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KS § 204   Dnr 2018-369   
Investeringar Färgelanda Vatten AB 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar i enlighet med Budget 
2019 samt plan 2020-2021. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommun-
fullmäktige 2018-02-14 § 17, framgår under punkt 8 att ”Kommunfullmäktiges 
godkännande ska inhämtas såvitt avser: Investeringar avseende enskilt objekt 
överstigande 3 mkr (tre miljoner kronor) eller under ett räkenskapsår 
överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver).” 
 
Färgelanda Vatten AB har inkommit med Budget 2019 samt plan 2020-2021, 
innehållande bland annat investeringar. Av denna framgår att reinvesteringar 
samt utbyggnad av nät (inkl. verk, nät, processförbättring etc.) för 2019 
budgeteras till ett belopp av 3 200 tkr, i plan för 2020 finns investeringar för 
3 000 tkr samt för 2021 investeringar för 3 400 tkr. Bolagets egna kapital 
uppgår till 2 500 tkr. Beskrivning av planerade investeringar framgår budget 
och plan.  

 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018. 
Styrelseprotokoll nr 6 Färgelanda Vatten AB 2018-10-18. 
Färgelanda Vatten AB Budget samt plan 2020-2021. 
Färgelanda Vatten AB Taxa 2019 Förslag och sammanställning över 
förändringar av taxan 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 158. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 205   Dnr 2018-369   
VA-Taxa 2019 Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till VA-taxa för 
Färgelanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från 
och med 2019-01-01.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommun-
fullmäktige 2018-02-14 § 17, framgår under punkt 5 att ”Bolagets verksamhet 
ska finansieras via taxor, som beslutas av fullmäktige i Färgelanda kommun.”     
 
Färgelanda Vatten AB har inkommit med förslag till VA-taxa för Färgelanda 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med  
2019-01-01. 
  
Utöver den procentuella höjningen av anläggningsavgiften (3 %) och 
brukningsavgiften (3 %) har taxedokumentet justerats för att närma sig de 
skrivningar som finns i Svenskt vattens basförslag för Va-taxa, P96.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018. 
Styrelseprotokoll nr 6 Färgelanda Vatten AB 2018-10-18. 
Färgelanda Vatten AB Budget samt plan 2020-2021. 
Färgelanda Vatten AB Taxa 2019 Förslag och sammanställning över 
förändringar av taxan 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 159. 
 
Ekonomichefen informerar.  
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 206   Dnr 2018-358   
Delårsrapport 2018 för Fyrbodals kommunalförbund 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med delårsrapport per 30 juni 
2018. 
 
Periodens resultat uppgår till 443 tkr, varav basverksamheten 443 tkr. Det är en 
positiv avvikelse av resultatet jämfört med budget, som visar ett överskott på 
193 tkr för första halvåret 2018. Avvikelsen från budget beror främst på 
personalkostnader med anledning av vakans på förbundsdirektörstjänsten.   
 
Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet i delårsrapporten 
för perioden är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som för verksamheten. 
 
Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av 
delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 
redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten 
i huvudsak är förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella 
som de för verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2018. 
Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2018-06-30. 
Revisions PM KPMG 2018-06-30. 
Revisionsberättelse 2018-06-30. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 162. 
 
Ekonomichefen informerar. 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 207   Dnr 2018-359   
Delårsrapport januari-augusti 2018 för Samordningsförbundet Väst 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samordningsförbundet Väst har inkommit med delårsrapport per 31 augusti 
2018 samt prognos för helåret 2018. 
 
Den ekonomiska redovisningen visar ett resultat på ett underskott på 981 tkr 
för perioden, vilket är en avvikelse från budget med +743 tkr. Anledningen till 
skillnaden mellan kostnadsbudget i verksamhetsplan och utfall är i första hand 
att det i början av året var svårt att bemanna alla uppdrag. From 1 september är 
samtliga uppdrag bemannade förutom en arbetsterapeut till utredningen.  
 
Helårsprognosen är ett resultat med ett underskott på 1 464 tkr, vilket ger ett 
eget kapital på 2 316 tkr vid årets slut.  
 
Förbundets mål och redovisning av periodens aktiviteter och insatser finns 
beskrivet i delårsrapporten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2018. 
Samordningsförbundet Västs Delårsredovisning januari-augusti 2018. 
Statistik tillhörande delårsredovisning januari-augusti 2018. 
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll nr 3 2018-09-28. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 163. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 208   Dnr 2018-379   
Delårsrapport Dalslands Miljö- och Energiförbund 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Dalslands Miljö- och energiförbund har inkommit med delårsrapport per  
31 juli 2018. 
 
Periodens resultat uppgår till -777 tkr, varav Miljö- och energikontoret  
-313 tkr och Hållbar Utveckling Väst -464 tkr.  
 
Miljö- och energikontoret visar på en budgetavvikelse på +287 tkr och Hållbar 
Utveckling Väst visar på en budgetavvikelse -464 tkr, alltså en total 
budgetavvikelse på -177 tkr. För Miljö- och energikontoret bedöms utfallet bli i 
huvudsak i enlighet med budget i ett helårsperspektiv. För Hållbar Utveckling 
Västs verksamhet bedöms det finnas förutsättningar att nå budget i ett 
helårsperspektiv. 
 
Av fullmäktige utsedda revisorer har att bedöma om resultatet är förenligt med 
kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både 
finansiella mål och verksamhetsmål.  
 
Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av 
förbundets delårsrapport: 
 
– Resultatet i delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
   redovisningssed i övrigt i allt väsentligt. 
 
– Revisorerna instämmer i direktionens bedömning av möjligheterna att nå det 
   övergripande finansiella målet som direktionen fastställt. 
 
– Revisorernas sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att  
   måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med direktionens  
   fastställda mål. 
 
Forts 
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Forts KS § 208 2/2 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018. 
Delårsbokslut Dalslands Miljö- och energiförbund 2018-07-02. 
Utlåtande delårsrapport 2018-07-31 Dalslands Miljö- och energiförbund. 
Dalslands Miljö- och energiförbunds styrelseprotokoll 2018-10-11 § 24. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 164. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 209   Dnr 2018-401  
Delårsrapport Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har inkommit med 
delårsrapport per 31 augusti 2018. Periodens resultat uppgår till -2 237 tkr 
inklusive sotning och -1 982 tkr exklusive sotning.  
 
Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
rättvisande och förenligt med de beslutade målen i verksamhetsplanen och 
handlingsprogrammet för ekonomi och verksamhet och som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska även bedöma om det är troligt 
att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut och om styrningen är 
tillräcklig. Med utgångspunkt från revisorernas samlade granskning har 
revisorerna gjort nedanstående bedömningar: 
 
Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och upprättad enligt 
god redovisningssed. 
 
Förbundet prognostiserar ett underskott för 2018 med 1,5 mkr. Med det råder 
oklarheter om i vilken omfattning förbundet i efterhand kan få ersättning för 
medverkan och understöd vid skogsbränder. Revisorerna bedömer att det 
finansiella resultatet i övrigt är förenligt med beslutade finansiella mål och 
lagstadgat balanskrav.  
 
Delårsrapporten innehåller en redovisning av förbundets mål, som är förenliga 
med budget och verksamhetsplan 2018 samt mål och verksamhetsuppdrag. 
Graden av måluppfyllelse varierar, men avvikelserna förklaras kortfattat.  
 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen och 
medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning 
och kontroll av verksamheten. 
 
Forts 
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Forts KS § 209 2/2 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2018. 
Delårsrapport NÄRF augusti 2018. 
PM PwC delår NÄRF augusti 2018. 
Revisorsutlåtande delår NÄRF 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 165. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 210   Dnr 2016-825   
Omräkning av barn- och elevpeng 2017 – utbetalning av faktiskt utfall till 
Stigens Friskola AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa den omräknade Barn- och elevpengen 
baserat på verkligt utfall för 2017 enligt nedanstående förslag: 
 
Barn -och elevpeng 2017 (vht fakturerar själva föräldraavgift) Utfall

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk
Ped oms 

1-5 år
Ped oms 
6-13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 Grundsär

Ersättning/år 129 051 64 227 43 134 96 617 35 239 35 785 33 474 54 048 99 542 484 551
Ersättning/termin 64 525 32 113 21 567 48 309 17 620 17 892 16 737 27 024 49 771 242 276
Ersättning/månad 10 754 5 352 3 594 8 051 2 937 2 982 2 790 4 504 8 295 40 379

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk
Ped oms 

1-5 år
Ped oms 
6-13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 Grundsär

Ersättning/år 137 364 68 651 44 428 96 617 35 239 38 349 35 483 57 291 105 514 513 624
Ersättning/termin 68 682 34 325 22 214 48 309 17 620 19 175 17 741 28 646 52 757 256 812
Ersättning/månad 11 447 5 721 3 702 8 051 2 937 3 196 2 957 4 774 8 793 42 802

Kommunala enheter

Fristående enheter

            

 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till Stigens Friskola AB som tillägg till tidigare 
utbetald barn- och elevpeng utbetala för respektive verksamhetskategori 
avseende verksamhetsåret 2017: 
 
Förskola för barn 1-3 år: 22 537 kr/barn och år. 
Fritidshem: 5 188 kr/barn och år. 
 
Beloppet grundar sig på faktiskt utfall 2017. 
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och utbildnings ekonomiska ram i 2018 års 
budget. Beslutet kan överklagas.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat ett barn- och elevpeng ska räknas om 
efter det faktiska utfallet för varje kalenderår. 
 
Forts 
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Forts KS § 210 2/2 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 196. 
 
Ekonomichefen och ekonom med ansvar för barn och utbildning informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Stigens Friskola AB (besvärshänvisning) 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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KS § 211   Dnr 2016-825   
Omräkning av barn- och elevpeng för 2017 – utbetalning av faktiskt utfall 
till Järbo Friskola, den ideella föreningen Järbo.com 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa den omräknade Barn- och elevpengen 
baserat på verkligt utfall för 2017 enligt nedanstående förslag: 
 
Barn -och elevpeng 2017 (vht fakturerar själva föräldraavgift) Utfall

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk
Ped oms 

1-5 år
Ped oms 
6-13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 Grundsär

Ersättning/år 129 051 64 227 43 134 96 617 35 239 35 785 33 474 54 048 99 542 484 551
Ersättning/termin 64 525 32 113 21 567 48 309 17 620 17 892 16 737 27 024 49 771 242 276
Ersättning/månad 10 754 5 352 3 594 8 051 2 937 2 982 2 790 4 504 8 295 40 379

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk
Ped oms 

1-5 år
Ped oms 
6-13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 Grundsär

Ersättning/år 137 364 68 651 44 428 96 617 35 239 38 349 35 483 57 291 105 514 513 624
Ersättning/termin 68 682 34 325 22 214 48 309 17 620 19 175 17 741 28 646 52 757 256 812
Ersättning/månad 11 447 5 721 3 702 8 051 2 937 3 196 2 957 4 774 8 793 42 802

Kommunala enheter

Fristående enheter

            

 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till huvudmannen för Järbo friskola, den ideella 
föreningen Järbo.com, som tillägg till tidigare utbetald barn- och elevpeng 
utbetala för respektive verksamhetskategori avseende verksamhetsåret 2017: 
 
Förskola för barn 1-3 år: 22 537 kr/barn och år. 
Fritidshem: 5 188 kr/barn och år. 
 
Beloppet grundar sig på faktiskt utfall 2017. 
 
Pengarna anvisas ur sektor Barn- och utbildnings ekonomiska ram i 2018 års 
budget. Beslutet kan överklagas.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat ett barn- och elevpeng ska räknas om 
efter det faktiska utfallet för varje kalenderår. 
 
Forts 
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Forts KS § 211 2/2 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 197. 
 
Ekonomichefen och ekonom med ansvar för barn och utbildning informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Järbo Friskola, den ideella föreningen Järbo.com (besvärshänvisning) 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 212   Dnr 2018-413   
Barn- och elevpeng 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Barn- och elevpeng för 2018 baserat på 
budget för 2018 enligt nedanstående förslag: 
 
Barn -och elevpeng 2018 (vht fakturerar själva föräldraavgift)

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk
Ped oms 

1-5 år
Ped oms 
6-13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 Grundsär

Ersättning/år 117 703 85 845 47 953 102 662 26 766 27 088 42 377 53 108 82 093 481 653
Ersättning/termin 58 852 42 922 23 976 51 331 13 383 13 544 21 188 26 554 41 046 240 827
Ersättning/månad 9 809 7 154 3 996 8 555 2 230 2 257 3 531 4 426 6 841 40 138

Kr Fsk 1-3 Fsk 4-5 Allm fsk
Ped oms 

1-5 år
Ped oms 
6-13 år Frt F-klass Åk 1-6 Åk 7-9 Grundsär

Ersättning/år 125 349 91 537 49 392 102 662 26 766 29 128 44 919 56 295 87 018 510 553
Ersättning/termin 62 675 45 769 24 696 51 331 13 383 14 564 22 460 28 147 43 509 255 276
Ersättning/månad 10 446 7 628 4 116 8 555 2 230 2 427 3 743 4 691 7 252 42 546

Kommunala enheter

Fristående enheter

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och elevpeng beräknas på fastställd budget för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 160. 
 
Ekonomichefen och ekonom med ansvar för sektor Barn- och utbildning 
informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Friskolorna 
Utövare av pedagogisk omsorg 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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KS § 213   Dnr 2018-5   
Månadsrapport per oktober med prognos 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
För perioden januari till och med oktober redovisar kommunen ett positivt 
resultat med 12 839 tkr, vilket är 5 279 tkr bättre än budget.  
 
Kommunens årsprognos visar på ett underskott om 4 700 tkr gentemot budget, 
vilket skulle innebära ett positivt resultat för 2018 på 3 169 tkr. Största delen 
av underskottet härleds till minskade skatteintäkter och generella statsbidrag 
samt ökade pensionskostnader.  
 
Avvikelse per sektor framgår av framtagen månadsrapport. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2018. 
Månadsrapport oktober 2018 innehållande årsprognos. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 193. 
 
Ekonomichefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 214   Dnr 2018-29   
Mål- och resursplan 2019-2021 – aktualisering av kommunfullmäktiges 
beslut 2018-06-20 § 66 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att aktualisera kommunfullmäktiges beslut  
2018-06-20 § 66 avseende Mål och resursplan 2019-2021, med undantag av 
politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad politisk inriktning med 
prioriterade områden och övergripande mål i Mål- och resursplan 2019-2021 
enligt förslag. 

 
Reservationer 
 
Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Ulla Börjessons yrkande. 
 
Yrkanden  
 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår föreslagen förändring av 
politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål och att 
kommunstyrelsen bifaller redan beslutad Mål- och resursplan 2019-2021  
(KF 2018-06-20, § 66). 
 
Tobias Bernhardsson (C) och Linda Jansson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-20 § 66 att anta Mål- och resursplan 
2019-2021 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2019, flerårsplan 
för åren 2020 och 2021 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen,  
 
Forts 
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Forts KS § 214  2/2 
 
förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till 
kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2019. 
 
Enligt kommunallagens 11 kapitel 10 § ska ”de år då val av fullmäktige har 
hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige”.  
 
Revidering har skett av den politiska inriktningen med prioriterade områden 
och övergripande mål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2018. 
Förslag till revidering av politiska inriktningen med prioriterade områden och 
övergripande mål. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 194. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 
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KS § 215   Dnr 2018-29   
Detaljbudget 2019 och mål- och resursplan 2020-2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Detaljbudget 2019 och 
mål och resursplan för 2020-2021. 
 
Reservationer 
 
Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Ulla Börjessons yrkande. 
 
Yrkanden  
 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att texten i Mål- och 
resursplan 2019-2020 antagen av KF 2018-06-20 § 66 ska kvarstå, dock utan 
partibeteckningar, i Detaljbudget 2019 och mål- och resursplan 2020-2021. 
Avseende övriga delar i dokumentet yrkar Ulla Börjesson (S) bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Linda Jansson (M), Tobias Bernhardsson (C) och Kenneth Carlsson (L) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag att godkänna förslag till Detaljbudget 2019 
och mål och resursplan 2020-2021. 

 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
förslaget till Detaljbudget 2019 och mål och resursplan för 2020-2021. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om Mål- och resursplan 2019-2021 
(2018-06-20, § 66), innehållande vision, prioriterade områden och 
verksamhetsmål samt ramar till sektorer och investeringsutrymme för 
planperioden. 
 
Efter genomfört kommunalval har ny politisk ledning tillsatts. Med anledning 
av detta har en revidering av den politiska inriktningen med prioriterade 
områden och övergripande mål gjorts vilket föreligger för beslut i 
kommunfullmäktige, i separat ärende. 
 
Forts 
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Forts KS § 251 2/2 
 
Utifrån fastställd mål- och resursplan 2018-06-20 samt ovan nämnda 
revideringar, har förslag till Detaljbudget 2019 med mål- och resursplan  
2020-2021 upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 20 november. 
Detaljbudget 2019 med mål- och resursplan 2020-2021. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 195. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Diariet 
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KS § 216      
Sektorchefens information – Barn och utbildning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 
 
• Aktuella rekryteringar och anställningar inom sektorn.  
• Flera elever i årskurs 6 når inte alla ämneskrav och planering pågår för att 

ge extra-extra stöd och anpassningar för berörda. 
• Valboskolan 7-9 deltar i ESF-projektet ”En skola för alla” där man 

utvecklar verksamheten för att nå måluppfyllelse för elever i riskzon. 
 
_______ 
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KS § 217   Dnr 2018-424   
Förskoleverksamhet i Högsäter/Järbo  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta verksamheten Humlans förskola i Järbo 
inför sommaruppehållet 2019 och införliva den pedagogiska omsorgen i 
Högsäter med Månvägens förskola.  
 
Yrkanden  
 
Tobias Bernhardsson (C) och Linda Jansson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att avsluta 
verksamheten Humlans förskola i Järbo inför sommaruppehållet 2019 och 
införliva den pedagogiska omsorgen i Högsäter med Månvägens förskola. 
 
Ärendebeskrivning 
 
I samband med beslut om till- och ombyggnad av Månvägens förskola, 
Högsäter, fanns Humlans förskola i Järbo med som en del av beslutsunderlaget 
(2017-03-22, dnr 2017-213). Det bedömdes dock inte tydligt att byggnationen 
av Månvägens förskola innebar att avdelningen vid Humlans förskola i Järbo 
skulle avvecklas. 

 
Humlans nuvarande lokaler som ägs av extern fastighetsägare måste åtgärdas 
om verksamhet ska bedrivas fortsättningsvis. Antalet barn inom området är få 
och de kan erbjudas plats på friskolan i Järbo eller på Månvägens förskola. 
Personalen avseende pedagogisk omsorg som även fanns med i underlaget 
2017 har avslutat sina tjänster i och med pensionsavgångar. 

 
För att förtydliga  att Humlans förskola i Järbo avslutar sin verksamhet föreslås 
att ett tydligt beslut kring detta fattas av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 168. 
 
Forts 
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Forts KS § 217 2/2 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningschefen 
Mark- och exploateringschefen 
Diariet 
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KS § 218   Dnr 2018-420   
Läsårstider 2019-2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten om läsårstider 2019/2020 till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningschefen har på delegation rätt att besluta om läsårstider. 
Förslag till tider för 2019/2020 har tagits fram och redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag V8 – Läsår och verksamhetsår 2019/2020 daterat den 7 november 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 169. 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningschefen  
Diariet 
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KS § 219   Dnr 2018-6   
Redovisning kränkande behandling kvartal tre 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningschefen informerar. 
 
Enhet Q1 Q2 Q3 Summa 

Förskolan  0 1 0 1 

Valbo F-6 0 0 5 5 

Grundsärskolan 
1-9 

0 0 0 0 

Valbo 7-9 8 6 8 22 

Ödeborg 4 8 8 20 

Högsäter 0 1 11 12 

VuX 0 0 0 0 

Summa 12 16 32 60 

 
 
Forts 
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Forts KS § 219 2/2 
 

 
 
Ökningen är främst vid Högsäters skola och det rör sig om ett fåtal ungdomar 
som genom diskriminering, verbal respektive fysisk kränkning kränker andra. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningschefen 
Diariet 
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KS § 220      
Sektorchefens information - Omsorg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialchefen informerar. 
 
Aktuell nyckeltalsredovisning som bland annat redovisar att det finns en 
kösituation när det gäller demensplatser och somatiska platser. Antalet 
personer som är beviljade hemtjänst liksom hemsjukvården har ökat under året.  
 
_______ 
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KS § 221   Dnr 2018-415   
Samverkansavtal för familjecentralen från och med 2019-01-01 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att permanenta Familjecentralen som en ordinarie 
verksamhet i Färgelanda kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtal avseende 
Familjecentralen från och med 2019-01-01 
 
Finansiering sker inom befintlig budgetram. 

 
Jäv 
 
Linda Jansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende 
(lämnar lokalen). I Linda Janssons ställe tjänstgör Bengt Melin (M). 
 
Ärendebeskrivning 
 
Familjecentralen i Färgelanda kommun har drivits som projekt under fyra år 
och upphör 31 december 2018. Styrgruppen för familjecentralen är eniga om 
att verksamheten är viktig utifrån ett fortsatt generellt förebyggande och 
främjande arbete för barn 0-6 år, deras föräldrar och blivande föräldrar i 
Färgelanda kommun. Nu föreslaget reviderat och förtydligat samverkansavtal 
avseende Familjecentralen ersätter tidigare samverkansavtal (dnr 2013-206). 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2018. 
Förslag Samverkansavtal gällande Familjecentralen i Färgelanda kommun. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 167. 
 
Socialchefen och barn- och utbildningschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Socialchefen 
Västra Götalandsregionen/Närhälsan 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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KS § 222   Dnr 2018-396  
Avtal om samverkan för korttidsboende mellan kommunerna Bengtsfors, 
Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner, för egen del, avtal om samverkan för 
korttidsboende mellan kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud och Åmål.  

 
Yrkanden  
 
Kenneth Carlsson (L), Ulla Börjesson (S) och Linda Jansson (M) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att för egen del 
godkänna avtal om samverkan för korttidsboende mellan kommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till avtal runt samverkan för korttidsboende mellan kommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har arbetats fram och 
innebär att: 
  
• Avtalspartnerna förbinder sig, att i mån av plats erbjuda korttidsboende 

för invånare i avtalsparternas kommuner.  
• Säljande kommun har alltid rätt att avgöra om det finns lediga platser. 

Inför en placering ska köpande och säljande kommun samråda om 
tillsyns- och omsorgsbehovet.  

• Platserna kan inte nyttjas för personer med demensdiagnos och/eller 
demensliknande sjukdomsbild där utåtagerande beteende och/eller 
tendenser att avvika från hemmet föreligger. 

• Köpande kommun har fullt ansvar för personer som placerats i säljande 
kommun vad avser vårdplanering, hjälpmedel, transporter samt för 
särskilda kostnader som kan uppkomma under boendetiden.  

 
Forts 
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Forts KS § 222  2/2 
 
• Köpande kommun ska ersätta säljande kommun med 3 040 kronor/dygn 

för nyttjad plats (inklusive måltider). Ersättning justeras årligen med 
hänsyn till omsorgsindex. Indexuppräkning sker från och med år 2020. 

• Uppsägning av plats meddelas fem dagar i förväg. 
 
Avtalet föreslås gälla från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31. Om 
avtalet inte sägs upp senast sex månader före avtalstidens utgång förlängs 
avtalet med ett år i sänder. Uppsägning sker skriftligen.  

 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2018. 
Avtal om samverkan för korttidsboende, förslag 2018-10-30 Melleruds 
kommun, socialförvaltningens förslag.  
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 170. 
 
Socialchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Socialchefen 
Melleruds Kommun/Socialförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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KS § 223   Dnr 2018-394   
Införande av ”säkra meddelanden” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att införa ”säkra meddelande” i Färgelanda 
kommun vilket innebär att uppgifter som är sekretessklassade kan 
kommuniceras via elektronisk post. 

 
Införandet innebär en kostnad av 80 000 kr år ett inklusive uppstarts- och 
utbildningskostnader. Därefter 25 000 kr årligen återkommande.  
 
Finansiering av år etts kostnad tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel, 
därefter tas kostnaden ur budgeterad ram. 
 
Ärendebeskrivning 
 
I dagsläget har Färgelanda kommun och flera kommuner i Fyrbodal svårt att 
hantera och skicka elektronisk post med personuppgifter såväl internt som 
externt. 
 
Socialchefsnätverket i Dalsland har tagit fram en lösning som är nödvändig för 
det fortsatta samarbetet över kommungränserna, där det finns ett stort behov av 
att kunna skicka elektronisk post på ett säkert och tryggt sätt och där det inte 
finns någon risk för att sekretessuppgifter hanteras felaktigt. Likaså underlättas 
det interna arbetet i kommunen där vi i dagsläget inte kan skicka elektronisk 
post till varandra med personuppgifter vilket ”säkra meddelande” möjliggör. 
Det samma gäller till och från myndigheter som exempelvis Migrationsverket, 
Polismyndigheten och Domstolsväsendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018. 
Presentation av ”verktyget” Säkra meddelanden. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 171. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Socialchefen 
IT-strateg 
IT-chef 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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KS § 224   Dnr 2018-395  
Avtalssamverkan avseende familjehems- och familjerättsenhet med Åmåls 
kommun som huvudman och värdkommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtalssamverkan avseende familjehems- 
och familjerättsenheten med övriga Dalslandskommuner och med Åmåls 
kommun som huvudman och värdkommun. 
 
Enheterna finansieras via en fördelningsnyckel från samverkande kommuner 
baserat på befolkningsstatistik per 2018-06-30 för år 2019. För 2020 utifrån 
antal ärenden 2019-10-31 och befolkningsstatistik 2019-10-31. Kostnaden 
fördelas 40 % efter antalet ärenden och 60 % efter invånarantal. Därefter sker 
en årlig revidering kopplad till ovanstående datum. 

 
Yrkanden  
 
Ulla Börjesson (S), Tobias Bernhardsson (C) och Kenneth Carlsson (L) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att ingå 
avtalssamverkan avseende familjehems- och familjerättsenhet med övriga 
Dalslandskommunerna och med Åmåls kommun som huvudman och 
värdkommun.  
 
Ärendebeskrivning 
 
I Färgelanda kommun har det varit svårt att upprätthålla kompetensen då 
uppdraget som familjehemssekreterare och familjerättssekreterare har varit 
personbundet till en årsarbetare. Detta har även medfört att det kan ha brustit i 
kompetensutveckling hos ansvarig handläggare utifrån ensamarbete. Brister 
kan ha förekommit i såväl uppföljning som handledning till kommunens egna 
familjehem. Dessa brister och den sårbarhet som lätt och snabbt kan uppstå 
skulle upphöra i samband med att Färgelanda kommun ingår avtalssamverkan 
med övriga Dalslandskommuner. 
 
Forts 
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Forts KS § 224  2/2 
 
Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål har sedan 
2014 ett samarbete om familjehems- och familjerättsverksamhet, med Åmåls 
kommun som huvudman och värdkommun. I avtalet om samverkan beskrivs 
samarbetet omfatta all: 
 
• Familjerättslig verksamhet (ej enkla faderskapsbekräftelser). 
• Rekrytering och utredning av familjehem (ej utredning av 

kontaktpersoner), utbildning av familjehem samt stöd till familjehem och 
kontaktfamiljer. 

 
Verksamheten har som mål att upprätta en gemensam ”familjehemsbank” för 
att samverkanskommunerna ska ha möjlighet att matcha barnets behov med 
placeringsbehov mot lämpligt familjehem. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2018. 
Avtal Dalslands familjehemsenhet respektive Avtal Dalslands familjerätts-
enhet. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 172. 
 
Socialchefen informerar.  
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Socialchefen 
Åmåls Kommun 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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KS § 225   Dnr 2018-416   
Val av representanter inklusive ordförande till folkhälsorådet (FHR) 
 
1. Kommunstyrelsens beslut 
 
Antal ordinarie ledamöter och ersättare 
 
Kommunstyrelsen beslutar att folkhälsorådet (FHR) ska bestå av tre ordinarie 
ledamöter och tre ersättare under mandatperioden 2019-2022. Ersättarna har 
inte närvarorätt. 
 
2. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordinarie ledamöter 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordinarie ledamöter i folkhälsorådet välja: 
Kenneth Carlsson (L) 
Marion Pelli (C) 
Magnus Fröberg (S) 
 
Nomineringar vid valet till ordinarie ledamöter i folkhälsorådet: 
 
Kenneth Carlsson (L) nomineras av Louise Blom (C). 
Marion Pelli (C) nomineras av Louise Blom (C). 
Magnus Fröberg (S) nomineras av Urban Henriksson (S). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på var och en av de nominerade och finner att 
kommunstyrelsen väljer följande ordinarie ledamöter i folkhälsorådet: 
 
Kenneth Carlsson (L) 
Marion Pelli (C) 
Magnus Fröberg (S) 
 
Forts 
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Forts KS § 225 2/3 
 
3. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ersättare 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ersättare i folkhälsorådet välja: 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Bengt Melin (M) 
Urban Henriksson (S). 
 
Nomineringar vid valet till ersättare i Folkhälsorådet: 
 
Birgitta Mehamedi Örn (C) nomineras av Louise Blom (C). 
Bengt Melin (M) nomineras av Louise Blom (C). 
Urban Henriksson (S) nomineras av Ulla Börjesson (S). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på var och en av de nominerade och finner att 
kommunstyrelsen väljer följande ersättare i folkhälsorådet: 
 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Bengt Melin (M) 
Urban Henriksson (S). 
 
4. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordförande 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i folkhälsorådet välja  
Kenneth Carlsson (L). 
 
Nominering vid valet till ordförande i folkhälsorådet: 
 
Kenneth Carlsson (L) nomineras av Louise Blom (C). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen och finner att 
kommunstyrelsen väljer Kenneth Carlsson (L) till ordförande i folkhälsorådet. 
 
Forts 
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Forts KS § 225 3/3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kopplingarna mellan 
folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet och ett eventuellt samgående i 
framtiden. Ett första steg i detta är att utsedda representanter i de båda råden är 
samma personer under kommande mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 177. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Rådets sekreterare 
Lönekontoret 
Kanslienheten 
Diariet 
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KS § 226   Dnr 2018-417   
Val av representanter inklusive ordförande till brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) 
 
1. Kommunstyrelsens beslut 
 
Antal ordinarie ledamöter och ersättare 
 
Kommunstyrelsen beslutar att brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska bestå av tre 
ordinarie ledamöter och tre ersättare under mandatperioden 2019-2022. 
Ersättarna har inte närvarorätt. 
 
2. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordinarie ledamöter 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordinarie ledamöter i brottsförebyggande 
rådet välja: 
Kenneth Carlsson (L) 
Marion Pelli (C) 
Magnus Fröberg (S) 
 
Nomineringar vid valet till ordinarie ledamöter i brottsförebyggande 
rådet: 
 
Kenneth Carlsson (L) nomineras av Louise Blom (C). 
Marion Pelli (C) nomineras av Louise Blom (C). 
Magnus Fröberg (S) nomineras av Urban Henriksson (S). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på var och en av de nominerade och finner att 
kommunstyrelsen väljer följande ordinarie ledamöter i brottsförebyggande 
rådet: 
 
Kenneth Carlsson (L) 
Marion Pelli (C) 
Magnus Fröberg (S) 
 
Forts 
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Forts KS § 226 2/3 
 
3. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ersättare 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ersättare i brottsförebyggande rådet välja: 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Bengt Melin (M) 
Urban Henriksson (S). 
 
Nomineringar vid valet till ersättare i brottsförebyggande rådet: 
 
Birgitta Mehamedi Örn (C) nomineras av Louise Blom (C). 
Bengt Melin (M) nomineras av Louise Blom (C). 
Urban Henriksson (S) nomineras av Ulla Börjesson (S). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på var och en av de nominerade och finner att 
kommunstyrelsen väljer följande ersättare i brottsförebyggande rådet: 
 
Birgitta Mehamedi Örn (C) 
Bengt Melin (M) 
Urban Henriksson (S). 
 
4. Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordförande 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ordförande i brottsförebyggande rådet välja  
Marion Pelli (C). 
 
Nominering vid valet till ordförande i brottsförebyggande rådet: 
 
Marion Pelli (C) nomineras av Louise Blom (C). 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen och finner att 
kommunstyrelsen väljer Marion Pelli (C) till ordförande i brottsförebyggande 
rådet. 
 
Forts 
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Forts KS § 226 3/3 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kopplingarna mellan 
brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet och ett eventuellt samgående i 
framtiden. Ett första steg i detta är att utsedda representanter i de båda råden är 
samma personer under kommande mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 178. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Rådets sekreterare 
Lönekontoret 
Kanslienheten 
Diariet 
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KS § 227   Dnr 2018-418   
Val av representanter till näringslivsrådet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till representanter i näringslivsrådet välja: 
Tobias Bernhardsson (C) 
Linda Jansson (M) 
Ulla Börjesson (S). 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ser att kommunens representanter i 
näringslivsrådet bör vara samma som i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Rådet bör föra diskussioner hur kommunens företagare ska bli mer delaktiga i 
rådets arbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 179. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Valda ledamöter  
Rådets sekreterare 
Lönekontoret 
Kanslienheten 
Diariet 
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KS § 228   Dnr 2018-384   
Nominering av ledamöter i styrelsen för Kommuninvest Ekonomiska förening 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att för Färgelanda kommun nominera Linda Jansson 
(M) till ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Yrkanden  
 
Kenneth Carlsson (L) yrkar att kommunstyrelsen nominerar Linda Jansson (M) 
för Färgelanda kommun till ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk 
förening. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att nominera 
Linda Jansson.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder 
medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till 
föreningsstyrelsen. Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter 
och 15 ersättare. De personer som föreslås ingå i styrelsen ska ha förtroende-
uppdrag  hos kommun eller landsting/region som vid tidpunkten för den 
ordinarie föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen. 
 
Val av styrelseledamöter sker vid ordinarie föreningsstämma den 11 april 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommuninvests ”Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för 
Kommuninvest ekonomisk förening” daterad 25 oktober 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 180. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Valberedningen Kommuninvest Ekonomisk förening 
Diariet 
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KS § 229   Dnr 2017-631   
Intern kontroll 2018 - Uppföljning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad uppföljning av Intern kontroll 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen antar den 6 december 2017 (§ 269) Intern kontrollplan för 
2018 med kompletteringen att efterlevnaden av kommunens kravrutiner ska 
ingå.  
 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (antagna 3 maj 
2017, § 93 (dnr 2017-271)) ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan 
för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas 
senast under december månad. Uppföljning av innevarande års interna 
kontrollplan sker i samband med att kommunstyrelsen beslutar om plan för 
kommande år.  
 
En samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts redovisas. Några av 
kontrollmomenten föreslås finnas med i den kontrollplan för 2019 som 
kommunstyrelsen ska fatta beslut om, i separat ärende.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018. 
Intern kontrollplan 2018 med uppföljning. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 181. 
 
Kommunchefen informerar.  
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Diariet 
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KS § 230   Dnr 2018-410   
Intern kontrollplan 2019, kommunstyrelsen - Information 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet. Beslut i ärendet 
fattas i januari 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunallagens 6 kap 6 § framgår att ”Nämnderna skall var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när 
vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över 
till någon annan. Lag (2017:725).” 
 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KF 2017-05-03  
§ 93 (dnr 2017-271)) ska kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas 
senast under december månad. Uppföljning av innevarande års interna 
kontrollplan sker i samband med att kommunstyrelsen beslutar om plan för 
kommande år, se separat ärende.  
 
I och med ny nämndsorganisation från 2019 kommer kommunstyrelsens 
interna kontrollplan endast att innehålla kontroller för de verksamheter som 
ligger inom styrelsens ansvarsområden. Respektive nämnd kommer att upprätta 
intern kontrollplan för sin verksamhet. 
 
Efter uppföljning av planen för 2018 framkommer att ett antal av planens 
kontrollpunkter bör följas upp även 2019. Det handlar bland annat om att 
rutiner ska tas fram eller revideras och/eller skapas. Utöver dessa punkter 
föreslås ett nytt kontrollmoment avseende kontroll att beslutade attestuppdrag 
överensstämmer med det som är inlagt i ekonomisystemet. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar framtaget förslag till Intern 
kontrollplan för Kommunstyrelsen 2019. 
 
Forts 
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Forts KS § 230 2/2 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018. 
Förslag Intern kontrollplan 2019 – Kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 182. 
 
Kommunchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Diariet 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2018-11-28  47(74) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 231      
Kommunchefens information 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar. 
 
• Ett stort antal upphandlingar och avtal är klara inom ett antal sakområden. 
• Utbildningsmaterial kring HBTQ är framtaget och ska nu via 

enhetschefer gås igenom med medarbetarna. 
• Inom krisberedskapsverksamheten har krishanteringsråd Dalsland 

träffats. En gemensam POSOM-utbildning (psykiskt och socialt 
omhändertagande) har också genomförts. 

• Förändringar i kommunchefens ledningsgrupp.  
• Kommande byte av iPad för kommunens förtroendevalda sker i samband 

med kommunfullmäktiges sammanträde i december.  
 

_______ 
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KS § 232   Dnr 2016-428   
Förvaltningsplan/försäljning av Gatersbyn 1:120 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att försälja 
industrifastigheten Gatersbyn 1:120.  
 
Genom detta beslut avbryts arbetet med bolagisering av industrifastigheten 
Gatersbyn 1:120. 
 
Protokollsanteckning 
 
Ulla Börjesson (S), Magnus Fröberg (S) och Urban Henriksson (S) lämnar 
följande protokollsanteckning:  
 
”Oppositionen känner sig inte involverande då en försäljning inte har 
diskuterats under handläggningen. Innan beslut fattas om försäljning bör det 
finnas en plan avseende orsak till försäljning och hur kommunen ställer sig om 
eventuella anbud inte är i en storleksordning som kommunen anser fastigheten 
vara värd att sälja för. Ärendet borde också varit två enskilda ärenden och inte 
ett gemensamt. 
 
Med anledning av ovanstående anser Socialdemokraterna att arbetsutskottets 
förslag att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att försäja 
industrifastigheten Gatersbyn 1:120” ska avslås.. 

 
Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen 
Ulla Börjesson  Magnus Fröberg  Urban Henriksson” 
 
Yrkanden  
 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag 
till beslut.  
 
Linda Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår  
 
Forts 
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Forts KS § 232 2/2 
 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att försälja 
industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Genom det beslutet avbryts arbetet med 
bolagisering av samma fastighet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 30 juni 2018 (§ 74) att bolagisera 
industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Ägande såväl ansvar överförs till 
aktiebolag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för 
att genomföra bolagisering senast 20181231. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 176. 
 
Ordföranden informerar om aktuellt läge efter diskussion med hyresgästerna. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 233      
Sektor samhällsutveckling - Information  
 
Ärendet utgår. 
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KS § 234   Dnr 2018-142   
Anläggande av multiarena Högsäter  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet kring anläggande av 
multiarena Högsäter till budgetarbetet 2020. 

 
Reservationer 
 
Ulla Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Ulla Börjessons yrkande. 
 
Yrkanden  
 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anlägga en ”mini”-
multiarena enligt förvaltningens förslag och att ekonomiska medel till detta tas 
ur investeringsram 2019.  
 
Linda Jansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta 
ärendet till budgetarbetet 2020. 
 
Omröstning begärs.  
 
Voteringsproposition  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition:  
 
Ja-röst för Linda Janssons (M) yrkande (hänskjuta ärendet till budgetarbetet 
2020). 
Nej-röst för Ulla Börjessons (S) yrkande (att anlägga en ”mini”-multiarena 
enligt förvaltningens förslag). 
 
Omröstningsresultat 
 
Sex ja-röster: Louise Blom (C), Birgitta Mehamedi Örn (C), Magnus Bandgren 
(C), Bo Ljung (L), Linda Jansson (M) och Tobias Bernhardsson (C). 
 
Forts 
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Forts KS § 234 2/2 
 
Fem nej-röster: Jörgen Andersson (SD), Karl-Erik Segersax (SD), Ulla 
Börjesson (S), Urban Henriksson (S) och Magnus Fröberg (S). 
 
Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt Linda Janssons (M) yrkande att 
hänskjuta ärendet till budgetarbetet 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utifrån givet uppdrag till kommunchefen har förvaltningen utrett möjlig 
placering och kostnader för att anlägga en multiarena och årlig driftskostnad. 
Det finns två områden som bedöms möjliga för en placering. Att anlägga en 
”multiarenan” beräknas kosta 500 000 kronor och den årliga driftkostnaden 
beräknas till 20 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommunledningsutskotten den  
3 oktober 2018 (§ 166).  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2018-09-03. 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03 § 166. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 183. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Mark- och exploateringschefen 
Diariet 
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KS § 235   Dnr 2017-735   
Tillbyggnad Högsäters brandstation 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att förenkla 
genomförande i syfte att minska kostnaden för investeringen, genom att 
• i första hand omförhandla avtalet inom ramen för LOU 
• i andra hand genomföra en ny upphandling tidigt under 2019. 

 
Yrkanden  
 
Linda Jansson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet 
för att förenkla genomförande i syfte att minska kostnaden för investeringen, 
genom att 
• i första hand omförhandla avtalet inom ramen för LOU 
• i andra hand genomföra en ny upphandling tidigt under 2019 

 
Ulla Börjesson (S), Bo Ljung (L), Jörgen Andersson (SD), Karl-Erik Segersax 
(SD) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till Linda Janssons (M) yrkande.  
 
Propositionsordning  
 
Kommunstyrelsen godkänner att proposition ställs på yrkandet. Efter ställd 
proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ny upphandling av tillbyggnad har genomförts efter kommunstyrelsens beslut 
2018-06-20 § 139. Då endast ett anbud inkom, upprättades en kostnadskalkyl, 
baserat på aktuellt förfrågningsunderlag, som uppskattade byggnadskostnaden 
till ett lägre pris än anbudet. 
 
Om byggnation ska ske med anbudet som grund samt övriga kostnader i 
samband med byggnationen behövs ytterligare 2 Mkr för att detta ska kunna 
genomföras. 
 
Kommunstyrelsens presidium behandlade ärendet den 22 oktober 2018 (§ 154). 
Presidiet önskade ytterligare information vilket gavs av samhälls-
utvecklingschefen och mark- och exploateringschefen vid arbetsutskottets 
sammanträde 2018-11-12 § 185.  
 
Forts 
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Forts KS § 235 2/2 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från mark- och exploatering daterad den 8 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2018-10-22 § 154. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 185. 
 
Ordföranden informerar från möte med berörda parter. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringschefen 
Diariet 
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KS § 236   Dnr 2017-501, 2017-125   
Revidering av bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade bidragsregler för föreningar i 
Färgelanda kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningsutskottet beslutar 2018-05-21 § 86 att återremittera ärendet 
om översyn av bidragsregler för föreningsbidrag.  
 
Förvaltningen har arbetat vidare utifrån dialogen med ledningsutskottet i syfte 
att anpassa det till den föreningsverksamhet som bedrivs i kommunen. I 
regelverket för föreningsbidrag som antogs 2014-09-03 saknas riktlinjer för 
bidrag till sociala föreningar, arrangemangsstöd och evenemangsskyltar. 
Regelverket har nu kompletterats med riktlinjer för dessa områden samt att 
förtydliganden har gjorts i övrigt för ökad struktur i dokumentet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingschefen tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2018. 
Förslag till Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun med bilagorna 
”Riksidrottsförbundets policy om alkohol, narkotika, doping och tobak”, 
”Riktlinjer för annonsering på evenemangsskyltar längs lv173 Rådanefors samt 
Lv Järbo och Färgelanda” samt ”Revidering anläggningsbidrag 2018/2019”. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-12-11 § 187. 
 
Enhetschef Kultur och Fritid informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 237   Dnr 2017-667  
Framtida samverkan i Dalsland 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till handlingarna. 
Ärendet återkommer för beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommuncheferna i de fem Dalslandskommunerna har haft i uppdrag att utreda 
förutsättningar och ta fram förslag på gemensam långsiktig plan för samverkan 
mellan kommunerna. Slutrapport för arbetet har nu tagits fram. 
 
För att arbeta vidare med eventuella samverkansområden behöver nödvändiga 
beslut fattas i berörda kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 166. 
 
Kommunchefen informerar.  
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchefen 
Diariet 
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KS § 238   Dnr 2018-25  
Redovisning av obesvarade motioner november 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner redovisas 
två gånger om året, vår och höst. Kommunfullmäktige kan i samband med 
detta avskriva motioner från vidare handläggning.  
 
Motioner som ännu inte besvarats 2018-11-05: 
 
Dnr 2017/624 
Motion om Utdelning av halkbroddar till pensionärer och andra grupper i 
behov av detta, kostnadsfritt (Linda Jansson (M) Per Krokström (M)) 
Anmäld KF 2017-11-22 
 
Dnr 2018/79 
Motion om utegym i Färgelanda kommun (Inger Bäcker (V)) 
Anmäld i KF 2018-02-14 
 
Dnr 2018/223  
Motion angående södra infarten till Färgelanda - omtag för att 
åstadkomma en säker trafiksituation (Tobias Bernhardsson (C)) 
Anmäld i KF 2018-05-16 
 
Dnr 2018/273 
Motion om att göra det enklare att sortera till återvinning  
(Ann-Marie Jakobsson (C)) 
Anmäld i KF 2018-06-20 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 173. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 239   Dnr 2017-624   
Svar på motion om att dela ut halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer 
och andra grupper som kan behöva detta 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att 2018 dela ut halkbroddar gratis till 
personer från 75 års ålder och äldre. Finansiering, sker inom kommunstyrelsens 
ofördelade medel till en kostnad om högst 120 000 kr. Inför framtiden förs en 
dialog i pensionärsrådet kring behov av liknande åtgärder. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Linda Jansson (M), Per Krokström (M) och Christina Svedberg (M) har i en 
motion föreslagit ”att man vill att kommunen delar ut halkbroddar till 
pensionärer och andra grupper av invånare som kan förmodas behöva dessa 
kostnadsfritt”. Utifrån ett förebyggande arbete och för att minska båda lidande 
och kostnader för den enskilde och kommunen är det bra att använda 
halkbroddar.  
 
För att dela ut halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper som 
kan behöva detta krävs en tydlig rutin för vilka som ingår i dessa grupper samt 
i vilken omfattning de ska delas ut. 
 
Utifrån fråga från arbetsutskottet framgår att 2018 rör sig antalet personer 75 år 
och äldre till ca 770 stycken med en kostnad mellan 120-150 kr per broddpar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2018. 
Motion ”Halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra grupper i behov 
av detta. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 § 174. 
 
Kommunchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 240   Dnr 2018-427   
Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till arbetsordning för 
Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens 
uppdrag härmed är avslutat. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att 
upprätta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i huvudsaklig 
överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en 
nämndsorganisation. 
 
Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige vilket är en lokal anpassning till Sveriges kommuner och 
landstings normalförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06. 
Förslag Arbetsordning Kommunfullmäktige. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 198. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 241   Dnr 2018-428  
Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för 
Kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens 
uppdrag härmed är avslutat. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att 
upprätta förslag till reglemente för kommunstyrelsen i huvudsaklig 
överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en 
nämndsorganisation. 
 
Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen. I stora drag innebär förslaget till reglemente att 
kommunstyrelsen förutom de obligatoriska uppgifterna enligt kommunallagen 
också ansvarar för samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06. 
Förslag Reglemente Kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 199. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 242   Dnr 2018-429   
Reglemente för Utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för 
Utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens 
uppdrag härmed är avslutat. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att 
upprätta förslag till reglemente för utbildningsnämnden i huvudsaklig 
överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en 
nämndsorganisation. 
 
Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för 
utbildningsnämnden som förutom de obligatoriska uppgifterna enligt 
kommunallagen också är huvudman för skolväsendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-21 § 120 att presidiet i 
utbildningsnämnden ska bestå av ordförande och vice ordförande. En 
revidering av reglementet sker så att det överensstämmer med 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06. 
Förslag Reglemente Utbildningsnämnden. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 200. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 243   Dnr 2018-430   
Reglemente för Socialnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens 
uppdrag härmed är avslutat. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att 
upprätta förslag till reglemente för socialnämnden i huvudsaklig 
överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en 
nämndsorganisation. 
 
Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för 
socialnämnden som förutom de obligatoriska uppgifterna enligt 
kommunallagen också är ansvarig för kommunens uppgifter enligt 
speciallagstiftning inom det sociala området. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-21 § 120 att presidiet i socialnämnden 
ska bestå av ordförande och vice ordförande. En revidering av reglementet sker 
så att det överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06. 
Förslag Reglemente Socialnämnden. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 201. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 244   Dnr 2018-431   
Reglemente för Bygg- och trafiknämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Bygg- och 
trafiknämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens 
uppdrag härmed är avslutat. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Organisationsöversynsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att 
upprätta förslag till reglemente för bygg- och trafiknämnden i huvudsaklig 
överensstämmelse med beslutet 2018-06-20 § 79 att inrätta en 
nämndsorganisation. 
 
Organisationsöversynsgruppen har upprättat förslag till reglemente för bygg- 
och trafiknämnden som är ansvarig för kommunens uppgifter enligt plan- och 
bygglagen, de delar som avser myndighetsutövning mot enskild (i huvudsak 
bygglov och tillsynsärenden), upprättar förslag till fysiska planer och svarar för 
kommunens uppgifter enligt trafiklagstiftningen (lokala trafikföreskrifter) samt 
trafiksäkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beredningsprotokoll Organisationsöversynsgruppen 2018-11-06. 
Förslag Reglemente Bygg- och trafiknämnden. 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-21 § 202. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 245    
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ har att rapportera om 
beslut/händelser från dessas sammanträden och som kan komma att påverka 
Färgelanda kommun. 
 
Skriftliga rapporter lämnas från Ungdomsrådet 2018-10-24, 
brottsförebyggande rådet 2018-10-29 samt näringslivsrådet 2018-10-31. 
 
Ordföranden och förste vice ordföranden informerar från möte med direktionen 
för Dalslands Miljö- och energiförbund.  
 
Arbetsutskottet har träffat ungdomsrådet som lämnade två reella 
förbättringsförslag; avsaknad av belysning från skateboardparken till Höjden-
området samt upprustning av skateboardparken. 
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KS § 246   Dnr 2018-31  
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger bifogade delegationsbeslut till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 247   Dnr 2018-32   
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger bifogade meddelanden till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 248      
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-12 och 2018-11-21 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 249      
Personalutskottets mötesanteckningar 2018-11-12  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger mötesanteckningarna till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 250      
Avslutning 

 
Ordföranden önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År då detta är 
kommunstyrelsens sista sammanträde för i år. Ulla Börjesson (S) önskar, på 
styrelsens vägnar, honom det samma. 
 
_______ 
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