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§ 58

Dnr 2016-000294 730

Äldreomsorgsplan 2017 - 2022
Sammanfattning av ärendet
Av Socialtjänstlagen framgår att kommunen ska planera sina insatser för
äldre (SOL 5 kap 6§). Planeringen ska göras i samverkan med hälso- och
sjukvården samt andra samhällsorgan och involvera brukarorganisationer.
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att; styra, förändra och förbättra
kommunens äldreomsorg samt redovisa kommunens ambitioner med
uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen.
Socialnämnden har givit socialchef i uppdrag att arbeta fram en ny
äldreomsorgsplan. Under perioden 2017 till 2022 ska planen vara
vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också
finnas med i det dagliga arbetet. Planen ska vägleda verksamheternas
utveckling de närmaste åren. Socialnämnden har tidigare remitterat planen
till berörda parter och kommunstyrelsen har inkommit med yttrande. Efter
beaktande av yttranden föreligger härmed socialnämndens förslag till
antagande av planen i kommunfullmäktige.
Vid dagens sammanträde uppmärksammas att det statistiska underlaget i
Äldreomsorgsplanen bygger på SCB:s prognos. I kommunens budgetarbete
används Statisticons prognoser vilket bland annat ligger till grund för
ramtilldelningar.
Kommunstyrelsen beslutar 2017-06-07 § 66 att återremmittera ärendet till
socialnämnden för omräkning av beräkningsmodell med prognosutfall
utifrån Statisticons prognos.
Socialnämnden har därefter inkommit med reviderad Äldreomsorgsplan
2017-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige antar Äldreomsorgsplan 2017-2022 och
godkänner planens programförklaring.

Expedieras till
SN
Författningssamlingen , webmaster
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§ 59

Dnr 2017-000140 100

Parlamentarisk grupp - Översyn av den politiska
organisationen
Sammanfattning av ärendet
I samband med det förestående förändringsarbetet som kommunledningsgruppen inlett en planering för, har fråga uppkommit om behovet av en
genomlysning även av den politiska organisationen. Genomlysningen har
skett via en parlamentarisk grupp som träffats vid tre tillfällen; 8 november,
21 januari och 10 mars. Det första tillfället bestod av en introduktion i
ärendet och uppdraget som ledde bland annat till att en SWOT-analys
genomfördes som utgångspunkt för översynen. SWOT-analysen,
innehållande även idéer och förslag till utveckling av såväl den politiska
organisationen som förutsättningarna för delaktighet och inflytande i
kommunen, har därefter använts som underlag och dialog med respektive
partigrupp mellan mötena i den parlamentariska gruppen.
Översynen har resulterat i dels ett antal idéer/inspel för att på olika sätt
vitalisera och utveckla förutsättningarna för demokratin i organisationen och
kommunen och dels några konkreta beslutsförslag för kommunstyrelsen att
beakta i sin fortsatta beredning av ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har remitterat den parlamentariska gruppens idéer/inspel och konkreta
beslutsförslag, till de politiska grupperna.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-16 följande som en del i den
parlamentariska gruppens arbete.
I syfte att öka samverkan och samsyn mellan nämnderna, bjuda in
socialnämndens och FOKUS-nämndens arbetsutskott till KSAU info som en
stående punkt. Till dialog i andra sammanhang ska hela arbetsutskottet i
nämnderna bjudas in, inte bara presidierna.
Kommunstyrelsen uppdrog åt kommunkansliet att införa en
kommungemensam klagomåls- och synpunktshantering via t ex en e-tjänst
som gör det möjligt för den berörda verksamheten att på ett strukturerat sätt
fånga upp synpunkter och på det sättet utveckla verksamheten, samtidigt
som det ska göras tydligt för politiken vilka typer av klagomål och
synpunkter som framförs genom förstärkt dialog mellan politik och
förvaltning.
Kommunstyrelsen uppdrog vidare åt kommunkansliet att utreda
förutsättningarna för att genomföra bättre uppföljning av fattade beslut; hur
gick det, kan vi lära inför framtiden samt att effektivisera mötestider/former,
t ex genom en sammanslagning av pensionärs- och handikappråden KPR och
KHR.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande efter den parlamentariska gruppen
översyn av den politiska organsationen:
-

att inte utreda någon större översyn av den politiska organisationen
utan att den nuvarande nämndsorganisationen kvarstår med samma
antal företroendevalda i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige.

-

att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningar och
konsekvenser av en flytt av kultur- och fritidsverksamheten från
FOKUS-nämnden till kommunstyrelsen som en del i det pågående
förändrings/utvecklingsarbetet. I utredningen ska även en förändring
av förvaltningarna till en samlad central förvaltningsorganisation
med nuvarande nämndstruktur, beaktas i utredningen.

-

att i syfte att vitalisera fullmäktiges sammanträden, genomföra
följande åtgärder: inriktningsdebatter i samband med att ärenden
inleds i kommunfullmäktige, använda politikercaféet i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde som ett forum för utvecklad
medborgardialog, föredragning av ärenden, information från
nämnderna samt att i möjligaste mån använda i förväg skriftliga
frågor för bättre kvalitet i debatter. Fullmäktiges presidium ansvarar
för att bevaka genomförandet av åtgärder för att vitalisera
fullmäktiges sammanträden.

-

att uppdra åt den parlamentariska gruppen att arbeta vidare med en
översyn av arvodesreglementet inför kommande mandatperiod.

Kommunfullmäktige föreslår även de politiska partierna att beakta de
idéer/inspel som framförts från den parlamentariska gruppen för att lyckas
med rekryteringen av nya politiker till uppdragen såsom: behov av bättre
inskolning och stöd till nya politiker, att som politiker vara ute mer i andra
sammanhang t ex evenemang och föreningsmöten för att möta medborgarna
i vardagen med dagsaktuella frågor samt att bjuda in, inte bara
partimedlemmar, till gruppmöten där mycket av de politiska diskussionerna
förs och ärenden förbereds.
Expedieras till
KSAU
Kommunkansliet för kallelse till parlamentarisk grupp
KF presidium

Justerandes signatur
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§ 60

Dnr 2017-000075 000

Strategi för minskat utanförskap
Sammanfattning av ärendet
I kommunens Utvecklingsplan 2016-2018 anges tre övergripande mål,
Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Vidare beskrivs det att kommunen
aktivt skall arbeta för minskat utanförskap och verka för social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet. Kommunstyrelsen har i uppdrag att arbeta för
minskat utanförskap som är en prioritering inom målet Hållbarhet varför
föreliggande strategi tagits fram.
En arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika kommunala
verksamheter bildades under 2016 i syfte att ta fram ett förslag till
handlingsplan. Alla förvaltningar har varit representerade i arbetsgruppen
som remitterat verksamheterna för att komma in med förslag på aktiviteter
inom sina verksamhetsområden. Strategin har därefter tagits fram efter
genomförd remissrunda och förankrats i kommunchefens ledningsgrupp.
Syftet med strategin för minskat utanförskap är att den ska fungera som en
vägledning för att kommunens samtliga verksamheter lättare skall kunna ta
fram och formulera mål och aktiviteter i sina respektive verksamhetsplaner
för minskat utanförskap. Verksamheternas mål och aktiviteter blir således
varje enhets handlingsplan. Arbetsgruppen för framtagandet av strategin
kommer inledningsvis årsvis ha ansvar för att denna strategi följs, analyseras
och utvecklas.
Målgruppen för strategin finns i alla åldrar upp till 65 år och är här uppdelad
i tre kategorier kopplade till tre olika typer av aktivitetsområden.
Aktiviteter som förbereder för arbetslivet (0-15 år t. o. m gymnasievalet)
Aktiviteter som underlättar inträde på arbetsmarknaden
Aktiviteter för att behålla och kompetensutveckla befintlig arbetskraft
Strategin är inte förenad med förslag om särskilda anslag utan förväntas ske
inom respektive verksamhetsram. Ofta finns medel att söka från andra håll.
Då kommunen inte har någon central funktion som har till uppgift att söka
andra offentliga medel har alla verksamheter ett ansvar för att undersöka
möjligheter till projektmedel.
Strategin har varit föremål för en remissrunda hos socialnämnden och
FOKUS-nämnden vars yttranden föreligger. Socialnämnden ansluter till
socialchefens tjänsteskrivelse som bland annat innebär att målet för

Justerandes signatur
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forts. § 60
arbetslösheten bör vara en kontinuerlig sänkning av föregående mätpunktens
resultat istället för som föreslås i strategin att arbetslösheten skall understiga
snittet för riket med en procentenhet både vad gäller 18-64 år och 18-24 år.”
Dessutom yrkar socialnämnden på medel för att täcka ökande kostnader för
försörjningsstöd.
FOKUS-nämnden ställer sig bakom strategin med tillägget om att det bör
framgå tydligare på vilket sätt uppföljning av strategin kommer att ske.
Efter inkomna yttranden har kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit åt
arbetsgruppen att iaktta yttranden från nämnderna för revidering av strategin
utifrån den del som avser tydligare beskrivning av hur uppföljningen ska gå
till.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Strategi för minskat
utanförskap. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa och
utvärdera arbetet.

Expedieras till
AMI-chef
Författningssamling, webmaster

Justerandes signatur
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8(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-30

Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000219 700

Förslag till lag om elektriska cigaretter och
påfyllningsbehållare - Prop 2016/17:132
Sammanfattning av ärendet
Regeringen föreslår i proposition 2016/17:132 (bilaga 1) en reglering av
marknaden för e-cigaretter. Regeringens förslag till beslut och den nya
lagens ikraftträdande ligger inom en mycket kort tidsperiod (2017-07-01).
För att inte hamna i en situation där inte någon myndighet inom kommunen
har att hantera anmälningar, tillsyn och avgifter föreslår Samordnad
Alkoholhandläggning i Dalsland att komma med förslag på uppdaterade
riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av den nya
lagen om e-cigaretter.
I propositionen Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser
om e-cigaretter (Regeringens proposition 2016/17:132) föreslås en reglering
av marknaden för e-cigaretter, med tillbehör som i stort sett överensstämmer
med nuvarande Tobakslag (TL).
Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas
tillsynsansvaret för den nya lagstiftningen och vilka avgifter som ska gälla.
Socialnämnden har idag tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt
alkohollagen, vilket även omfattar folkölsförsäljning i butik och servering av
folköl, samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen. Det omedelbara
tillsynsansvaret för dessa ansvarsområden ligger idag på
Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland enligt delegeringsbeslut.
Socialnämndens arbetsutskottsförslag till socialnämnden föreligger.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att riksdagen beslutar i
enlighet med regeringens proposition i ärendet:

Justerandes signatur

-

att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

-

att en ny produktgrupp, e-cigaretter, införs i avgiftssystemet med en
avgift om 2000 kr vid försäljning av endast denna produktgrupp eller
vid försäljning av två grupper (tobak och e-cigaretter) 3500kr samt
vid alla tre grupper (folköl, tobak och e-cigaretter) 4500 kr

Utdragsbestyrkande
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-

att socialnämnden uppdras att för egen del besluta, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt
Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland att komma med förslag
på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med
anledning av den nya lagen om e-cigaretter.

Expedieras till
SN

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000226 045

Tillfälligt lån - EDIT (Ett Dalsland I Tillväxt)
Sammanfattning av ärendet
Den lokala Företagarföreningen har under 2016/17 arbetat med olika
frågeställningar i arbetsgrupper internt i styrelsen, där en av grupperna är en
kompetensutvecklingsgrupp, KU. Detta är en konsekvens av att man ser att
det är svårt att rekrytera personal till sina företag, speciellt där kompetens av
viss karaktär är nödvändig. För att det ska bli lättare att höja kompetensnivån
generellt i kommunen är samverkan avgörande. Att utbilda personal både
från företag och kommun här i Ed, istället för att behöva skicka personal till
städer, med kostnader för resa och logi, kan leda till flera fördelar. Att
genomföra kurser tillsammans skapar mervärden i sig, samordningseffekten
via en gemensam resurs skapar fler möjligheter och ett mer effektivt och mer
positivt förhållningssätt till fortbildning.
Nu är föreningen tillsammans med kommunen, på väg att skicka in en
Leader-ansökan för finansiering av en halvtids samordningsfunktion, som
blir spindeln i nätet mellan utbildningsanordnare, näringsliv och kommun.
Detta är ett sätt att starta igång det hela, och projektet kommer att sökas
utifrån den nybildade ideella föreningen EDIT (Ett Dalsland I
Tillväxt), där även representanter från kommunen finns.
Efter projekttidens slut är tanken att samordningsfunktionen ska finansieras
av föreningens egen verksamhet. Detta kan ske dels via medlems/administrationsavgifter, men även via andra möjliga projektmedel, som
kommer att sökas kontinuerligt enligt då gällande utbud. I första fasen med
Leader-finansiering (2 år), är det dock en tidsförskjutning från det att
kostnader har uppstått fram till att finansiering från Leader för dessa
kostnader kan rekvireras. Denna tid uppskattas till ca 2-3 mån. och som mest
6 mån. Därför finns behov av att Dals-Eds kommun lånar ut dessa medel
fram tills dess att Leader betalar ut dem. Den kostnad som projektet kommer
att ha handlar till största del om samordnarens arvode och vissa
kringkostnader till detta enligt följande:
Arvode projektledare/marknadsföring/redovisningstjänst 344 400
25 % buffert (moms) 86 100 - Totalt 430 500
Sammanlagt kommer föreningen att söka 1 258 000 kr under 2 år, fördelat på
649 300 år 1 och 609 300 år 2.
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Näringslivsstrategens tjänsteskrivelse föreligger. Eventuell tillfällig utlåning
till föreningen bedöms rymmas inom ramen för kommunens befintliga
likviditet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar om ett tillfälligt lån om 430 500 kronor
enligt näringslivsstrategens tjänsteskrivelse. Lånet ska löpa under
projekttiden och regleras i särskilt upprättat avtal mellan kommunen
och föreningen under förutsättning att bidrag beviljas från Leader.
Ingen ränta ska utgå på utlånade medel. Ekonomichef och
näringslivsstrateg uppdras att upprätta avtalet.

Expedieras till
Ekonomichef
Näringslivsstrateg

Justerandes signatur
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Dnr 2017-000227 130

Plan för nyttjande av integrationsmedel
Sammanfattning av ärendet
Dals-Eds kommun har under flera år arbetat för att säkerställa att det bedrivs
ett kvalitativt och kostnadseffektivt integrationsarbete som syftar till att
minska utanförskap och snabba på integrationsprocessen. Under de senaste
åren har verksamheten ställts inför flera krav på snabb omställning, inte
minst i samband med det ökade trycket på mottagandet av ensamkommande
barn utan vårdnadshavare.
Trots detta har man lyckats hushålla väl med de statsbidrag och medel som
tillförts kommen. De medel som ännu inte använts kommer framledes
behöva användas för att även fortsatt säkerställa en god och effektiv
integrationsverksamhet. Nedan följer en behovsanalys utifrån nuläget som
ligger till grund för en beräkning av kostnader i samband med kommunens
fortsatta integrationsarbete.
År 2018
Aktivitet
Praktiksamordnare
Arbetsmarknadscoach 60 %
Köp av utbildningsplatser (ca 4-6 platser)
Diverse övriga omkostnader, fortbildning, utbildning osv.
Totalt år 2018
År 2019
Aktivitet
Praktiksamordnare
Arbetsmarknadscoach 60 %
Köp av utbildningsplatser (ca 4-6 platser)
Arbetsledare (förstärkning inom
samhällsbyggnadsförvaltningen för handledning av
personer i målgruppen)
Diverse övriga omkostnader, fortbildning, utbildning osv.
Totalt år 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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500
300
400
100
1 300

Belopp i tkr
510
300
400
600

100
1 910
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År 2020
Aktivitet
Praktiksamordnare
Arbetsmarknadscoach 60 %
Köp av utbildningsplatser (ca 4-6 platser)
Arbetsledare (förstärkning inom
samhällsbyggnadsförvaltningen för handledning av
personer i målgruppen)
Diverse övriga omkostnader, fortbildning, utbildning osv.
Totalt år 2020

Belopp i tkr
530
310
410
620

100
1 970

Detta skulle således innebära att AMI, för att klara av att hantera det fortsatta
uppdraget inom integrationen, under kommande 3 år (2018-2020) behöver
5 180 tkr och därefter ytterligare ca 3 900 tkr under perioden 2021-2022,
eventuellt något mindre om inflödet skulle minska eller avstanna helt. Det
innebär en total summa på 9 080 tkr. Om antalet minskar drastiskt skulle en
arbetsledare eller coach ev. kunna minskas utifrån ovan givna ram, vilket då
också skulle innebära en mindre total kostnad under perioden 2021 -2022.
Det finns dock en risk att socialtjänsten belastas mer under kommande år,
dels på grund av ökad självinflyttning dels på grund av att fler går ut ur
etableringen med eventuellt fortsatta behov under en övergångsperiod. Det
vore därför klokt att öronmärka ca 300 tkr/år till IFO för att täcka eventuella
ökade kostnader. Det skulle under samma 5-årsperiod innebära ytterligare
1 500 tkr. Vidare har FOKUS-förvaltningen flaggat för att elever som idag
går på Utsiktens gymnasium och tillhör gruppen ensamkommande barn har
svårt att klara av traditionella gymnasieprogram. De skulle med anledning av
detta vilja införa en extra satsning mot målgruppen under läsåret 2017/2018
som i korthet innebär att de låter eleverna gå ett fortsatt år med stort fokus på
svenskastudier i kombination med gymnasiekurser i yrkesämnen. För att
klara av denna satsning skulle FOKUS-nämnden eventuellt behöva ett
tillskott på 240 tkr/termin således 480 tkr totalt under 2017/2018.
Enligt denna bedömning bör det säkerställas att medel motsvarande totalt 11
060 tkr tillförs kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsenhet,
socialnämnden samt FOKUS-nämnden under kommande femårsperiod.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
forts. § 63
AMI-chefens tjänsteskrivelse 2017-06-09 föreligger med bedömning av
behov och fördelning enligt ovan. Med nuvarande bidragsnivåer kommer
Dals-Eds kommun inte fortsättningsvis ha möjlighet att bygga upp en buffert
på samma sätt som tidigare, vilket gör att kommunen även fortsatt bör
hantera dessa medel med omsorg, och förvalta dem väl till nytta för
målgruppen och för en ökad integration och ett minskat utanförskap.
Det finns också anledning att beakta att förutsättningarna för
ensamkommande/HVB-verksamheten förändras i lag vid halvårsskiftet
2017, vilket bland annat kommer innebära mindre statligt stöd till
kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående bedömning ska ligga
till grund för fördelning av sedan tidigare inkomna statsbidrag till
kommunen avseende integration samt mottagande av
ensamkommande flyktingbarn och att kommunstyrelsen genom
ekonomichef fördelar bidraget till respektive verksamhet och år.
En särskild uppföljning av hur medlen använts ska årligen ske till
Kommunstyrelsen.
-

Kommunfullmäktige beslutar även att resterande medel om ca 5 mkr
ska vara föremål för samma hantering som detta ärende och att detta
ska ske i anslutning till budgetprocessen.

Expedieras till
AMI-chef
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 64

Dnr 2017-000220 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ersättare i FOKUSnämnden
Sammanfattning av ärendet
Samer Daher (C) har 2017-06-07 inkommit med avsägelse av uppdraget som
ersättare i FOKUS-nämnden vilket godkändes av kommunfullmäktige 201706-21.
Förslag lämnas om att utse Mattias Munter (C) till ny ersättare i FOKUSnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att utse Mattias Munter (C) till ny
ersättare i FOKUS-nämnden.

Expedieras till
Mattias Munter
FOKUS
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 65

Dnr 2017-000237 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot i
Kommunfullmäktige och ledamot i Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Malin Källén (S) har 2017-06-19 inkommit med avsägelse av uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen, vilket
kommunfullmäktige godkände 2017-06-21.
Efter sammanräkning från Länsstyrelsen 2017-07-05, utses Curt-Åke
Sandberg till ny ledamot och Lena Zakariasson till ny ersättare i
kommunfullmäktige för socialdemokraterna.
Förslag lämnas vid sammanträdet att utse Monica Sandström till ny ledamot
i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna återkommer med förslag på ny
ersättare i kommunstyrelsen vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Sandström (S) till ny
ledamot i kommunstyrelsen efter Malin Källén (S).

Expedieras till
Monica Sandström
Gruppledare S
Kommunkansliet
Lönekontoret
KF 20 september
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Kommunfullmäktige
§ 66

Dnr 2017-000293 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ersättare i
Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Annika Lännhult (M) har 2017-08-21 inkommit med avsägelse från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag lämnas om att utse Britt-Marie Johansson (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige beslutar att utse Britt-Marie Johansson (M) till ny
ersättare i kommunstyrelsen efter Annika Lännhult (M).

Expedieras till
Annika Lännhult
Britt-Marie Johansson
Kommunkansliet
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 67

Dnr 2017-000294 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ersättare i
Kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Samer Daher (C) har 2017-08-21 inkommit med avsägelse av uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-

att godkänna avsägelse från Samer Daher (C) avseende uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige

-

att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Expedieras till
Samer Daher
Kommunkansliet
Länsstyrelsen
KF 20 sep

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 68

Dnr 8876

Information från kommunledningen och nämnderna
Sammanfattning av ärendet
Martin Carling (C) informerar om att Snörrumskolan är färdigrenoverad och
att eleverna flyttat in i nya fina lokaler.
Anna Johnasson (C) informerar om goda skolresultat för Hagaskolan för åk
9 elever och om skolprojektet från utanförskap till innanförskap och
anställning av skolutvecklare samt förberedelserna för årets kulturvecka den
16-24 september.
Ingvar Johannesson (C) informerar om att det är fortsatt högt tryck på
byggnationer i kommunen vilket märks i plan- och byggkontorets
handläggning.
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Kommunfullmäktige
§ 69

Dnr 3719

Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Martin Carling (C) svarar på fråga från föregående kommunfullmäktige om
asbest i Hagalid i samband med renoveringen. Carling svarar att det
förekommit asbest vid bland annat ventilationer och att nedtagning och
bortforsling av detta skett enligt de gällande riktlinjerna och rutinerna för
asbestsanering.
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 70

Dnr 4027

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor anmäls från allmänheten.
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