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KS § 178      
Välkommen till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens ordförande hälsar samtliga välkomna till 
kommunstyrelsens första sammanträde. Ordföranden börjar med att ge en 
överblick av kommunen i stort. Vidare hoppas ordföranden att arbetet de 
kommande åren ska präglas av dialog och delaktighet, transparens och 
tillåtande med fokus framåt. 
 
_______ 
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KS § 179      
Tillägg på föredragningslistan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillföra ärendet ”Val av kommunstyrelsens 
personalutskott, PU” till dagens föredragningslista. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid möte den 6 november 2018 med utsedd parlamentarisk organisations-
översynsgrupp framkom att ett personalutskott bör utses ur kommunstyrelsen 
varför ärendet föreslås tas upp vid dagens sammanträde. 
 
_______ 
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KS § 180   Dnr 2018-29   
Detaljbudget 2019 och mål- och resursplan 2020-2021 - Information 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet. Mot bakgrund av 
ny politisk ledning fattas beslut vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål- och resursplan 2019-2021 
(2018-06-20, § 66). Beslutet innehåller vision, prioriterade områden och 
verksamhetsmål samt ramar till sektorer och investeringsutrymme för 
planperioden. 
 
Förslag till Detaljbudget 2019 och mål och resursplan 2020-2021 har 
upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2018. 
Förslag till detaljbudget 2019 och mål- och resursplan 2020-2021. 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 22 oktober 2018, § 147. 
 
Ekonomichefen och sektorcheferna informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 181   Dnr 2018-356   
Samråd – Förslag till mål och verksamhetsplan för Dalslands Miljö- och 
Energiförbund (DMEF) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Dalslands Miljö- och Energiförbund beslutade 2018-04-12 § 8 kring Budget 
2019 för förbundet. 
 
Enligt förbundsordningens 15 § ”Budget och ekonomisk styrning”: 
”Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som 
medlemmarna enats om och som de angivit före april månads utgång.  
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt en plan för ekonomin för en period av tre år där budgetåret är 
periodens första år. För verksamheten ska anges mål som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning.  
− Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget senast den  

15 september.  
− Direktionen ska fastställa budgeten senast under november. 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som 
stadgas i 8 kap. 10 § respektive 14 § kommunallagen.” 

 
Något samråd har inte påkallats inom utsatt tid från direktionen. Vid 
genomgång av förslaget har inte framkommit något som innebär att tidigare 
överenskommelse mellan förbundsmedlemmarna inte har följts.  
 
För att inte förlänga handläggningstiden ytterligare har kommunstyrelsens 
ordförande och andre vice ordförande därför i skrivelse daterad den  
11 oktober 2018 lämnat besked att Färgelanda kommun inte har något att erinra 
mot förslaget.  
 
Ärendet anmäls till kommunstyrelsen. 

 
Forts 
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Forts KS § 181 2/2 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2018. 
Protokollsutdrag Dalslands Miljö- och Energiförbund 2018-04-12 § 8 med 
underlag. 
Färgelanda kommuns svar ”Samråd om förslaget till Mål och verksamhetsplan 
för Dalslands Miljö och energiförbund 2019” daterat 2018-10-11. 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 22 oktober 2018 § 148. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands Miljö- och Energiförbund 
Diariet 
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KS § 182   Dnr 2018-378  
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 
 
1. Kommunstyrelsens beslut 
 
Antal ordinarie ledamöter och ersättare 
 
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet (KSAU) ska bestå av tre 
ordinarie ledamöter och tre ersättare under mandatperioden 2019-2022. 
 
2. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordinarie ledamöter 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet välja: 
Tobias Bernhardsson (C) 
Linda Jansson (M) 
Ulla Börjesson (S) 
 
Nomineringar vid valet till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) nomineras av Linda Jansson (M). 
Linda Jansson (M) nomineras av Tobias Bernhardsson (C). 
Ulla Börjesson (S) nomineras av Magnus Fröberg (S). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på var och en av de nominerade och finner att 
kommunstyrelsen väljer följande ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) 
Linda Jansson (M) 
Ulla Börjesson (S). 
 
3. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ersättare 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ersättare i arbetsutskottet välja: 
Urban Henriksson (S) 
Kenneth Carlsson (L) 
Louise Blom (C). 
 
Forts 
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Forts KS § 182 2/3 
 
Nomineringar vid valet till ersättare i arbetsutskottet: 
 
Urban Henriksson (S) nomineras av Ulla Börjesson (S). 
Kenneth Carlsson (L) nomineras av Linda Jansson (M). 
Louise Blom (C) nomineras av Tobias Bernhardsson (C). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på var och en av de nominerade och finner att 
kommunstyrelsen väljer följande ersättare i arbetsutskottet: 
 
Urban Henriksson (S) 
Kenneth Carlsson (L) 
Louise Blom (C). 
 
4. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordförande 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i arbetsutskottet välja  
Tobias Bernhardsson (C). 
 
Nominering vid valet till ordförande i arbetsutskottet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) nomineras av Linda Jansson (M). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen och finner att 
kommunstyrelsen väljer Tobias Bernhardsson (C) till ordförande i 
arbetsutskottet. 
 
5. Kommunstyrelsens beslut 
 
Vice ordförande 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till vice ordförande i arbetsutskottet välja 
Ulla Börjesson (S). 
 
Forts 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2018-11-07  11(46) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts KS § 182 3/3 
 
Nominering vid valet till ordförande i arbetsutskottet: 
 
Ulla Börjesson (S) nomineras av Magnus Fröberg (S). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen och finner att 
kommunstyrelsen väljer Ulla Börjesson (S) till vice ordförande i 
arbetsutskottet. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Lönekontoret 
Kanslienheten 
Diariet 
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KS § 183   Dnr 2018-378  
Val av kommunstyrelsens personalutskott, KSPU 
 
1. Kommunstyrelsens beslut 
 
Antal ordinarie ledamöter och ersättare 
 
Kommunstyrelsen beslutar att personalutskottet (KSPU) ska bestå av tre 
ordinarie ledamöter och inga ersättare under mandatperioden 2019-2022. 
 
2. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordinarie ledamöter 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordinarie ledamöter i personalutskottet välja: 
Tobias Bernhardsson (C) 
Ulla Börjesson (S) 
Linda Jansson (M). 
 
Nomineringar vid valet till ordinarie ledamöter i personalutskottet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) nomineras av Linda Jansson (M). 
Ulla Börjesson (S) nomineras av Magnus Fröberg (S). 
Linda Jansson (M) nomineras av Tobias Bernhardsson (C). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på var och en av de nominerade och finner att 
kommunstyrelsen väljer följande ordinarie ledamöter i personalutskottet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) 
Ulla Börjesson (S) 
Linda Jansson (M). 
 
3. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordförande 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i personalutskottet välja  
Tobias Bernhardsson (C). 
 
Forts 
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Forts KS § 183 2/2 
 
Nominering vid valet till ordförande i personalutskottet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) nomineras av Linda Jansson (M). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen och finnar att 
kommunstyrelsen väljer Tobias Bernhardsson (C) till ordförande i 
personalutskottet. 
 
4. Kommunstyrelsens beslut 
 
Vice ordförande 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till vice ordförande i personalutskottet välja 
Ulla Börjesson (S). 
 
Nominering vid valet till vice ordförande i personalutskottet: 
 
Ulla Börjesson (S) nomineras av Magnus Fröberg (S). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen och finner att 
kommunstyrelsen väljer Ulla Börjesson (S) till vice ordförande i 
personalutskottet. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Valda ledamöter  
Lönekontoret 
Kanslienheten 
Diariet 
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KS § 184   Dnr 2018-398   
Val av representanter till pensionärsrådet 
 
1. Kommunstyrelsens beslut 
 
Representanter i pensionärsrådet 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till representanter i pensionärsrådet välja Tobias 
Bernhardsson (C) och Ulla Börjesson (S). 
 
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden i socialnämnden adjungeras till 
pensionärsrådet. 
 
Nomineringar vid valet till representanter i pensionärsrådet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) nomineras av Linda Jansson (M). 
Ulla Börjesson (S) nomineras av Magnus Fröberg (S). 
 
Tobias Bernhardsson (C) föreslår att ordföranden i socialnämnden adjungeras 
till pensionärsrådet. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på var och en av de nominerade och finner att 
kommunstyrelsen väljer följande representanter till pensionärsrådet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) 
Ulla Börjesson (S). 
 
Vidare ställer ordföranden proposition på förslag att ordföranden i 
socialnämnden adjungeras till pensionärsrådet vilket kommunstyrelsen 
godkänner.  
 
2. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordförande 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i pensionärsrådet välja  
Tobias Bernhardsson (C). 
 
Forts 
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Forts KS § 184 2/2 
 
Nominering vid valet till ordförande i pensionärsrådet: 
 
Tobias Bernhardsson (C) nomineras av Linda Jansson (M). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen och finnar att 
kommunstyrelsen väljer Tobias Bernhardsson (C) till ordförande i 
pensionärsrådet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt reglementet för pensionärsrådet i Färgelanda kommun (antaget  
2015-10-28 § 239) väljer kommunstyrelsen två ledamöter till rådet liksom 
ordförande. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Valda representanter 
Lönekontoret 
Kanslienheten 
Diariet 
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KS § 185   Dnr 2018-399   
Val av representant till Färgelanda Jaktvårdskrets 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till representant i Färgelanda Jaktvårdskrets välja 
Bengt Melin (M). 
 
Nominering vid valet till representant i Färgelanda Jaktvårdskrets: 
 
Bengt Melin (M) nomineras av Linda Jansson (M). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen och finner att 
kommunstyrelsen väljer Bengt Melin (M) till representant i Färgelanda 
Jaktvårdskrets. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Vald representant 
Färgelanda Jaktvårdskrets 
Lönekontoret 
Kanslienheten 
Diariet 
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KS § 186      
Sektor Barn- och utbildning – Sektorchefens information 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 
 
• Dialogmöte med Skolinspektionen sker 2019-02-28. Syftet är att ge 

fördjupade kunskaper om skollagens krav samt identifiera eventuella 
förbättringsområden.  

• V8:s oktoberdagar har genomförts med Färgelanda som värdkommun. 
Huvudteman för dagarna var ledarskap och digitalisering. Resultatet efter 
utvärderingen visar på mycket nöjda deltagare. 

• Nationell statistik Siris har publicerats. Meritvärdet 2018 har ökat till 
211.8 jämfört med 197.5 år 2017 och 189.9 år 2016. 
Behörig till yrkesprogram är 2018 72,7 % jämfört med 80,5 % år 2017 
respektive 67.8 % år 2016. 
Flickors resultat har ökat till 230 2018 jämfört med 226 år 2017 
respektive 228,5 år 2016. Motsvarande för pojkar är 192,7 2018 att 
jämföra med 170,1 år 2017 respektive 164.7 år 2016. 

 
_______ 
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KS § 187      
Sektor Omsorg – Sektorchefens information 
 
Socialchefen informerar. 
 
• Familjecentralen har under fyra år drivits som projekt med projektmedel 

från folkhälsorådet. Möte har genomförts med de tre ingående parterna 
och förslag kommer att presenteras för att permanenta verksamheten. 

• Mot bakgrund av de medicinstölder som skett i läkemedelsskåp har 
reinvesteringar skett i skåp där loggning sker när skåpen används. 

• Digitala signeringslistor för mediciner kommer att införas efter årsskiftet 
2018/2019. 

 
_______ 
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KS § 188   Dnr 2018-387   
Nytt verksamhetssystem inom sektor Omsorg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tillsätta en projektgrupp som 
genom en förstudie arbetar fram upphandlingsunderlag för nytt verksamhets-
system inom sektor Omsorg. Upphandlingsunderlaget ska vara klart till 1 mars 
2019.   
 
Ärendebeskrivning 
 
Nuvarande verksamhetssystem inom sektor Omsorg är inte framtidssäkrat och  
utvecklas inte vidare då nya system arbetats fram av leverantören. 
 
Färgelanda kommun ingår i ett regionövergripande projekt avseende 
framtidens vårdinformationsmiljö. På grund av överklagande av upphandlingen 
kommer införandet att senareläggas. I avvaktan på införandet av det 
regionövergripande projektet samt för att klara de lagkrav som ställs, finns 
behov av att upphandla nytt system för kommunen, och att detta harmoniserar 
med övriga kommuners i Dalsland system med hänsyn till kommande 
samarbeten. 
 
En förstudie behöver göras avseende bland annat resursbehov, ingående delar 
(eventuellt kan skolans del ingå), framtida samverkan med andra kommuner, 
kravspecifikation, samt utforma upphandlingsplan. Målet för studien ska vara 
ett upphandlingsunderlag klart till 1 mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 22 oktober 2018 § 149. 
 
Socialchefen och IT-strategen informerar.  
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Socialchefen 
IT-strateg 
Diariet 
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KS § 189   Dnr 2016-492  
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och  
kommunerna i Västra Götalands län kring personer med psykisk  
funktionsnedsättning och personer med missbruk 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.  
   
Ärendebeskrivning 
 
Överenskommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) 
och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk, är ett underavtal till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet, och ersätter tidigare överenskommelse för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Överenskommelsen ska stärka samverkan 
mellan kommunerna och VGR för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd 
och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur uppföljningen och 
utvärdering ska bedrivas samt hur tvister ska lösas.   
 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk som har behov av insatser 
från både kommunen och VGR:s hälso- och sjukvård. Det omfattar även 
personer med samsjuklighet, barn och ungdomar med sammansatt 
psykisk/psykiatrisk och social problematik, personer placerade på HVB-hem 
samt psykiatrisk tvångsvård.  
 
Framtagande av överenskommelsen har skett som en delprocess i hälso- och 
sjukvårdsavtalsprocessen och representanter för anhöriga- och 
brukarföreningar har deltagit i den partsammansatta gruppen.  
 
Överenskommelsen gäller från och med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast tolv 
månader innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp avtalet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2018. 
Förslag till ”Överenskommelse om samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 
 
Forts 
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Forts KS § 189 2/2 
 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk” med bilaga ”Förslag 
till komplettering av överenskommelse om samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 22 oktober 2018 § 150 
 
Socialchefen informerar.   
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Socialchefen 
Diariet 
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KS § 190   Dnr 2018-355   
Samverkansavtal avseende Ungdomsmottagning i Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om ungdomsmottagning i 
Färgelanda mellan Västra Götalandsregionen genom norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun.   
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalet ersätter tidigare avtal om ungdomsmottagning beslutat av 
kommunstyrelsen den 27 maj 2015 (§ 127) med dnr 2015/18. Avtalet 
innehåller en beskrivning av ungdomsmottagningens mål, uppdrag och 
vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamheten.  
 
Ungdomsmottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och 
relationer, psykisk hälsa, sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 
levnadsvanor och livsvillkor.  
 
Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Övergång mellan 
ungdom och vuxenliv ska stärkas. Ungdomsverksamheten är en så kallad 
lågtröskelverksamhet. Detta innebär att det ska vara lätt för de unga att söka 
hjälp med sina frågor. En god tillgänglighet ger stora möjligheter till tidiga 
insatser, vilket i sin tur förbygger risken att utveckla ohälsa.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Färgelanda kommun. 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 22 oktober 2018 § 151. 
 
Socialchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
VGR/Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Socialchefen 
Enhetschef IFO 
Diariet 
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KS § 191   Dnr 2018-407   
Sektor Samhällsutveckling – Sektorchefens information 
 
Samhällsutvecklingschefen informerar. 
 
• Sektorns organisation från 1 oktober 2018 i och med 

organisationsförändring av Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
Integrationskontoret. 

• Rekrytering av måltidschef då nuvarande befattningshavare lämnar sin 
tjänst. 

• Upphandling av snöröjning är genomförd vilket inneburit åtta förnyade 
avtal. I samband med upphandlingen har genomgång skett av avtalen och 
på sikt kan snöröjningen innebära ökade kostnader för kommunen.  

 
Mot bakgrund av de inslag som varit i massmedia kring inköp av vägsalt ställer 
Kenneth Carlsson (L) fråga om kommunen inhandlat denna typ av salt vilket 
samhällsutvecklingschefen svarar att så inte är fallet. 
 
_______ 
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KS § 192   Dnr 2018-105   
Höjdenskolans renovering – resterande etapper 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppstart av etapp 2 inte sker i dagsläget utan att 
resultatet av kommande utredning kring framtida skola inväntas innan beslut 
tas. 
 
Protokollsanteckning 
 
Ulla Börjesson (S), Magnus Fröberg (S) och Urban Henriksson (S) lämnar 
följande protokollsanteckning:  

 
”För oss socialdemokrater är det ytterst märkligt att säga nej till att slutföra 
renoveringen av hela Höjdenskolan avseende skoldelen. Detta kommer att få 
konsekvenser för flytten av årskurs F-3 höstterminen 2019. Man får inte 
glömma att den lättare renoveringen som gjordes av A-delen 2017 var högst 
tillfällig lösning som sedan skulle lösas med en total renovering. Genom att 
stoppa sista delen kommer arbetsmiljön påverkas både för personal och elever. 
Arbetsmiljön påverkar både elevernas inlärning samt rekrytering och behålla 
nuvarande personal. Detta kommer också att innebära problem med 
planeringen för Verksamheten på Valboskolan. Det skulle också vara mest 
kostnads effektivt att fortsätta renoveringen när man ändå har byggarna på 
plats. Om man mot förmodan skulle göra renoveringen senare innebär de ny 
upphandling ny uppstart vilket troligen skulle innebära en fördyrad kostnad. 
 
Med anledning av ovanstående anser Socialdemokraterna att hela 
renoveringen skall göras nu. 

 
Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen 
Ulla Börjesson  Magnus Fröberg. Urban Henriksson Andreas Karlsson” 
 
Yrkanden  
 
Linda Jansson (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut då uppstart 
av etapp 2 inte bör ske i dagsläget utan att resultatet av kommande utredning 
kring framtida skola inväntas innan beslut tas.  
 
Ulla Börjesson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att hela skolan 
renoveras invändigt och att den ska vara färdigställd den 30 juni 2019.   
 
Forts 
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Forts KS § 192 2/3 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på de två yrkandena. Efter 
ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att 
uppstart av etapp 2 inte ska ske i dagsläget utan att resultatet av kommande 
utredning kring framtida skola inväntas innan beslut tas. 
 
Omröstning begärs. 
 
Voteringsproposition  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition:  
 
Ja-röst för att uppstart inte ska ske i dagsläget. 
Nej-röst för att uppstart sker och att renoveringen ska vara färdigställd till  
30 juni 2019. 
 
Omröstningsresultat 
 
Sex ja-röster (Tobias Bernhardsson (C), Louise Blom (C), Marion Pelli (C), 
Leif Söderquist (C), Kenneth Carlsson (L) och Linda Jansson (M)). 
 
Tre nej-röster (Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg 
(S)). 
 
Två ledamöter avstår från att rösta (Jörgen Andersson (SD) och Karl-Erik 
Segersax (SD)). 
 
Kommunstyrelsen beslutar därmed att uppstart av etapp 2 inte sker i dagsläget 
utan att resultatet av kommande utredning kring framtida skola inväntas innan 
beslut tas. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 28 juni 2017 (§ 98)  om investeringsmedel på 
totalt 17,6 Mkr för att renovera Höjdenskolan. 27 juni 2018 (§ 86) beslutar 
kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 9 Mkr för att kunna påbörja 
renovering av Höjdenskolan etapp 1. Etapp 1 innebär att renoveringen omfattar 
flygel B och C, hela skolan utvändigt (tak och  målning) samt utemiljö. 
Renovering av flygel A invändigt ligger som option i upphandlingen och är i 
dagsläget inte beslutad att genomföras. 

 
Forts 
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Renoveringen av etapp 1 pågår och ska vara färdigställd 2018-12-31. 
 
Boverket har beviljat kommunen ett bidrag om cirka 4,4 Mkr. Utifrån detta har 
förvaltningen tagit fram alternativ för att renovera resterande delar av 
Höjdenskolan med en inflyttning till höstterminen 2019.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingschefens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 22 oktober 2018 § 153. 
 
Samhällsutvecklingschefen och mark- och exploateringschefen informerar.  
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschefen 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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KS § 193   Dnr 2018-390   
Uppdrag avseende nulägesanalys av skolans lokaler och dess utformning i 
Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen ges i uppdrag att göra en 
nulägesanalys av nuvarande skolor och förskolors status och underhållsbehov, 
inklusive omkringliggande byggnader/ytor, att presentera för kommunstyrelsen 
i mars månad 2019.  
 
Finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budgetram. 
 
Yrkanden  
 
Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att 
göra en nulägesanalys av nuvarande skolor och förskolors status och 
underhållsbehov, inklusive omkringliggande byggnader/ytor. Nulägesanalysen 
ska presenteras för kommunstyrelsen i mars månad 2019. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen  
uppdrar åt kommunchefen att göra en nulägesanalys av nuvarande skolor och 
förskolors status och underhållsbehov, inklusive omkringliggande 
byggnader/ytor. Nulägesanalysen ska presenteras för kommunstyrelsen i mars 
månad 2019. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchefen  
Diariet 
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KS § 194   Dnr 2018-360   
Försäljning av Tallbacken, Högsäter 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta högsta budet på 1,5 Mkr från Magnus 
Blomberg, Skarven 7, Bäckefors, gällande Tallbacken och sälja fastigheten 
Högsäters Prästgård 1:64 under förutsättning att: 

 
• Köparen står för samtliga kostnader i samband med köpet. 

 
• Köpehandling tecknas inom sex månader från det att beslutet vunnit laga 

kraft. 
 
Erforderliga köpehandlingar tecknas för kommunens del av chefen för sektor 
samhällsutveckling. 
 
Yrkanden  
 
Jörgen Andersson (SD) yrkar avslag till försäljningen av Tallbacken. 
 
Ulla Börjesson (S) och Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen 
tillstyrker försäljningen till Magnus Blomberg, Bäckefors, enligt föreliggande 
förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på de två yrkandena. Efter 
ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka 
försäljningen till Magnus Blomberg, Bäckefors, enligt föreliggande förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att inleda en försäljningsprocess gällande  
fastigheten Tallbacken i Högsäter med fastighetsbeteckning Högsäters 
Prästgård 1:64. Gällande byggnadsplan anger allmänt ändamål. 
 
Försäljningsprocessen har genomförts genom anbudsförförande.  
Kommunen har tagit hjälp av mäklare för visning och marknadsföring. 
 
Forts 
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Forts KS § 194 2/2 
 
Tre anbud har inkommit gällande fastigheten. 
Följande skriftliga bud har inkommit gällande fastigheten. 
Uddevalla hyresfastighet AB                                                        10 kr 
Fastighets AB Färgelanda Stigen 7:16                                        1 Mkr  
Magnus Blomberg, Skarven 7, 668 94 Bäckefors                    1,5 Mkr           
 
Det bokförda restvärdet på fastigheten är 2,4 Mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från mark- och exploatering daterad den 8 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 22 oktober 2018 § 155. 
 
Samhällsutvecklingschefen och mark- och exploateringschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 195      
Kommunchefens information 
 
Kommunchefen informerar. 
 
• Arbetet pågår med att skapa en central bemanningsfunktion med ansvar 

för bemanning vid planerad och akut frånvaro inom, på sikt, samtliga 
verksamheter i kommunen.  

• Chefsutbildning i samverkan med kommunerna i Fyrbodal diskuteras. 
• Arbetet ska påbörjas när det gäller ”Hållbara Färgelanda” och vilka 

områden inom miljö som kommunen ska arbeta mer aktivt med. 
• Planering av gemensam utbildning för Dalslandskommunernas 

förtroendevalda på kommunfullmäktigenivå pågår. Det handlar om två 
dagar med viss tidsåtgång mellan gångerna. 

• För att kunna bemöta inlägg m m på bland annat Facebook kommer 
ansvariga att utses inom respektive sektor. 

• Rekrytering pågår av näringslivsstrateg och barn- och utbildningschef.  
 
_______ 
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KS § 196   Dnr 2018-392   
Firmatecknare för Färgelanda kommun 2018 - revidering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare (motsvarande) för Färgelanda 
kommun utse kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson i första hand 
och vid förhinder för honom, kommunstyrelsens förste vice ordförande Linda 
Jansson med kontrasignation av endera 
 
− chefen för sektor samhällsutveckling Patrick D´Imporzano gällande 

ärenden som handläggs inom sektor Samhällsutveckling 
− chefen för sektor Barn- och utbildning Helena Kronberg gällande ärenden 

som handläggs inom sektor Barn och utbildning  
− chefen för sektor omsorg Johan Lundh gällande ärenden som handläggs 

inom sektor Omsorg  
− kommunchef Susanne Korduner i alla ärenden. 

 
Detta beslut gäller i de fall där det inte finns särskilda bestämmelser om beslut 
och ”firmateckning” och i de fall kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller 
annan nämnd i särskilt beslut inte utsett ”firmatecknare”, gett fullmakt eller 
särskilt bemyndigande att teckna Färgelanda kommun. 
 
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut 2016-03-23, § 95.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ibland behövs en ”firmatecknares” godkännande och att denna ska kunna 
styrka sin behörighet.  
 
I arbetsordningar, reglementen och delegationsordningen finns bestämmelser 
om undertecknande av handlingar. Att använda dessa mångsidiga dokument för 
att styrka behörigheter är emellertid tungrott och ineffektivt. Med detta beslut 
förenklas administrationen. 
 
Revideringen är föranledd av personella och organisatoriska förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2019. 
 
_______ 
 
Forts 
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Beslutet expedieras till: 
Utsedda firmatecknare 
Diariet 
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KS § 197   Dnr 2018-391   
Bemyndigande för utbetalning av beslutade stipendier/bidrag ur 
donationsfonder 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichefen att, efter beslut om utdelning i 
respektive fondstyrelse/styrelse för stiftelser, föra över pengar från de fonder 
som förvaltas av Färgelanda kommun till stipendie-/bidragsmottagare. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda kommun förvaltar ett antal fonder/stiftelser. Dessas 
tillgodohavande ingår inte i Färgelanda kommuns tillgångar utan förvaltas 
separat.  
 
Kommunstyrelsen har i november 2014 gett ett motsvarande bemyndigande till 
dåvarande ekonomichefen. Beslutet har varit personligt. Genom att fatta beslut 
i enlighet med förslaget följer bemyndigandet ekonomichefstjänsten och gäller 
till dess kommunstyrelsen beslutar något annat.  
 
Beslutet påverkar inte respektive styrelses ansvar att följa fondstatuterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2018. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomichefen 
Diariet 
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KS § 198   Dnr 2018-393  
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen inkl kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2019 för 
kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsens arbetsutskott, med ändring av 
sammanträdesdag för kommunstyrelsen i oktober från 23:e till 24:e, enligt 
följande: 
 
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-01-23 2019-01-16 
2019-02-27 2019-02-20 
2019-03-27 2019-03-20 
2019-04-24 2019-04-17 
2019-05-22 2019-05-15 
2019-06-12 2019-06-05 
2019-08-28 2019-08-21 
2019-09-25 2019-09-18 
2019-10-24 2019-10-16 
2019-11-20 2019-11-13 
 
Yrkanden  
 
Den 23 oktober sammanfaller med norra hälso- och sjukvårdsnämndens 
sammanträde varför Kenneth Carlsson (L) yrkar att kommunstyrelsen 
sammanträder den 24 oktober istället. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på Kenneth Carlssons (L) 
förändringsyrkande. Efter ställd proposition finner ordföranden att 
sammanträdesplanen godkänns med förändringen att kommunstyrelsen i 
oktober sammanträder den 24:e. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef / Sektorchefer / Enhetschefer kommunledning 
Diariet 
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KS § 199   Dnr 2018/393   
Sammanträdesdagar Kommunfullmäktige 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2019 enligt 
följande: 
 
2019-02-13, 2019-04-10, 2019-05-28 (reservdag), 2019-06-19, 2019-09-11, 
2019-10-09, 2019-11-13 och 2019-12-11. 
 
Uppgift om kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens webb-plats, anslagstavlan. 

 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Berörda chefer 
Diariet 
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KS § 200    
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger rapporterna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att rapportera skriftligen om 
beslut/händelser från dessas sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun. 
 
Kenneth Carlsson (L) vädjar till övriga ledamöter och ersättare att om det är möjligt 
att göra sin rapport skriftligen så den kan skickas ut med kallelsen. På detta sätt kan 
eventuella frågor ställas på sammanträdet kring rapporterna. 
 
Rapporter lämnas från: 
 
Ordföranden informerar från möte med direktionen Fyrbodal där bland annat 
diskussioner fördes kring eventuell ny zonindelning inom Västtrafik innebärande att 
det endast blir tre zoner i framtiden. Processen för kommande infrastrukturplan 
startar på regional och nationell plan, och frågan om hur arbetet ska processas i 
Färgelanda kommun bör diskuteras. 
 
Förste vice ordföranden informerar från Näringslivsrådet där inte så många 
företagare deltog. Vid mötet lyftes att företagarna bör organisera sig och komma med 
förslag på vilka frågor som rådet ska arbeta med. Skyltning vid infarterna till 
Färgelanda samhälle diskuterades. I rekryteringsgruppen för näringslivsstrateg 
kommer en person från företagarna att delta.  
 
I samband med detta informerar kommunchefen om kommande Hemvändardag 
Dalsland som genomförs på Junibacken den 20 januari 2019. 
 
Ordföranden har deltagit vid möte med Dalslands Turist AB och Turistrådet 
avseende naturturism och vandring. Det finns många vandringsleder i Dalsland och 
det finns funderingar kring drift etc från markägare som äger mark där lederna går.   
 
_______ 
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KS § 201   Dnr 2018-31  
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger bifogade delegationsbeslut till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 202   Dnr 2018-32   
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger bifogade meddelanden till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 203      
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2018-10-22 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger protokollet till handlingarna. 
 
_______ 
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