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Kommunfullmäktige
________________________________________________________________________
Plats och tid
Beslutande
Övriga deltagare

Furåsen Färgelanda onsdag 12 december 2018, kl. 19.00 – 20.30
24 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 30 beslutande
Se närvarolistan på sid 3 och 4
Marianne Martinsson, sekreterare
Susanne Korduner, kommunchef t o m § 170

Allmänheten representeras av 12 personer

Utses att justera

Ulla Börjesson (S) och Magnus Bandgren (C)
Paragrafer §§ 158 - 182

Underskrifter
Ordförande

________________________________________________________________

Justerande

________________________________________________________________

Sekreterare

________________________________________________________________

Thor-Björn Jakobsson (C)

Ulla Börjesson (S)

Magnus Bandgren (C)

Marianne Martinsson

_________________________________________________________________________________
BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-12
Anslags uppsättande: 2018-12-19
Anslags nedtagande: 2019-01-10
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift Marianne Martinsson
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Närvarolista
Närvaro- och omröstningslista mandatperioden 2018-2022
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2018-12-12
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

Närv

Frånv

För Moderata samlingspartiet
1 Linda Jansson (M)

N

2 Per Krokström (M)
Christina Svedberg
3 Hans-Göran Palmqvist (M)

N
N

F

För Centerpartiet
1 Tobias Bernhardsson (C)

N

2 Thor-Björn Jakobsson (C)

N

3 Louise Blom (C)

N

4 Sandra Hallberg (C)

N

5 Magnus Bandgren (C)

N

6 Tomasz Galbas (C)

N

7 Kristina Ivarsson (C)

N

8 Karin Snapp (C)

N

9 Marion Pelli (C)
Birgitta Mehamedi Örn
10 Carina Tihane (C)
Ann Blomberg

F
N
F
N

För Liberalerna
1 Kenneth Carlsson (L)

N

2 Ingo Asplund (L)

N

För Socialdemokraterna

Justering

1 Ulla Börjesson (S)

N

2 Edgardo Varas (S)

N

Utdragsbestyrkande
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Forts Närvaro- och omröstningslista mandatperioden 2018-2022
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2018-12-12
Beslutande
(ord. ledam. och tjänstg. ersättare)

3 Kerstin Fredriksson (S)

Närv

Frånv

N

4 Tommy Larsson (S)
Per-Olof Magnusson
5 Lilian Borg-Hansen (S)

F
N
N

6 Urban Henriksson (S)

N

7 Peter Höög (S)

N

8 Eva Lena Johansson (S)

N

För Vänsterpartiet
1 Inger Bäcker (V)
Lars Karlsson

F
N

För Sverigedemokraterna
1 Jörgen Andersson (SD)

N

2 Jessica Olsen (SD)

F

3 Karl-Erik Segersax (SD)

N

4 Owe Qvick (SD)

N

5 Jane Glamér (SD)
Hans Johansson
6 Maj Andersson (SD)

N
N

7 Pontus Westerman Hansson (SD)

N

F

Närvarande inte tjänstgörande ersättare
Håkan Melin (C)
Magnus Fröberg (S)
Fredrik Gustafsson (C)
Tony Bratt Nilsson (S)
Ann-Marie Jacobsson (C)
Olle Hagström (L)
Ersättares ev tjänstgöring vid jäv anges i resp §

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 158
Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnar sammanträdet och noterar
att kommunen avtackat tre förtroendevalda som tjänat kommunen under många år
Zaid Långström (S) (cirka 45 år), Bengt Axelsson (C) (cirka 16 år) och Ingemar Lindhe
(C) (cirka 18 år)
att många olika organisationer ordnat och ordnar julmarknader. Sådana evenemang bidrar
till trivseln i kommunen.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 159
Godkännande av kungörelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelsen godkänns.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 160
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 161
Nya interpellationer
Inga nya interpellationer har lämnats in.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 162
Nya enkla frågor
Inga nya enkla frågor har lämnats in.

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 163
Dnr 2018/489
Motion om frukost och mellanmål i skolverksamhet.
Önskemål om att införa frukost och mellanmål under skoldagen (Tommy Larsson
(S))
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till
kommunchefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 164
Dnr 2018/488
Motion om Ödeborgs skola - Gymnastikhallen
Prioritering av renovering av gymnastikhallen i Ödeborgs skola ska ingå i
underhållsplan för kommunens fastigheter. (Ulla Börjesson (S))
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Skickas till kommunchefen

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-12

12(33)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
KF § 165
Dnr 2018-29
Mål- och resursplan 2019-2021 – aktualisering av kommunfullmäktiges beslut 201806-20 § 66
Kommunfullmäktiges beslut
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 20192021 enligt förslag.
Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller redan beslutad
Mål- och resursplan 2019-2021
(Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, § 66).
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter
ställda proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag (Tobias Bernhardssons
yrkande)
Nej-röst för bifall till redan beslutad Mål och resursplan
(Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, § 66)
Omröstningsresultat
15 ja-röster: Linda Jansson (M), Christina Svedberg (M), Hans-Göran
Palmqvist (M), Tobias Bernhardsson (C), Louise Blom (C), Sandra
Hallberg (C), Magnus Bandgren (C), Tomasz Galbas (C),
Kristina Ivarsson (C), Karin Snapp (C), Birgitta Mehamedi Örn (C),

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 165
Ann Blomberg (C), Kenneth Carlsson (L), Ingo Asplund (L) och ThorBjörn Jakobsson (C)
9 Nej-röster: Ulla Börjesson (S), Edgardo Varas (S), Kerstin Fredriksson (S),
Per-Olof Magnusson (S), Lilian Borg-Hansen (S), Urban Henriksson (S),
Peter Höög (S), Eva-Lena Johansson (S) och Lars Karlsson (V)
6 ledamöter avstår från att rösta: Jörgen Andersson (SD), Karl-Erik Segersax (SD),
Owe Qvick (SD), Hans Johansson (SD), Maj Andersson (SD) och Pontus Westerman
Hansson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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,
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 214
_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
Diariet
Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 166
Investeringar Färgelanda Vatten

Dnr 2018-369

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar i enlighet med
Budget 2019 samt plan 2020-2021.
Ärendebeskrivning
Enligt ägardirektiv för Färgelanda Vatten AB, som antogs av kommunfullmäktige 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 20202021, 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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 204
Beslutet expedieras till:
Färgelanda Vatten AB
Ekonomichefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 167
Dnr 2018-369
VA-TAXA 2019 för Färgelanda Kommun
Kommunfullmäktiges beslut
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 kommunfullmäktige 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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 205
Beslutet expedieras till:
Färgelanda Vatten
Västvatten
Ekonomichefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-12

16(33)

Kommunfullmäktige
______________________________________________________________________
KF § 168
Dnr 2017-501, 2017-125
Revidering av bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 236
Beslutet expedieras till:
Fritid och kulturchefen fvb till berörda
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 169
Dnr 2016-428
Försäljning av fastigheten Gatersbyn 1:120 (Livsmedelscenter i Väst – Björnhuset)
samt återtagande av uppdrag till kommunstyrelsen att bolagisera fastigheten.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att försälja
industrifastigheten Gatersbyn 1:120.
Genom detta beslut avbryts arbetet med bolagisering av industrifastigheten
Gatersbyn 1:120.
Reservation
Ulla Börjesson (S), Edgardo Varas (S), Kerstin Fredriksson (S), Per-Olof
Magnusson (S), Lilian Borg-Hansen (S), Urban Henriksson (S),
Peter Höög (S) och Eva-Lena Johansson (S) reserverar sig mot beslutet och
antecknar följande till protokollet:
”Socialdemokraterna yrkar avslag på beslutet om att inleda en försäljningsprocess av
fastigheten Gatersbyn 1:120 samt avbryta bolagiseringen av samma fastighet av följande
skäl.
Innan man går ut med en försäljning borde man ha haft en diskussion om syftet med
försäljningen, vad vill man att den skall leda till förutom att bli av med fastigheten. Vad
är en lägsta acceptabel köpeskilling. Även en alternativ plan bör tas fram om man inte
lyckas försälja fastigheten.
Vad det gäller beslutet att avbryta bolagiseringen av fastigheten anser vi att detta inte är
ett genomtänkt beslut. Det är ganska vanligt att man vid en försäljning av
industrifastigheter säljer den i bolagsform då det ofta är det en eventuell köpare önskar.
Genom att avbryta bolagiseringen fördröjer man också en eventuell försäljningsprocess,
då man återigen i så fall måste gå till fullmäktige för att få ett beslut om att bolagisera.
Då den påbörjade bolagiseringen redan var näst intill klar, hade de varit klart mycket
klokare att enbart gjort halt i processen som sedan kunde slutföras om en bolagisering
behövs vid en försäljning”
Yrkanden
Tobias Bernhardsson (C) med instämmande av Jörgen Andersson (SD) och
Linda Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att försälja
industrifastigheten Gatersbyn 1:120.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 169
Genom detta beslut avbryts arbetet med bolagisering av industrifastigheten
Gatersbyn 1:120.
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner att proposition ställs på yrkandena. Efter
ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar
bifalla kommunstyrelsens förslag 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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 232

Beslutet expedieras till:
Kommunchefen
Personalchefen/adm chefen
Diariet
Mark och exploateringschefen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 170
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet kl 20.15 – 20.40

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 171
Dnr 2018-358
Delårsrapport 2018 för Fyrbodals kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 206
Beslutet expedieras till:
Fyrbodal
Ekonomichefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 172
Dnr 2018-359
Delårsrapport januari – augusti 2018 för Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 207

Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet
Ekonomichefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 173
Dnr 2018-379
Delårsrapport Dalslands Miljö- och energiförbund
Kommunfullmäktiges beslut
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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 173
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 208

Beslutet expedieras till:
Dalslands miljö och energiförbund
Ekonomichefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 174
Dnr 2018-401
Delårsrapport Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
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

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 174
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 209

Beslutet expedieras till:
NÄRF
Ekonomichefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 175
Dnr 2018-25
Redovisning av obesvarade motioner november 2018
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 238
Beslutet expedieras till:
Kommunchefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 176
Dnr 2017-624
Svar på motion om att dela ut halkbroddar kostnadsfritt till pensionärer och andra
grupper som kan behöva detta
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Yrkande
Linda Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla
motionen.
Propositionsordning
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att
i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen.
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 239
Beslutet expedieras till:
kommunchefen
Diariet
Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 177
Dnr 2018-427
Arbetsordning för Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 240
_______

Beslutet expedieras till:
Webben - arbetsordningen
Kommunfullmäktiges presidie
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 178
Reglemente för Kommunstyrelsen

Dnr 2018-428

Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 241

Beslutet expedieras till:
Webben - reglementet
Kommunstyrelsens presidium
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 179
Reglemente för Utbildningsnämnden

Dnr 2018-429

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för
Utbildningsnämnden med redaktionell ändring av antalet vice ordförande.
(en följd av kommunfullmäktiges beslut om val av presidium i nämnden)
Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens
uppdrag härmed är avslutat.
Notering till protokollet
Kerstin Fredriksson (S) noterar att kommunfullmäktige vid valet av vice
ordförande (2018-11- 21) har beslutat att välja en vice ordförande (inte två)
och att reglementet därför ska revideras i denna del – en redaktionell
ändring).
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 242
Beslutet expedieras till:
Webben - reglementet
Utbildningsnämndens presidium
Diariet
Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 180
Reglemente för Socialnämnden

Dnr 2018-430

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reglemente för Socialnämnden
med redaktionell ändring av antalet vice ordförande. (en följd av
kommunfullmäktiges beslut om val av presidium i nämnden).
Kommunfullmäktige beslutar vidare att organisationsöversynsgruppens
uppdrag härmed är avslutat.
Notering till protokollet
Kerstin Fredriksson (S) noterar att kommunfullmäktige vid valet av vice
ordförande (2018-11- 21) har beslutat att välja en vice ordförande (inte två)
och att reglementet därför ska revideras i denna del – en redaktionell
ändring).
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 243
Beslutet expedieras till:
Webben - reglementet
Utbildningsnämndens presidium
Diariet
Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 181
Dnr 2018-431
Reglemente för Bygg- och trafiknämnden
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28, § 244
_______

Beslutet expedieras till:
Webben - reglementet
Bygg och trafiknämndens presidium
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KF § 182
Avslutning med jul- och nyårshälsning
Färgelanda kommun i samarbete med styrelsen för Folke Stigens stiftelse
bjuder på Nyårsdagskaffe i Stigens Herrgård mellan klockan 15:00 och 17:00 på
nyårsdagen. Ordföranden hälsar alla välkomna.
Ordföranden önskar God Jul och Gott Nytt År till alla. Kommunfullmäktiges vice
ordförande tackar och önskar ordföranden detsamma.

Justering

Utdragsbestyrkande

