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KS § 65      
Presentation av ny sektorchef Utbildning/utbildningschef 
 
Kommunens nya utbildningschef Anna Gunnervik presenterar sig och hälsas 
välkommen av kommunstyrelsens ordförande. 
 
_______ 
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KS § 66   Dnr KS 2019-5   
Kvartalsrapport mars 2019 inklusive prognos 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt personalutskottet att följa upp 
kostnadsutvecklingen avseende personal/bemanning. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden respektive utbildningsnämnden att 
vidta åtgärder för att hålla sin budget i balans och bidra till kommunens totala 
budget. 

 
Yrkande 
 
Linda Jansson (M) och Tobias Bernhardsson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut det vill säga att godkänna 
rapporten och lägga den till handlingarna, att uppdra åt personalutskottet att 
följa upp kostnadsutvecklingen avseende personal/bemanning samt 
uppmana socialnämnden respektive utbildningsnämnden att vidta åtgärder för 
att hålla sin budget i balans och bidra till kommunens totala budget. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Linda Jansson (M) och Tobias 
Bernhardsson (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
yrkandet.  
 
Ärendebeskrivning 
 
För första kvartalet 2019 redovisar kommunen ett negativt resultat med  
5 288 000 kr, vilket är 418 000 kr bättre än budget.  
 
Kommunen prognostiserar en negativ avvikelse jämfört med budget på  
20 510 000 kr, vilket skulle innebära ett negativt resultat 2019 på  
16 540 000 kr. Den negativa avvikelsen beror till största delen på kostnader i 
samband med försäljning av fastigheter samt ökande kostnader inom 
omsorgssektorn. 
 
Avvikelse per sektor/avdelning framgår av Kvartalsrapport (Q1 2019). 
 
Forts 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-04-24  7(33) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts KS § 66 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 16 april 2019. 
Kvartalsrapport (Q1 2019). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 april 2019 § 71. 
 
Ekonomichefen och sektorchef Omsorg informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Personalutskottet 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Diariet 
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KS § 67   Dnr KS 2019-125   
Finansiering av förlikning mellan Färgelanda kommun och 
fastighetsägare till Torps Prästgård 1:18 respektive Torps Prästgård 1:23 
samt av upprustningsbidrag avseende fastigheten Torps Prästgård 1:13 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja att finansiering av 160 000 kr (ersättning 
enligt förlikningsavtal) samt 180 000 kr (upprustningsbidrag, engångsbelopp, 
avseende fastighet Torps Prästgård 1:13, beslut fattat av kommunstyrelsen  
20 januari 2016 § 14, dnr 2016-2), totalt 340 000 kr, sker ur kommunstyrelsens 
ofördelade medel 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 27 mars § 45 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. 
 
Arbetsutskottet har diskuterat storlek på belopp till berörda fastighetsägare 
samt finansiering av tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen den 20 januari 
2016 § 14 (dnr 2016-2), avseende ett extra upprustningsbidrag för fastigheten 
Torps Prästgård 1:13. Det sista utifrån upprättat köpeavtal mellan Färgelanda 
kommun och aktuell köpare. 
  
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 mars 2019 § 45. 
Kommunstyrelsens protokoll 20 januari 2016 § 6. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 april 2019 § 74. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Berörda fastighetsägare 
Ekonomiavdelningen 
Mark- och exploateringschef 
Kultur och fritid 
Diariet 
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KS § 68   Dnr KS 2019-114   
Yttrande avseende remiss SOU 2018:74 ”Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att översända yttrande 
över SOU 2018:74 ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting”, då kommunstyrelsen inte hinner behandla ärendet 
inom utsatt tid för yttrandet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Färgelanda kommun har getts tillfälle att lämna yttrande över SOU 2018:74 
”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.” 
Sista dag för yttrande är 17 maj 2019.  
 
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, 
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/ 
-avgift. Regeringen har lämnat uppdrag att utreda och uppdatera kostnads-
utjämningen. I direktiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande 
systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med 
anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, 
nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att 
analysera möjligheterna att förenkla utjämningen. Förändringarna föreslås 
genomföras år 2020, vilket ställer krav på en snabb beredning i 
regeringskansliet. 
 
Framtagande av yttrade pågår inom förvaltningen men ärendet kommer inte att 
vara klart för beslut till kommunstyrelsens sammanträde i april. 
Kommunstyrelsen sammanträder därefter den 22 maj vilket är efter sista datum 
för yttrandet.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att 
besluta om yttrande vid sitt sammanträde den 15 maj. En muntlig dragning av 
utredningen kommer att ske vid kommunstyrelsens sammanträde i april 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2019. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 april 2019 § 74. 
 
Forts 
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Forts KS § 68 
 
Kommunsekreteraren informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 
Diariet 
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KS § 69   Dnr KS 2019-88   
Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Patientsäkerhetsberättelse för 
skolhälsovården i Färgelanda kommun 2018” och hålla den tillgänglig för den 
som önskar ta del av den. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet vid sammanträdet den 27 mars 2019 § 48. 
 
MLA (medicinskt ledningsansvarig skolsköterska) 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. 
3. Vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sektor Utbildnings tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2019. 
Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats 
Färgelanda kommun 2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 20 mars 2019 § 62. 
Kommunstyrelsens protokoll 27 mars 2019 § 48. 
 
Skolsköterska Sandra Hallberg informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Utbildningschefen 
Diariet 
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KS § 70      
Presentation av enheterna Måltid respektive Teknik 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enhetscheferna för verksamheterna Måltid respektive Teknik presenterar sin 
verksamhet. 
 
_______ 
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KS § 71   Dnr KS 2019-103   
Svar på Motion om att göra det enklare att sortera till återvinning 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen 
får i uppdrag att inför kommande upphandling utreda möjligheterna kring att 
införa en fastighetsnära insamling åt kommunens samtliga invånare. 
Utredningen skall innefatta såväl tillgänglighet (exempel bärighet vägnät) samt 
ekonomi. 

 
Yrkande 
 
Ulla Börjesson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om ett tillägg i förslag 
till beslut som innebär att kommunstyrelsens uppdrag gäller ”inför kommande 
upphandling”. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför kommande upphandling utreda 
möjligheterna kring att införa en fastighetsnära insamling åt kommunens 
samtliga invånare. Utredningen skall innefatta såväl tillgänglighet (exempel 
bärighet vägnät) samt ekonomi. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ann-Marie Jacobsson (C) har i en motion (dnr 2018/273) föreslagit att 
Färgelanda kommun skall införa fastighetsnära insamling med möjlighet till 
sortering i exempelvis fyrfackkärl. 
 
Att införa en fastighetsnära insamling bör utredas utifrån bland annat 
tillgänglighet och ekonomi. 
 
Arbetsutskottet beslutar 20 mars § 53 KSAU att återremitterar ärendet för att 
undersöka möjligheten om föreslaget utredningsuppdrag kan samordnas med 
kommande upphandling av renhållning innan de tar ställning till svar på 
motionen. Information om pågående upphandling har lämnats vid dagens 
sammanträde, § 76. En utredning pågår inom Avfall Sverige när det gäller 
sortering i flerfackskärl. Denna bör avvaktas innan kommunen utreder ett 
eventuellt införande av fyrfackskärl. 
 
Forts 
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Forts KS § 71 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhet Tekniks tjänsteskrivelse daterad 7 mars 2019. 
Motion ”enklare att sortera till återvinning” daterad 18 juni 2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 20 mars 2019 § 53. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 april 2019 § 77. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
Diariet 
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KS § 72   Dnr KS 2019-130   
Investeringsmedel avseende omläggning av tak samt byte av 
ventilationsanläggning Ödeborgs skola 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel till omläggning av 
tak samt byte av ventilationsanläggning Ödeborgs skola med 2 Mkr.  
 
Finansiering sker inom befintlig ram. 

 
Ärendebeskrivning 
 
På Ödeborgs skola finns en ventilationsanläggning samt ett tak som tjänat ut 
sin tid och är i stort behov av att bytas ut.  
 
Förvaltningens bedömning är att det är ekonomiskt fördelaktigt att utföra båda 
åtgärderna samtidigt. Att byta ut ventilationsanläggningen kommer även att 
innebära en energibesparing. Takomläggningen omfattar inte de lägre 
byggnaderna med sadeltak. 
 
Arbetet beräknas att utföras under sommaren och dialog har förts med 
verksamheten. 
 
Det totala investeringsbehovet beräknas uppgå till cirka 2 Mkr och finansieras 
inom befintlig ram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 4 april 2019. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 april 2019 § 78. 
 
Mark- och exploateringschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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KS § 73   Dnr KS 2019-132   
Revidering av Färgelanda kommuns kulturmiljöprogram 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till reviderat 
Kulturmiljöprogram för Färgelanda kommun 2019, för samrådskede. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott (numera arbetsutskott) beslutar 28 augusti 
2017 (§ 154) att uppdra åt förvaltningen att revidera Färgelanda kommuns 
kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige 15 februari 2006 (§ 5). 
 
Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag avseende kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer i Färgelanda kommun. Kravet på att 
underhålla sin fastighet, varsamhetskravet och förbudet mot förvanskning 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14-17 §§ gäller oavsett om en fastighet 
är utpekad i kulturmiljöprogrammet eller ej.  
 
Programmet är en revidering av kommunens nuvarande Kulturmiljöprogram 
som antogs 2006. Under 2017 och 2018 har Plan- och byggkontoret inventerat 
samtliga i programmet utpekade fastigheter. Inventeringen har resulterat i att 
programmet har kompletterats med bilder samt en beskrivning av varje objekt 
och vilka värden som finns. Inventeringen har även resulterat i att några av de 
tidigare utpekade fastigheterna har utgått från dokumentet då de av olika 
anledningar bedöms ha förlorat sina värden. Ett resultat har också varit att ett 
mindre antal fastigheter har tillkommit.  
 
Komplettering kommer att ske i programmet inför samrådsskeendet när det 
gäller följande: 
• inledningsavsnitten 
• det historiska avsnittet kompletteras med foton 
• de utpekade kulturmiljöerna kompletteras med bland annat foton 
• tillägg av rekommendationer avseende renovering och underhåll  
• kartorna ska kompletteras med bland annat en lista avseende de utpekade 

fastigheterna. 
 
Forts 
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Forts KS § 73 
 
Beslutsunderlag 
 
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019. 
Förslag till Kulturmiljöprogram 2019 Färgelanda kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 april 2019 § 79. 
 
Bygglovingenjör informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Plan- och byggchefen 
Diariet 
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KS § 74      
Kommunchefens information 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om bland annat: 
 
• Utifrån kommunstyrelsens beslut 28 november 2018 § 239 delades  

197 par broddar ut under vintersäsongen. 
• Arbetsmiljöverket kommer att genomföra en utbildning avseende 

kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde i augusti. 

• Aktuellt från Livsmedelscenter i Väst. 
 
_______ 
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KS § 75    
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 Samordningsförbundet Väst  
15 mars, Västvatten AB 18 mars, Ungdomsrådet 27 mars samt minnesanteckningar 
från BRÅ:s (Brottsförebyggande rådet) styrgrupp 1 april 2019. 
 
_______ 
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KS § 76   Dnr KS 2019-11  
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga bifogade delegationsbeslut till handlingarna. 
 
_______ 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

KS § 77   Dnr KS 2019-12   
Meddelanden 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga bifogade meddelanden till handlingarna. 
 
_______ 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Meddelandelista 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 

KS § 78      
Personalutskottets mötesanteckningar 2019-03-25 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga mötesanteckningarna till handlingarna. 
 
_______ 

 



                     
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2019-04-24  28(33) 
 

 
Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 79      
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-17 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 
 
_______ 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 80      
Presentation av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga dagens information till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundschefen informerar om räddningstjänstens organisation och verksamhet. 
 
_______ 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 81   Dnr KS 2019-104   
Ställningstagande till ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i 
direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och 
godkännande av förbundets årsredovisning 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns del bevilja 
direktionen för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för aktuella verksamhetsåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna årsredovisningen för 2018 
och lägga den till handlingarna. 

 
Jäv 
 
Leif Söderquist (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende. 
I Leif Söderquists (C) ställe tjänstgör Bo Ljung (L). 

 
Ärendebeskrivning 
 
Årets resultat uppgår till 455 000 kr, exklusive sotningsverksamheten. 
Sotningsverksamheten redovisar ett resultat på 109 000 kr. Det totala resultatet 
för NÄRF inklusive sotningsverksamheten uppgår således till 564 000 kr. 
 
Revisionen bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna 
kontrollen är tillräcklig.  
 
Revisionen tillstyrker att årsredovisningen godkänns. 
 
Revisionen har inte funnit skäl till anmärkning.   
 
Revisionen tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2 april 2019. 
Direktionen NÄRF:s Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
Årsredovisning 2018 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
Sammanträdesprotokoll 2019-02-21, Direktionen NÄRF. 
Revisionsbyrån PwC, Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2018. 
 
Forts 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts KS § 81 
 
Revisorer NÄRF, Revisionsberättelse för år 2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 17 april 2019 § 72. 
 
Förbundschefen NÄRF och kommunens ekonomichef informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 82   Dnr 2017/695   
Uppföljning av Medborgarlöfte 2018 mellan Polisen och Färgelanda 
kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppföljningen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarlöfte är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som 
sedan tidigare funnits mellan polisen och Färgelanda kommun. Det handlar om 
aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen tar fram för att öka 
tryggheten och minska brottsligheten. Vad invånarna i kommunen anser har 
stor betydelse. 
 
Medborgarlöftet 2018 innehöll följande aktiviteter: 
• planerade insatser för att öka tryggheten i kommun, till exempel 

fotpatrullering, besök på fritidsgårdar m m 
• hastighetskontroller väg 172 och 173 
• kontroll av olovlig och störande trafik samt allmänt trafikbeteende 
• besök av polisens mobila poliskontor 
• utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet i kommunen 
• blåljusdag med årskurs 8. 

 
Kommunens Brottsförebyggande råd (BRÅ) har gjort en uppföljning av 
medborgarlöftet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2018. 
BRÅ:s uppföljning av Medborgarlöfte 2018. 
Medborgarlöfte Färgelanda kommun 2019. 
 
Håkan Norgren, Polisen, respektive kommunens folkhälsostrateg redogör för 
vad som genomförts under 2018 utifrån medborgarlöftet. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
BRÅ:s sekreterare 
Diariet 
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Kommunstyrelsen 
___________________________________________________________________________________ 

 
Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 83      
Övriga ärenden 

 
Några övriga frågor finns inte. 
 
_______ 
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