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KS § 41      
Ändring på dagens föredragningslista 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande tillägg sker till dagens föredragningslista: 
 
• Delegation att slutföra förlikning och godkänna förlikningsavtal mellan 

Färgelanda kommun och fastighetsägare till fastigheterna Torps Prästgård 
1:18 och Torps Prästgård 1:23 avseende VA-anläggning för 
vattenförsörjning. 

• Lämnande av upplysning samt fråga avseende Vänsterpartiets tidigare 
inlämnade motion avseende fritidsbanken. Detta behandlas i samband 
med presentationen av enheten Kultur och fritid. 

 
_______ 
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KS § 42   Dnr KS 2019-44   
Uppdrag avseende nulägesanalys av skolans lokaler och dess utformning i 
Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 7 november 2018 (§ 193) att kommunchefen ges i 
uppdrag att göra en nulägesanalys av nuvarande skolor och förskolors status 
och underhållsbehov, inklusive omkringliggande byggnader/ytor, att presentera 
för kommunstyrelsen i mars månad 2019. 
 
I framtagen analys beskrivs underhålls- och eller investeringsbehovet för 
kommunägda skolor och förskolor samt skolgårdar/utemiljöer de kommande fem 
åren.  
 
Analysen är framtagen med hjälp av digitala underhållsplaner samt egna 
observationer som bedömts utifrån en skala 1-10. Utredningen beskriver varje  
byggnads enskilda behov av att uppnå en modern standard. Åtgärderna baseras på 
byggnadens/anläggningens ålder och skick. 
 
Nulägesanalysen är ett av underlagen för det fortsatta arbetet i den 
parlamentariska arbetsgrupp som ska arbeta med ”Framtidens förskole- och 
skollokaler inklusive omkringliggande byggnader och ytor”.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 7 november 2018 § 193. 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 56 
 
Fastighetsförvaltarna och mark- och exploateringschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchefen  
Mark- och exploateringschefen 
Diariet 
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KS § 43   Dnr KS 2019-109   
Försäljning av Tallbacken, Högsäter 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta budet på 1,0 Mkr från Fastighets AB 
Färgelanda Stigen 7:16 gällande Tallbacken och sälja fastigheten Högsäters 
Prästgård 1:64 under förutsättning att: 
 
• Köparen står för samtliga kostnader i samband med köpet. 

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

kraft. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag, delegera till 
avdelningschefen för avdelning Samhällsutveckling, Maria Wagerland, att 
godkänna köpehandlingarna samt bemyndigar vederbörande att underteckna 
handlingarna. 
 
Yrkanden  
 
Kenneth Carlsson (L) och Tobias Bernhardssons (C) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Kenneth Carlsson (L) och Tobias 
Bernhardssons (C) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta budet på 1,0 Mkr från Fastighets AB 
Färgelanda Stigen 7:16 gällande Tallbacken och sälja fastigheten Högsäters 
Prästgård 1:64 under förutsättning att: 
 
• Köparen står för samtliga kostnader i samband med köpet. 
• Köpehandling tecknas inom två månader från det att beslutet vunnit laga 

kraft. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag, delegera till 
avdelningschefen för avdelning Samhällsutveckling, Maria Wagerland, att 
godkänna köpehandlingarna samt bemyndigar vederbörande att underteckna 
handlingarna. 
 
Forts 
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Forts KS § 43 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att inleda en försäljningsprocess gällande  
fastigheten Tallbacken i Högsäter med fastighetsbeteckning Högsäters 
Prästgård 1:64. Gällande byggnadsplan anger allmänt ändamål. 
 
Försäljningsprocessen har genomförts genom anbudsförfarande.  
Kommunen har tagit hjälp av mäklare för visning och marknadsföring. 
 
Följande skriftliga bud har inkommit gällande fastigheten. 
 
Uddevalla Hyresfastighet AB                                                        10 kr 
Fastighets AB Färgelanda Stigen 7:16                                         1 Mkr  
Magnus Blomberg, Skarven 7, 668 94 Bäckefors                     1,5 Mkr      
 
Kommunfullmäktige beslutar 21 november 2018 (§ 117) att anta högsta budet 
på 1,5 Mkr från Magnus Blomberg. Magnus Blomberg är dock inte längre 
intresserad av att förvärva fastigheten och någon köpehandling har inte 
upprättats. 
 
Det bokförda restvärdet på fastigheten var vid årsskiftet cirka 2,4 Mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 59. 
 
Mark- och exploateringschefen informerar. 

 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringschefen 
Diariet 
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KS § 44   Dnr KS 2019-91   
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2014 (ÖP14) Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga dagens information till handlingarna. 
Beslut fattas vid kommande sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett 
politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den 
fysiska planeringen. 
 
Färgelanda kommuns gällande översiktsplan, ÖP14, antogs av kommun-
fullmäktige 2014-09-03 § 122. Kommunfullmäktige ska minst en gång under 
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i  
3 kap 5 § Plan- och bygglagen. I aktualitetsprövningen prövas översiktsplanen 
som helhet med alla de fördjupningar och tematiska tillägg som tagits fram.  
 
Ordföranden meddelar att information lämnas i ärendet idag och att beslut  
fattas vid kommande sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019. 
Aktualitetsprövning ÖP14 daterad 24 april 2018. 
Länsstyrelsens Sammanfattande redogörelse för Färgelanda kommun daterad 
14 december 2017. 
Arbetsutskottets protokoll daterat 20 mars 2019 § 60. 
 
Plan- och byggchefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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KS § 45   Dnr KS 2019-125   
Delegation att slutföra förlikning och godkänna förlikningsavtal mellan  
Färgelanda kommun och fastighetsägare till fastigheterna  
Torps Prästgård 1:18 och Torps Prästgård 1:23 avseende VA-anläggning  
för vattenförsörjning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott delegera 
rätten att slutföra förlikningen och godkänna förlikningsavtal mellan 
Färgelanda kommun och fastighetsägarna till fastigheterna Torps Prästgård 
1:18 och Torps Prästgård 1:23 avseende VA-anläggning för vattenförsörjning.  
 
Yrkanden  
 
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen delegerar till 
kommunstyrelsens arbetsutskott rätten att slutföra förlikningen och godkänna 
förlikningsavtal mellan Färgelanda kommun och fastighetsägarna till 
fastigheterna Torps Prästgård 1:18 och Torps Prästgård 1:23 avseende VA-
anläggning för vattenförsörjning. Kenneth Carlsson (L) yrkar bifall till Tobias 
Bernhardssons (C) yrkande. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardsson (C) och Kenneth 
Carlssons (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att delegera 
rätten till kommunstyrelsens arbetsutskott att slutföra förlikningen och 
godkänna förlikningsavtal och fastighetsägarna till fastigheterna Torps 
Prästgård 1:18 och Torps Prästgård 1:23 avseende VA-anläggning för 
vattenförsörjning.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägarna till fastigheten Torps Prästgård 1:18 respektive Torps Prästgård 1:23  
har framställt anspråk mot Färgelanda kommun utifrån det köpeavtal som 
träffades när de köpte sina fastigheter av Färgelanda kommun. I de köpeavtalen 
har angetts att  kommunalt vatten och avlopp ska försörja nämnda fastigheter 
genom anläggningen på fastigheten Torps Prästgård 1:13 (Torps f d skola). I 
samband med kommunens försäljning av Torps Prästgård 1:13 har frågan om 
VA-försörjningen för fastigheterna aktualiserats.   
 
Forts 
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Forts KS § 45 
 
Förslag till Förlikningsavtal är framtaget där kommunen förbinder sig att 
ersätta fastighetsägarna till Torps Prästgård 1:18 respektive Torps Prästgård 
1:23 med belopp motsvarande kostnaden för borrning av en brunn per fastighet 
med tillhörande anläggning för att förse de båda fastigheterna med enbart 
vatten (ej avlopp). 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens ordförande och mark-och exploateringschefen informerar 
om förslag till förlikningsavtalets innehåll. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
KSAU 
Kommunchefen 
Diariet 
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KS § 46   Dnr KS 2019-46   
Presentation av enheten Kultur och fritid 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamheterna och ansvarsområdet Kultur och Fritid presenteras av ansvarig 
enhetschef. 
 
I samband med detta undrar Lars Karlsson (V) kring placering av eventuell 
fritidsbank som Vänsterpartiet har motionerat om i kommunfullmäktige. 
Vidare framförs att kontakt tagits med motionären av Västra Götalands 
idrottsförbund, som ser positivt på startande av fritidsbank och eventuellt kan 
bidra. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Enhetschef Kultur och Fritid 
Diariet 
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KS § 47   Dnr KS 2019-88  
Patientsäkerhetsberättelse sektor Omsorg 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Patientsäkerhetsberättelse 2018” och hålla 
den tillgänglig för den som önskar ta del av den.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i sektorns kvalitetslednings-
system Stratsys, sammanställt Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Färgelanda 
kommun, sektor Omsorg.  
 
Enligt 3 kapitlet § 10 i Patientsäkerhetslagen är Vårdgivaren (kommunen som 
juridisk person) skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken ska framgå: 
 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts. 

 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 
av den. Färgelanda kommuns patientsäkerhetsberättelser finns sedan 2011  
tillgängliga på kommunens hemsida.  
 
Beslutsunderlag 
 
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2018. 
Patientsäkerhetsberättelse 2018 sektor Omsorg. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 61. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och sektorchef Omsorg informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Sektorchef Omsorg 
MAS 
Diariet 
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KS § 48   Dnr KS 2019-88   
Patientsäkerhetsberättelse skolhälsovården 2018 i Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet bordläggs då föredragande tjänsteman är förhindrad att delta vid 
dagens sammanträde. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) har sammanställt 
Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården 2018 för Färgelanda kommun, 
sektor Barn och utbildning. 
 
Färgelanda kommun är via MLA och verksamhetschef skyldig att varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken ska framgå: 
 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
3. vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sektor Utbildnings tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2019. 
Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska 
insats Färgelanda kommun 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 62. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Diariet 
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KS § 49   Dnr 2018-449   
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt undertecknat samverkansavtal mellan norra hälso- och sjukvårds-
nämnden och kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år. 
 
Folkhälsorådet beslutar 25 februari 2019 (§ 5) att godkänna uppföljningen av 
folkhälsoavtalet och lämna över den till kommunstyrelsen och norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018 mellan 
norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda kommun, daterad oktober 
2018. 
Folhälsorådets protokoll 25 februari 2019 § 5. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 63. 
 
Folkhälsostrategen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Folkhälsostrategen 
Diariet 
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KS § 50      
Dalslands Miljö- och Energiförbund, presentation samt miljöutbildning 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundschefen informerar om Dalslands Miljö- och Energiförbunds 
organisation och verksamhet.  
 
Vidare genomförs en genomgång kring arbetet med ”Kompass för Dalsland – 
en gemensam färdinriktning för ett hållbart samhälle”. Arbetet handlar om  
framtagandet av gemensam vision och mål om hur landskapet ska utvecklas 
och vilka lokala förutsättningar som finns för att skapa långsiktig hållbarhet.  
 
Under hösten kommer arbetet att fortsätta med gemensam workshop för 
politiker i Dalslandskommunerna.  
 
_______ 
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KS § 51   Dnr KS 2019-24   
Kommunfullmäktiges beslut om utbetalning av kommunalt partistöd  
för 2019 och perioden 2018-10-15—2018-12-31 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd för år 2019 till 
de partier som lämnat in en redovisning av hur det kommunala partistödet har 
använts under 2017 och som har representation i kommunfullmäktige i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser och kommunens reglemente för 
kommunalt partistöd. 
 
Samtidigt godkänns utbetalning av partistödet för perioden 2018-10-15 –12-31 
baserat på valresultatet 2018 (beslut om partistödet för 2018 gäller perioden 
fram till den nya mandatperioden börjar). 
 
Partistöd utbetalas till Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Social-
demokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 27 februari (§ 26). 
 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 
utbetalning av kommunalt partistöd. 
 
Enligt reglementet för kommunalt partistöd utgår stödet dels som ett grundstöd  
dels som ett mandatbundet stöd. Grundstödet är fast medan mandatstödet 
beräknas utifrån det belopp som återstår av det budgeterade totalbeloppet efter 
det att grundstödet fördelats.  
 
Partistödet för 2019 är budgeterat till 250 000 kronor. 
 
Grundstöd per år 
Parti som har 1-3 mandat i kommunfullmäktige:    4 100:- 
Parti som har 4-6 mandat i kommunfullmäktige:     6 850:- 
Parti som har 7-9 mandat i kommunfullmäktige:  9 600:- 
Parti som har 10 och fler mandat i kommunfullmäktige:                    12 300:- 
 
Totalt grundstöd 2019 uppgår till 43 800 kr för 2019. Återstår att fördela som 
mandatstöd 206 200 kr på 31 mandat.  
 
Forts 
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Forts KS § 51 
 
Mandatstödet 2019 blir 6 652 kr per mandat. (Mandatstödet föregående år 
uppgick till 7 159 kr. Att det blir lägre 2019 beror på förändringar efter valet 
2018, att kristdemokraterna inte längre har representation och att samtliga  
31 mandat i kommunfullmäktige är besatta. Mandatstödet 2018 fördelades på 
de mandat som var besatta vilket medförde en större summa per mandat). 
 
Enligt kommunallagen (KL) skall mottagare av partistödet årligen lämna en 
skriftlig redovisning med ett granskningsintyg som visar att stödet föregående 
år  har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin  
(KL 4 kap 31 §). Denna redovisning ska lämnas senast sex månader efter det 
aktuella årets slut, det vill säga 30 juni 2018. Samtliga partier har lämnat sin 
redovisning för 2017 inom den föreskrivna tiden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2019. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 februari 2019 § 26. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 51. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 52   Dnr KS 2019-102   
Svar på Motion om utegym i Färgelanda kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om 
det finns lämpliga områden för att bygga ett utegym i Färgelanda samt 
möjlighet att ersätta befintlig skateramp med en pumptrack och i så fall 
redovisa uppskattade kostnader för anläggande samt framtida driftkostnader. 
 
Motionen är härmed bifallen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Iréne Petterson (V) har i en motion föreslaget ”att Färgelanda kommun utreder 
möjlighet att bygga ett utegym, förslagsvis intill skaterampen eller på annan 
plats i Färgelanda kommun som bland annat skulle främja folkhälsan”. I 
motionen redovisas även ett antal förslag på redskap. 
 
Vidare föreslås att man ersätter befintlig skateramp  med en pumptrackbana  
som skulle skapa en gemensam samlingsplats för barn, ungdomar och 
föräldrar. 

 
Förvaltningen föreslår att ett uppdrag ges om att utreda om det finns lämpliga 
områden för att bygga ett utegym i Färgelanda samt möjlighet att ersätta 
befintlig skateramp med en pumptrack. Om uppdraget ges ingår att redovisa 
uppskattade kostnader för anläggande samt framtida driftkostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019. 
Motion daterad 15 januari 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 52. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 53   Dnr KS 2019-105   
Svar på Motion angående södra infarten till Färgelanda – omtag för  
att åstadkomma en säker trafiksituation 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. En utredning avseende 
möjlighet till tunnel eller gångbro vid väg 172 ska påbörjas i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-20 § 42. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Tobias Bernhardsson (C) och Karin Snapp (C) har i en motion föreslagit att 
”kommunen initierar ett omtag kring korsningen vid södra infarten till 
Färgelanda tätort i syfte att, tillsammans med Trafikverket, åstadkomma en 
säker trafiksituation på platsen.”  
 
Om kommunen efter utförd utredning beslutar att en gångtunnel/bro ska 
byggas i framtiden så är det Trafikverket som projekterar och bygger medan 
kommunen får bekosta åtgärderna genom ett medfinansieringsavtal med 
Trafikverket. Kommunen kommer även få bekosta framtida underhåll och re-
investeringar medan Trafikverket äger anläggningen. 
 
Enligt uppgifter från Trafikverket har tidigare beräknade kostnader för 
tunnelpassage under väg/järnväg (på andra platser) hamnat på omkring  
14 miljoner kronor. Kostnadsuppskattningen är enligt dagens nivåer och om 
fem år kan denna kostnad vara uppe i närmare 20 miljoner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhet Plan- och Byggs tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019. 
Motion daterad 15 maj 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 54. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 54   Dnr KS 2019-81   
Ansökan om kommunalt bidrag Vattengymnastik – Färgelanda  
Parasportförening (f d Färgelanda handikappidrottsförening) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Färgelanda Parasportförenings ansökan 
om bidrag med 5 000 kr per år. Beslutet gäller till dess att kommunstyrelsen 
fattar nytt beslut kring bidrag till Färgelanda Parasportförening. 
 
Finansiering sker inom kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda Parasportförening (före detta Färgelanda handikappidrottsförening) 
har ansökt om bidrag på 5 000 kr för verksamhetsåret 2019. I avsaknad av en 
simhall i Färgelanda kommun utövar föreningen sin huvudsakliga verksamhet i 
simhallen på Dalslands sjukhus i Bäckefors. 
 
Ett verksamhetsstöd med ett fast engångsbelopp i allmänhet är inte förenligt 
med riktlinjerna dock kan föreningen ansöka och beviljas aktivitetsbidrag 
enligt gällande riktlinjer. 
 
Om synnerliga skäl föreligger kan verksamheten bedrivas i annan kommun. 
Principiella undantag beslutas då av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhet Kultur och Fritids tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019. 
Ansökan från Färgelanda Parasportförening daterad 18 februari 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 57. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Färgelanda Parasportförening 
Enhetschef Kultur och Fritid 
Handläggare Kultur och Fritid 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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KS § 55   Dnr KS 2019-110  
Ramar efter tekniska justeringar i detaljbudget 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramar efter tekniska justeringar i 
detaljbudget 2019.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Detaljbudget 2019 beslutades av kommunstyrelsen 28 november 2018 (§ 215). 
 
I detaljbudgeten flyttades verksamheten för bostadsanpassning till sektor 
Omsorg. Senare beslutades att personal ska vara kvar under avdelning 
Samhällsutveckling. Det innebär att 379 000 kr motsvarande lönekostnaden för 
handläggare ska flyttas från sektor Omsorg till avdelning Samhällsutveckling. 
 
Från och med 1 mars 2019 flyttades AME-verksamheten från avdelning 
Samhällsutveckling till Kommunstyrelsen/Staben. Det innebär att 962 000 kr 
måste flyttas. Det är naturligt att även sommarpraktiken flyttas till AME, vilket 
medför att ytterligare 210 000 kr behöver föras över. 

  
Tkr 

Beslutat i 
Kommunstyrelsen 

  
     Ny ram efter justering 

KF 3 094 
  

3 094 
KS/stab 46 441 

 
1 172 47 613 

BoU 168 820 
  

168 820 
SHU 30 718 379 – 1 172 29 925 
Omsorg 131 919 – 379   131 540 

 
380 992 

  
380 992 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 6 mars 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 65. 
 
Ekonom med ansvar för kommunledning/Samhällsutveckling informerar. 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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KS § 56   Dnr KS 2019-5  
Åtgärder för budget i balans 2019, avdelning Samhällsutveckling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande föreslagna åtgärder för att nå 
en budget i balans 2019 avseende avdelning Samhällsutveckling: 
 
• Enhet Mark och exploatering avverkar skog, +200 000 kr. 
• Mark- och exploatering beställer färre fastighetsskötartimmar i och med 

personalförändringar, +250 000 kr. 
• Minska anslaget för biblioteksböcker, +100 000 kr. 

 
Med anledning av beslutad organisationsförändring av tidigare sektor 
Samhällsutveckling så finns det budgeterade personalkostnader som kan täcka 
delar av resterande underskott, +900 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta 
med åtgärder för att nå en budget i balans 2019. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 23 januari 2019 (§ 6) 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: 
 
• Försäljande av industrifastigheten Gatersbyn 1:120, utan att beskriva hur 

nedskrivningskostnader ska finansieras, -981 000 kr. 
• Försäljande av Tallbacken, Högsäter, som kommer att generera cirka  

800 000 kr i utrangeringskostnader, detta om man säljer till högsta bud -
800 000 kr.  

 
Förvaltningen föreslår åtgärder för en budget i balans 2019 och redovisar vilka 
konsekvenser åtgärderna för med sig. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 66. 
 
Forts 
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Forts KS § 56 
 
Avdelningschef Samhällsutveckling samt ansvarig ekonom informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Avdelningschef Samhällsutveckling 
Ekonomichef 
Ansvarig ekonom 
Diariet 
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KS § 57   Dnr KS 2019-29   
Planeringsförutsättning för Mål- och resursplan 2020-2022 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna planeringsförutsättningarna för 
budgetarbetet 2020 enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen antar 27 februari 2019 (§ 27) tidplan för arbetet med Mål- 
och resursplan 2020-2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
arbetsordning och planeringsförutsättningar för arbetet med Mål- och 
Resursplan 2020-2022. Förslaget innehåller finansiella mål, prognos för 
befolkning, prognos för skatteintäkter samt kostnadsindex.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningens tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2019. 
Planeringsförutsättningar och finansiella mål för Mål- och resursplan 2020-
2022 daterad 20 mars 2019. 
Arbetsutskottets protokoll 20 mars 2019 § 69. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 58      
Kommunchefens information 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
• Naturvårdsplan för Uddevalla kommun där kommunen inte yttrar sig. 
• Bildande av naturreservat Stora Höghult där länsstyrelsens beslut är 

överklagat. 
• Information från kommundirektörsdagarna 21-22 mars. 
• Utbildning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar planeras till 

hösten för kommunstyrelsen. 
 
_______ 
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KS § 59    
Rapporter 
 
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 genom protokoll från Direktionen Fyrbodals 
Kommunalförbund 14 februari 2019, Delregionalt kollektivtrafikråd 14 februari 
2019, Färgelanda Vatten AB 22 februari 2019, folkhälsorådet 25 februari 2018 samt 
Ungdomsrådet 13 respektive 27 februari. Vidare redovisas material från 
Arbetsmarknadsgruppens möte 13 mars 2019. 
 
_______ 
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KS § 60   Dnr KS 2019-11  
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger bifogade delegationsbeslut till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 61   Dnr KS 2019-12   
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger bifogade meddelanden till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 62      
Personalutskottets mötesanteckningar 2019-02-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger mötesanteckningarna till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 63      
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-20 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger protokollet till handlingarna. 
 
_______ 
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KS § 64      
Övriga ärenden 

 
Kenneth Carlsson (L) tar upp de uppgifter som blivit fel i Färgelanda kommuns 
almanacka 2019 som skickats ut. I samband med kommande almanacks-
framtagande är det viktigt att uppgifter är korrekta. Kommunchefen tar med sig 
detta. 
 
_______ 
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