
                    1(41)
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-01-23 
 

 
Kommunstyrelsen 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

   ANSLAG/BEVIS 
 
                               Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
                                                       Beslutsorgan: Kommunstyrelsen 
                                                             Sammanträdesdatum: 2019-01-23 
                                                                 Anslaget sätts upp: 2019-01-30 
                                                                 Anslaget tas ned: 2019-02-21 

 
                                                         Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
                                        Underskrift: Barbro Isaksson__________________ 

                                                    Barbro Isaksson 
 

Plats och tid: Furåsen, stora salen, onsdagen 23 januari 2019 kl 08.30-14.15 
   
Beslutande:   
Tobias Bernhardsson (C) ordf 
Birgitta Mehamedi Örn (C) tjg ers för 
Louise Blom (C) 
Marion Pelli (C) 
Magnus Bandgren (C) tjg ers för Leif 
Söderquist (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Linda Jansson (M) 
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Magnus Fröberg (S) 
Urban Henriksson (S) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Lars Karlsson (V) §§ 1-21, kl 08.30-11.30 
Bo Ljung (L) 
Bengt Melin (M) 
 
 
 

 
   

 
 
       
                                           

    
Övriga närvarande 
Susanne Korduner, kommunchef  Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
Jeanette Lämmel, Förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund, § 23 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
Sammanträdet är öppet för allmänheten. Ingen närvarande. 

  
Utses att justera: Urban Henriksson   
Justeringsplats och tid:  Kommunkontoret den 29 januari 2019  Paragrafer  §§ 1-23 
 kl 17.00  
Underskrifter 
Ordförande:     _______Tobias Bernhardsson__________________ 

                Tobias Bernhardsson 
 
Justerare: _______Urban Henriksson_____________________ 

               Urban Henriksson   
 
Sekreterare: _______Barbro Isaksson_______________________ 

                Barbro Isaksson



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-01-23  2(41) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

                          ANSLAG/BEVIS 
 

Paragraf 2-5 är omedelbart justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

                                                  Beslutsorgan: Kommunstyrelsen 
                                                       Sammanträdesdatum: 2019-01-23     
                                                           Anslaget sätts upp: 2019-01-24   
                                                           Anslaget tas ned: 2019-02-15 
 
                                                   Protokollet förvaras på kommunkontoret 
 
                                   Underskrift: Barbro Isaksson___________________ 
                              Barbro Isaksson 
 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-01-23  3(41) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Innehållsförteckning 
 
KS § 1  ......................................................................................................................... 5 
Ändring på dagens föredragningslista ..................................................................... 5 
KS § 2   Dnr KS 2019-51 ............................................................................................ 6 
Upphävande av kommunstyrelsens beslut om Barn- och elevpeng 2017 .............. 6 
KS § 3   Dnr KS 2019-48 ............................................................................................ 7 
Överklagan av beslut avseende Barn- och elevpeng 2017 Järbo Friskola ............ 7 
KS § 4   Dnr KS 2019-52 ............................................................................................ 9 
Upphävande av kommunstyrelsens beslut om Barn- och elevpeng 2018 .............. 9 
KS § 5   Dnr KS 2019-37 .......................................................................................... 10 
Yttrande till Förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (KL), mål 15288-18 ...................................................................... 10 
KS § 6   Dnr KS 2019-5 ............................................................................................ 12 
Budget 2019 ............................................................................................................... 12 
KS § 7  ....................................................................................................................... 13 
Kommunchefens information .................................................................................. 13 
KS § 8   Dnr KS 2019-54 .......................................................................................... 14 
Ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2019-2022 .................................... 14 
KS § 9   Dnr KS 2019-55 .......................................................................................... 15 
Val till Avfall Sveriges styrelse och revision .......................................................... 15 
KS § 10  Dnr KS 2019-6 ............................................................................................ 16 
Intern kontroll 2019 kommunstyrelsen .................................................................. 16 
KS § 11  Dnr KS 2019-2 ............................................................................................ 18 
Delegationsordning för kommunstyrelsen ............................................................. 18 
KS § 12  Dnr KS 2019-35 .......................................................................................... 20 
Firmatecknare för Färgelanda kommun 2019 - revidering ................................. 20 
KS § 13  Dnr KS 2019-33 .......................................................................................... 22 
Organisationsbidrag SISU Idrottsutbildarna Väst ............................................... 22 
KS § 14  Dnr KS 2019-30 .......................................................................................... 23 
Renhållningstaxan – Komplettering gällande slamtömning för 2019 ................. 23 
KS § 15  Dnr KS 2019-44 .......................................................................................... 24 
Nulägesanalys av skolans lokaler och dess utformning – Underhållsstatus 
Ödeborgs skola ......................................................................................................... 24 
KS § 16  Dnr KS 2019-45 .......................................................................................... 25 
Utredning av långsiktiga lösningar för en mer effektiv lokalanvändning .......... 25 
KS § 17 ....................................................................................................................... 26 
Rapporter .................................................................................................................. 26 
KS § 18  Dnr 2018-31 2019-11 .................................................................................. 27 
Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................. 27 
KS § 19  Dnr 2018-32 2019-12 .................................................................................. 32 
Meddelanden ............................................................................................................. 32 
KS § 20 ....................................................................................................................... 38 
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-16 ................................................................... 38 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-01-23  4(41) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
KS § 21 ....................................................................................................................... 39 
Övriga frågor ............................................................................................................ 39 
KS § 22 ....................................................................................................................... 40 
Ajournering ............................................................................................................... 40 
KS § 23 ....................................................................................................................... 41 
Fyrbodals kommunalförbund ................................................................................. 41 
 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-01-23  5(41) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 1      
Ändring på dagens föredragningslista 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet avseende Kommunchefens instruktion utgår från dagens sammanträde. 
 
_______ 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-01-23  6(41) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 2   Dnr KS 2019-51   
Upphävande av kommunstyrelsens beslut om Barn- och elevpeng 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut fattat den 28 november 2018  
(§ 211) avseende Barn- och elevpeng 2017 som beräknats utifrån årsbokslut 
2017. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut avseende Barn- och Elevpeng 2017 den  
28 november 2018 (§ 211). Det har senare upptäckts att beräkningen baserats 
på ofullständig data. En komplett beräkning ska därför genomföras som 
underlag för ett nytt kommunstyrelsebeslut i ärendet.  
 
Företrädare för kommunens två friskolor har informerats om förhållandet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 2. 
 
Ekonomichefen och ekonom med ansvar för barn- och utbildning informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Stigens Friskola 
Järbo Friskola 
Ekonomichef 
Diariet 
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KS § 3   Dnr KS 2019-48   
Överklagan av beslut avseende Barn- och elevpeng 2017 Järbo Friskola 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Järbo Friskolas överklagande av 
kommunstyrelsens beslut 28 november 2018 (§ 211) avseende Barn- och 
elevpeng 2017 inklusive kommunstyrelsens beslut 23 januari 2019 (§ 2) 
avseende upphävande av överklagat beslut, till Förvaltningsrätten för prövning.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Järbo Friskola överklagar kommunstyrelsens beslut den 28 november 2018  
§ 211 avseende omräkning av barn- och elevpeng 2017 – utbetalning av 
faktiskt utfall till Järbo Friskola. Klaganden begär att Förvaltningsrätten 
upphäver kommunstyrelsens beslut i sin helhet och återförvisar ärendet till 
kommunen för ny beräkning i överensstämmelse med gällande rätt. 
 
Överklagandet har inkommit i rätt tid.  
 
Enligt Förvaltningslagens 37 § får en myndighet ändra ett beslut som den har 
meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av 
att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. 
 
Förvaltningen har i separat ärende föreslaget kommunstyrelsen att upphäva det 
beslut som Järbo Friskola överklagat då det har upptäckts att beräkningen 
baserats på ofullständig data. En komplett beräkning ska genomföras som 
underlag för nytt beslut i ärendet av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar 
beslut om upphävandet vid sitt sammanträde den 23 januari. 
 
Enligt Förvaltningslagens 46 § ska myndigheten, om inte överklagandet 
avvisas, skyndsamt överlämna detta och övriga handlingar i ärendet till 
överinstansen. Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den 
överlämna även det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses 
omfatta det nya beslutet. 
 
Forts 
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Forts KS § 3 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2019. 
Järbo Friskolas överklagan med bilagor. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 3. 
 
Ekonomichefen och ekonom med ansvar för barn- och utbildning informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsrätten 
Ekonomichef 
Diariet 
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KS § 4   Dnr KS 2019-52   
Upphävande av kommunstyrelsens beslut om Barn- och elevpeng 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut fattat den 28 november 2018  
(§ 212) avseende Barn- och elevpeng 2018 som beräknats utifrån budget 2018. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut avseende Barn- och Elevpeng 2018 den  
28 november 2018 (§ 212). Det har senare upptäckts att beräkningen baserats 
på ofullständig data. En komplett beräkning ska därför genomföras som 
underlag för ett nytt kommunstyrelsebeslut i ärendet.  
 
Företrädare för kommunens två friskolor har informerats om förhållandet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 4. 
 
Ekonomichefen och ekonom med ansvar för barn- och utbildning informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Friskolorna 
Utövare av pedagogisk omsorg 
Ekonomichef 
Diariet 
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KS § 5   Dnr KS 2019-37   
Yttrande till Förvaltningsrätten avseende laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (KL), mål 15288-18 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande till Förvaltningsrätten 
avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål 15288-18): 
 
”Kommunstyrelsen har 2019-01-23 beslutat att upphäva det beslut som 
överklagats. Det har senare upptäckts att beräkningen baserats på 
ofullständiga data. 
 
Det upphävda beslutet bygger på budgeten. Det nya beslutet kommer att 
grunda sig på faktiskt utfall för 2018 när detta är känt.  
 
Om domstolen, trots att kommunstyrelsen beslutat att upphäva beslutet för 
”självrättning” och att det därmed förlorat sin betydelse, ändå väljer att 
behandla överklagandet föreslår kommunstyrelsen att domstolen för sin del 
också upphäver beslutet.” 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut avseende Barn- och Elevpeng 2018 den  
28 november 2018 (KS § 212). Järbo friskola har överklagat detta beslut till 
förvaltningsrätten och förvaltningsrätten har förelagt kommunen att inkomma 
med yttrande. 
 
Kommunstyrelsen har 23 januari 2019 beslutat att upphäva det beslut som 
överklagats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2019 samt förslag till 
yttrande. 
Förvaltningsrättens föreläggande om yttrande samt överklagan med bilagor. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 5 
 
Ekonomichefen och ekonom med ansvar för barn- och utbildning informerar. 
_______ 
 
Forts 
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Forts KS § 5 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsrätten 
Ekonomichef 
Diariet 
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KS § 6   Dnr KS 2019-5   
Budget 2019  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag till 
åtgärder med en prioriteringsordning för att nå en ekonomi i balans 2019. I 
uppdraget ingår även att genomlysa avdelning Samhällsutveckling, bland annat 
utifrån de beslut om försäljning av kommunala fastigheter som fattats och 
pågående lokalutredningar. 
 
Yrkanden  
 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt 
kommunchefen att ta fram förslag till åtgärder med en prioriteringsordning för 
att nå en ekonomi i balans 2019.  
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar bifall till Ulla Börjessons (S) yrkande med 
tillägg att det även görs en genomlysning av avdelning Samhällsutveckling i 
samband med uppdraget, bland annat utifrån de beslut om försäljning av 
kommunala fastigheter som fattats och pågående lokalutredningar. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons (S) yrkande och Tobias 
Bernhardssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla yrkandena.   
 
Ärendebeskrivning 
 
Information lämnas kring kommunens ekonomiska situation 2019 utifrån bland 
annat de beslut som tagits under hösten 2018 om försäljning av kommunala 
fastigheter samt pågående lokalutredningar. 
 
Kommunchef och ekonom med ansvar för kommunledning informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Diariet 
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KS § 7      
Kommunchefens information 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
• Pågående rekryteringar av barn- och utbildningschef, rektor Högsäter 

samt näringslivsstrateg. 
• Stort antal elever med särskilda behov. 
• Ansökningar avseende statsbidrag inom sektorerna. 
• Fortsatt arbete i Valboskolan avseende ”En skola för alla”. 
• Dalslandsdagarna i Stockholm 20-21 januari som genomfördes i 

samarbete med övriga Dalslandskommuner. 
• Pågående översyn av Arbetsmarknads- respektive Integrationsenheten. 

 
_______ 
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KS § 8   Dnr KS 2019-54   
Ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar välja kommunstyrelsens ordförande Tobias 
Bernhardsson till ombud vid Kommuninvests föreningsstämma under 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommuninvest genomför föreningsstämma den 11 april 2019 och uppgifter om 
kommunens ombud och ersättare efterfrågas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommuninvests förfrågan om ombud daterad 7 december 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 9. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommuninvest 
KS ordförande 
Diariet 
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KS § 9   Dnr KS 2019-55   
Val till Avfall Sveriges styrelse och revision 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte nominera någon från Färgelanda kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avfall Sverige AB ger Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och 
kommunalbolag, möjlighet att nominera personer till styrelsen och revisorer. 
Mandatperioden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras 
ersättare ett år. Omval kan ske. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avfall Sveriges intresseförfrågan daterad 4 december 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 10. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Avfall Sverige AB 
Diariet 
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KS § 10   Dnr KS 2019-6   
Intern kontroll 2019 kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till intern kontrollplan för 2019. 
 
Yrkanden  
 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar anta förslaget till intern 
kontrollplan. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 28 november 2018 (§ 230) att anteckna 
informationen om förslag till intern kontroll till protokollet och att beslut i 
ärendet fattas i januari 2019. 
 
I kommunallagens 6 kap 7 § 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. 
 
Forts 
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Forts KS § 10 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 5 november 2018. 
Förslag till Intern kontrollplan 2019 – kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen 28 november 2018 § 230. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 11. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Ansvariga i kontrollplanen 
Diariet 
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KS § 11   Dnr KS 2019-2   
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning. 
 
Beslut fattade med stöd av delegation ska som regel anmälas till 
kommunstyrelsen vid det sammanträde som infaller närmast efter det att 
beslutet fattats. Anmälningsplikten omfattar även de beslut som fattas med 
stöd av kommunchefens vidaredelegation. 
 
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att teckna kommunens firma inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde i de fall besluten inte är delegerade. 
Kommunchefen kontrasignerar om styrelsen inte har bestämt annat. 
 
I den delegerade beslutanderätten till förvaltningens personal ingår att 
underteckna de handlingar som behövs för att fullgöra handläggningen till 
exempel avtal och eventuella fullmakter. 
 
När delegationen lämnats till utskott ska eventuella handlingar undertecknas av 
utskottets ordförande. Kommunchefen kontrasignerar om utskottet inte har 
bestämt annat. 
 
Vid verkställighetsbeslut undertecknas eventuella handlingar av 
sektorchefen eller handläggande tjänsteman efter överenskommelse med 
sektorchefen. 
 
Genom beslutet upphävs kommunstyrelsens tidigare beslut om 
delegationer. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i maj 2019 
redovisa förslag till delegationsordning för sakområde Ekonomi. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen möjlighet att överföra sin 
beslutanderätt till utskott, enskild förtroendevald eller befattningshavare i 
kommunen. Delegeringen kan ske avseende ärendegrupper men också i 
enskilda ärenden genom beslut från fall till fall. Delegationsordningen 
omfattar ärendegrupper. 
 
Forts 
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Forts KS § 11 
 
Möjligheten till delegering är ett led i lagstiftarens vilja att ge 
förutsättningar att avlasta kommunstyrelsen enklare ärenden och skapa mer 
utrymme för strategiska utvecklingsfrågor. 
 
Beslut fattade med stöd av delegation har samma rättsliga status som  
om kommunstyrelsen själv fattat beslutet och ingår i den revidering som 
föregår revisionens förslag vid deras bedömning av frågan om ansvarsfrihet. 
 
Anmälningsskyldigheten ger kommunstyrelsen förutsättningar att följa 
delegatens agerande. Även om styrelsen inte kan påverka redan fattade 
delegationsbeslut kan styrelsen när som helst återta en given delegation. 
 
En revidering av tidigare delegationsordning (antagen KS 2017-03-01 § 44) 
är gjord mot bakgrund av att kommunen från och med 1 januari 2019 
övergår till nämndsorganisation.  
 
Förvaltningen bedömer att delegationerna inom ekonomi- och 
upphandlingsområdet behöver en djupare analys vilket görs i samband med 
en översyn av de styrdokument som finns inom sakområdet. Detta arbete 
ska vara klart till senast kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019. 
 
Delegationsordningen är ett levande dokument och kan bli aktuell för 
revidering vid ändrad lagstiftning etc. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2019. 
Förslag till Delegationsordning för kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 12. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Utsedda delegater 
Diariet 
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KS § 12   Dnr KS 2019-35   
Firmatecknare för Färgelanda kommun 2019 - revidering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare (motsvarande) för Färgelanda 
kommun utse kommunstyrelsens ordförande Tobias Bernhardsson i första hand 
och vid förhinder för honom, kommunstyrelsens förste vice ordförande Linda 
Jansson med kontrasignation av endera: 
 
• Kommunchef Susanne Korduner gällande ärenden som handläggs inom 

avdelning Samhällsutveckling 
• Chefen för sektor Barn- och utbildning Helena Kronberg gällande 

ärenden som handläggs inom sektor Barn och utbildning  
• Chefen för sektor omsorg Johan Lundh gällande ärenden som handläggs 

inom sektor Omsorg  
• Kommunchef Susanne Korduner i alla ärenden. 

 
Detta beslut gäller i de fall där det inte finns särskilda bestämmelser om beslut 
och ”firmateckning” och i de fall kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller 
annan nämnd i särskilt beslut inte utsett ”firmatecknare”, gett fullmakt eller 
särskilt bemyndigande att teckna Färgelanda kommun. 
 
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, § 196.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Ibland behövs en ”firmatecknares” godkännande och att denna ska kunna 
styrka sin behörighet.  
 
I arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar finns bestämmelser 
om undertecknande av handlingar. Att använda dessa mångsidiga dokument för 
att styrka behörigheter är emellertid tungrott och ineffektivt. Med detta beslut 
förenklas administrationen. 
 
Revideringen är föranledd av personella och organisatoriska förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 januari 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 13. 
_______ 
 
Forts 
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Forts KS § 12 
 
Beslutet expedieras till: 
Utsedda firmatecknare 
Ekonomienheten 
Diariet 
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KS § 13   Dnr KS 2019-33   
Organisationsbidrag SISU Idrottsutbildarna Väst 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att förnya avtalet med SISU Idrottsutbildarna Väst i 
syfte att stödja och utveckla idrottsföreningarnas verksamhet i kommunen till 
en kostnad av 25.000 kr årligen under perioden 1 januari 2019 – 31 december 
2021.  
 
Finansiering sker inom budgetram för Kultur och fritid. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtalet med SISU Idrottsutbildarna Väst löper ut vid årsskiftet 2018/19 och 
behöver därmed förnyas för att upprätthålla pågående utvecklingsarbete för 
idrottsföreningarnas verksamhet i kommunen.   
 
Färgelanda kommun och SISU är överens om ett fördjupat och utvecklat 
samarbete som bygger på flerårig samverkan med inriktning att stödja 
folkrörelseidrottens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande och sociala 
funktion i idrottsföreningarnas verksamhet i kommunen. 
 
För närvarande pågår projektet Trygg och säker förening i samarbete med 
SISU och kommunens samordnare för säkerhet, folkhälsa respektive 
föreningsstöd, i syfte att kvalitetssäkra föreningsarbetet. Projektet berör bland 
annat värdegrundsarbete, föreningsdemokrati, krishantering, alkohol och 
energidrycker.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur och fritidsenhetens tjänsteskrivelse daterad 3 januari 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 22. 
 
Enhetschef Kultur och Fritid informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
SISU Idrottsutbildarna Väst 
Enhetschef Kultur och Fritid 
Ekonom med ansvar för Kultur och Fritid 
Diariet 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-01-23  23(41) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 14   Dnr KS 2019-30   
Renhållningstaxan – Komplettering gällande slamtömning för 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande tillägg till redan beslutad taxa  
avseende slamhantering: 
 
− BDT-brunn enligt schema (vid tömning av slamavskiljare/ sluten tank) 203 kr  
− Avrop inom en vecka av endast BDT-brunn 503 kr 
− Akuttömning inom 24 timmar 772 kr. 

 
Ärendebeskrivning 
 
I renhållningstaxan för 2019 finns ingen separat reglering för så kallade 
BDT- (bad, dusch och tvätt) brunnar. Detta medför att om en kund får sin tank 
för avlopp tömd och tömning samtidigt sker av den mindre BDT-brunnen så får 
kunden betala lika hög taxa för denna brunn fast den oftast innehåller knappt  
en kubikmeter. 
 
Detta innebär enligt 2019 års taxa, som den är konstruerad i dag, att kunden får 
betala för sin ordinarie avloppsbrunn som kan vara på upp till fyra kubikmeter. 
Töms då samtidigt BDT-brunnen så betalar de 1 464 kr för respektive brunn. 
 
Kommunens entreprenör Ragnsells tar ut en taxa på 193,80 kr för 2019 om 
BDT-brunnen töms på samma gång som ordinarie avloppsbrunn. Kommunen 
fakturerar sedan kund med 1 424 kr för utförd tömning.  
 
Förslaget innebär att kommunen inför ett tillägg till beslutat taxa för 2019 som 
avser tömning av BDT-brunnar. Beloppet utgår från det kommunen betalar till 
Ragnsells med påslag på fem procent för interna kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad 17 december 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 17. 
 
Mark- och exploateringschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 15   Dnr KS 2019-44   
Nulägesanalys av skolans lokaler och dess utformning – Underhållsstatus 
Ödeborgs skola 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar den 7 november 2018 (§ 193) att ge kommunchefen 
i uppdrag att göra en nulägesanalys av nuvarande skolor och förskolors status 
och underhållsbehov, inklusive omkringliggande byggnader/ytor, att presentera 
för kommunstyrelsen i mars 2019. 
 
Underhållsstatus för Ödeborgs skola presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentationsmaterial ”Underhållsstatus Ödeborgs skola”. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 20. 
 
Mark- och exploateringschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringschef 
Diariet 
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KS § 16   Dnr KS 2019-45   
Utredning av långsiktiga lösningar för en mer effektiv lokalanvändning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utreda långsiktiga 
lösningar för en mer effektiv lokalanvändning. Syftet med uppdraget är att: 
  
- utreda investeringskostnader och framtida driftkostnad  
- använda egenägda lokaler, minska externt förhyrda 
- uppnå synergieffekter och riva murar mellan verksamheter/sektorer.  
 
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen i augusti 2019. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras 12 november 2018 (§ 175) om 
pågående översyn av kommunala kontorslokaler. Bakgrunden till översynen är 
att se över hur lokalerna kan nyttjas på bästa sätt, dels ur ett platsbehov, dels 
verksamhetens lokalplacering gentemot varandra och närhet vid samverkan.  
 
Frågeställningar som kan beaktas är till exempel: 
- samlat skol- och socialkontor? 
- samlat kommunledningskontor i Furåsen? 
- långsiktig lösning för ESS/LSS-verksamheten? 
- ett Centrumhus som kan nyttjas och hållas öppet fler timmar i veckan? 
- Kyrkskolan som familj och ung/vuxcentrum? 
- se över möjligheten om ett inköp av f d församlingshemmet kan bidra till   
  synergieffekter? 
- fler alternativ? 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 26. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Mark- och exploateringschef 
Diariet 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-01-23  26(41) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 17    
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen 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 brottsförebyggande rådet 19 november 2018, 
ungdomsrådet 21 november 2018, folkhälsorådet 26 november 2018 och Dalslands 
miljö- och energinämnd 13 december 2018. 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från möte med Dalslands Kanal AB. 
Diskussion kring kommunens engagemang i bolaget. I samband med detta diskuteras 
övrigt arbete med turism i Färgelanda i framtiden. 
 
Kommunstyrelsens ordförande redogör för den diskussion som förts i arbetsutskottet 
kring byggnation av trygghetslägenheter genom Valbohem AB. 
 
_______ 
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KS § 18   Dnr 2018-31 2019-11 
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger bifogade delegationsbeslut till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 19   Dnr 2018-32 2019-12  
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger bifogade meddelanden till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 20      
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-16 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger protokollet till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 21      
Övriga frågor 

 
Några övriga frågor finns inte. 
 
_______ 
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KS § 22      
Ajournering 
 
Ajournering för lunch kl 11.30-13.00. 
 
_______ 
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KS § 23     
Fyrbodals kommunalförbund 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundsdirektören redogör för kommunalförbundets uppdrag och syfte, 
organisation och företrädarskap samt ett urval av de uppdrag som förbundet 
arbetar med.  
 
Beslutsunderlag 
 
Bildpresentation av Fyrbodals kommunalförbund. 
 
_______ 
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