellationer
Inga nya interpellationer har lämnats in.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 102
Nya Motioner
Inga nya motioner har lämnats in.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 103
Nya enkla frågor
Inga nya enkla frågor har lämnats in.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 104
Dnr 2018/5
Delårsrapport juli 2018, inkl. prognos
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Färgelanda kommuns
delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-07-31 och lägga den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunen ska upprätta delårsrapport för perioden januari till juli varje år.
Kommunens resultat för perioden uppgår till + 2,6 mnkr, vilket
är en avvikelse från budget med + 0,4 mnkr.
Prognosen för helårsresultatet uppgår till 1,2 mnkr, vilket är 6,7 mnkr
sämre än budget.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-09-13
Ledningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 110
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03, KS § 146

Beslutet skickas till
Ekonomichefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 105
Dnr 2018/275
Taxor 2019 myndighetsutövning för Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxor för
2019 för NÄRF avseende myndighetsutövning att gälla fr. o m 201901-01
Ärendebeskrivning
Direktionen i NÄRF har vid sammanträde 2018-06-19 § 21
beslutat att fastställa taxor 2019. Taxan föreslås gälla fr.o.m.
2019-01-01.
Taxor som är personalrelaterade har anpassats till budgeterade löneökningar. Detta avser även taxor för myndighetsutövning såsom
tillsyn, tillstånd etc. Övriga taxor har räknats upp med KPI jan månad,
föregående år. Personrelaterade tjänster har räknats upp med 2,8 %,
vilket stämmer överens med budgeterad förändring. Övriga taxor har
räknats upp med 1,58
%, vilket motsvarar KPI (jan 2018/jan 2017).
Taxor för tjänster avseende automatiska brandlarm kommer att
revideras under hösten 2018 då rutiner och avtalshantering är under
omarbetning.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-06-27
Ledningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 112
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03, KS § 147

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
NÄRF

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 106
Dnr 2018/276
Taxor för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda Kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till taxor för 2019 för NÄRFs
sotning och brandskyddskontroll att gälla fr.o.m. 2019-01-01
Ärendebeskrivning
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med förslag till taxor för
2019 avseende sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun. Sotningen har två
huvuduppdrag, dels att utföra lagstadgade brandskyddskontroller och dels att utföra
rengöring i form av sotning gentemot hushåll i Färgelanda kommun.
Direktionen i NÄRF har vid sammanträde den 2018-06-19 § 22 beslutat att fastställa den
nya taxan avseende sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda Kommun. Den nya
taxan är beräknad med en genomsnittlig höjning om 2 % för år 2019. Taxehöjningen
grundar sig på sotningsindexet.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-06-27
Ledningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 113.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03, KS § 148

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
NÄRF

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 107
Dnr 2018/281
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Färgelanda kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 23 mars 1998
(”Borgensförbindelsen”), vari Färgelanda kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Färgelanda kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
att Färgelanda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Färgelanda kommun
den 5 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras
för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
att Färgelanda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Färgelanda kommun
den 16 augusti 2011, vari Färgelanda kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Ärendebeskrivning
Färgelanda kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse.

Forts KF § 107
Justering

Utdragsbestyrkande
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Färgelanda kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 23 mars 1998 och har bekräftat
densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 21 oktober 2009.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Färgelanda kommuns borgensåtagande kommer
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Färgelanda kommun innan
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige
som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Färgelanda kommun undertecknade Regressavtalet den 5
juli 2011 och Garantiavtalet den 16 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga
efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan
angivits för borgensförbindelsen.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2018-08-08
Ledningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 116.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03, KS § 151

Beslutet skickas till
Ekonomichefen för vbf till Kommuninvest
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KF § 108
Dnr 2018/30
Förslag om taxor 2019 enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om e-cigaretter med
påfyllnadsbehållare och lag om receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Dalslands Alkohol och tobaksenhets förslag
till taxor och tillsynsavgifter för handläggning av alkoholutskänkning att gälla fr.o.m. 1
januari 2019.
Genom ovanstående ställningstagande har kommunfullmäktige beslutat att godkänna
Dalslands Alkohol och tobaksenhets förslag till taxor och tillsynsavgifter avseende
alkohollagen, tobakslagen, lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag om
receptfria läkemedel att gälla fr.o.m. 1 jan 2019 i sin helhet. (Kommunfullmäktige har
redan beslutat (2018-06-20 § 65) att godkänna övriga delar i förslaget.)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-06-20, § 65 godkänt delar av förslaget till taxor
enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare och lag om
receptfria läkemedel med undantag av den del som avser tillsynsavgifter för
serveringstillstånd. Denna del av förslaget har återremitterats för utredning om
möjligheterna att göra ett mer flexibelt system med hänsyn tagen till omfattningen av
alkoholförsäljningen.
Dalslands Alkohol och Tobaksenhet har utarbetet ett förslag där hänsyn tagits till
restaurangernas faktiska försäljning av alkohol.
Beslutsunderlag
Dalslands Alkohol och tobaksenhets tjänsteskrivelse 2018-08-27
Ledningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 125
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03, KS § 157

Beslutet skickas till
Dalslands alkohol och tobaksenhet
Ekonomichefen
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KF § 109
Dnr 2018-181
Gemensam avfallsplan 2018-2025 , Färgelanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till gemensam avfallsplan 20182025 för Färgelanda kommun.
Finansiering: Enligt budget (taxefinansierad)
Yrkande
Kerstin Fredriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandet och finner därefter att
det godkänns.
Ärendebeskrivning:
I samverkan med Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud
har en avfallsplan för perioden 2018-2025 utarbetats under projektledning av SWECO.
Avfallsplanens innehåll har styrts av gällande lagar men hänsyn har även tagits utifrån
både nationella och lokala mål samt strategier.
Avfallsplanen har ställts ut på mellan den 2 maj 2018 till och med den 31 maj 2018.
Under samrådstiden har ett 20-tal yttranden inlämnats.
Beslutsunderlag
Sektor samhällsutvecklings tjänsteskrivelse 2018-09-12
Ledningsutskottets protokoll 2018-09-17 § 129.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03, KS § 165

Beslutet skickas till
Chef Sektor samhällsutveckling
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KF § 110
Dnr 2018/26
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl. socialtjänstlagen och LSS kvartal
2, 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna

Justering

Utdragsbestyrkande

