Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(20)

Sammanträdesdatum

2017-10-25

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gamla Real, Ed, onsdagen den 25 oktober 2017 kl 19:00

Beslutande

Ledamöter
Se närvarolista på sida 2

Ersättare
Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Eva A Johansson (C) och Lars-Inge Fahlén (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, måndagen den 30 oktober kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 81-93

Jonas Olsson
Ordförande
Ingvar Johannesson
Justerare
Lars-Inge Fahlén

Eva A Johansson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-10-25

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-30

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv

Underskrift
Jonas Olsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-11-21

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-25

Kommunfullmäktige
Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Martin Carling (C)
Per-Erik Norlin (S)
Anna Johansson (C)
Monica Sandström (S)
Andreas Nilsson (M), 2:e vice ordförande
Kenneth Gustavsson (C)
Carina Halmberg (S)
Eva A Johansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Ingvar Johannesson (C), Ordförande
Lars-Inge Fahlén (S)
Annika Lännhult (M)
Elisabet Forsdahl (C)
Yvonne Simonsson (S), 1:e vice ordförande
Curt-Åke Sandberg (S)
Gun Holmquist (KD)
Gösta Schagerholm (C)
Öyvind Höiberg (MP)
Ture Olsson (C)
Jan-Gunnar Eliasson (S)
Åke Jansson (C)
Erika Martinsson (S)
Morten Johnsen (C)

Tjänstgörande ersättare

Lennart Lundgren (C)
Britt-Marie Johansson (M)
Patrik Högfeldt (L)

Övriga

Allmänheten närvarade med 5 personer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(20)

Sammanträdesdatum

2017-10-25

Kommunfullmäktige
Ärendelista
§ 81

Dnr 2017-000067 042

Budgetuppföljning 2017 ......................................................................................... 4
§ 82

Dnr 2017-000320 003

Revidering av KS reglemente och delegationsordning 2017 ........................................ 7
§ 83

Dnr 2017-000315 102

Valdistriktsindelning inför valet 2018 ...................................................................... 8
§ 84

Dnr 2017-000316 102

Valfrämjande insatser inför valet 2018 ................................................................... 10
§ 85

Dnr 2017-000317 000

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2017 ................................................. 12
§ 86

Dnr 2017-000020 020

Motion - Angående gåva till kommunens trotjänare ................................................. 13
§ 87

Dnr 2017-000323 000

Medborgarförslag - Medborgardialog och vitalisering av
kommunfullmäktige ............................................................................................. 14
§ 88

Dnr 2017-000340 800

Medborgarförslag - Utveckla friluftslivet i Dals-Eds kommun samt införa en
tjänst som Fritidsutvecklare .................................................................................. 15
§ 89

Dnr 2017-000341 026

Medborgarförslag - Inför friskvårdsdag istället för friskvårdstimme ........................... 16
§ 90

Dnr 31909

Meddelande KF 171025 ....................................................................................... 17
§ 91

Dnr 8876

Information från kommunledningen och nämnderna ................................................ 18
§ 92

Dnr 3719

Övriga frågor ...................................................................................................... 19
§ 93

Dnr 4027

Allmänhetens frågestund ...................................................................................... 20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-25

Kommunfullmäktige
§ 81

Dnr 2017-000067 042

Budgetuppföljning 2017 – delårsbokslut per 31 augusti
Sammanfattning av ärendet
Välfärdens långsiktiga finansiering är den största utmaningen för hela
kommunsektorn. Enligt prognos från SKL kommer fram till 2020 ett gap på
40 miljarder kronor att uppstå mellan intäkter och kostnader om
verksamheten fortsätter att utvecklas som hittills. Främst beror detta på att
den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätter medan ökningen
inte motsvaras av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget.
På grund av ökade behov och pensionsavgångar kan det komma att behövas
drygt en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. I vår
kommun är det pensionsavgångar på runt 70 personer under samma period.
Efter tre år med ökande befolkning vände utvecklingen under 2016 och
antalet invånare minskade till 4 777. Under första halvåret 2017 ökade dock
befolkningen på nytt och per den 30 juni var folkmängden 4 789 personer.
Kommunens senaste framtagna befolkningsprognos togs fram i
månadsskiftet februari-mars 2017 och sträcker sig fram till år 2046. Denna
visar att under prognosperioden 2016-2045 beräknas folkmängden i DalsEds kommun att minska med 450 invånare, från 4 777 till 4 327 personer.
Kortsiktigt så visar prognosen en befolkningsökning till 4 804 personer 2017
vilket också är den nivå som ligger till grund för budget 2018 som antogs av
kommunfullmäktige i juni.
Vakansgraden i Edshus AB uppgår per sista augusti till 3,1 procent vilket är
en ökning med 0,2 procentenheter i förhållande till läget vid föregående
årsskifte.
Delårsrapport 2017-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) föreligger.
Rapporten för perioden januari - augusti 2017 visar ett positivt resultat på
14,0 mkr, vilket är en förbättring med 0,6 mkr jämfört med perioden januari
- augusti 2016. Prognosen för helåret 2017, som baseras på nämndernas
bedömningar, pekar dock på ett negativt resultat om 3,6 mkr och ett
underskott mot budget med 6,8 mkr.
Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot budget på 5,7 mkr.
Socialnämnden visar en negativ avvikelse på 2,0 mkr för helåret, där IFOverksamheten står för 2,1 mkr. Plan- och byggnadsnämnden uppvisar en
prognos om +1,2 mkr samtidigt som kommunstyrelsens
samhällbyggnadsförvaltning lämnar en prognos på -4,8 mkr.
Trots beaktandet att resultatmålet sänktes till 1,1 % av skatter och bidrag i
samband med budgetbeslutet för år 2017 så är bedömningen att endast två av
fyra finansiella mål förväntas uppnås för år 2017.
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
forts. § 81
Även rapport för kommunstyrelsens delårsbokslut föreligger där en samlad
prognos med utfall i nivå med budget, med underskott och överskott inom
olika verksamheter, som tar ut varandra.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2017-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) inklusive bilagor
med kommunstyrelsen och nämndernas delårsbokslut samt nämndsbeslut.
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2017-10-04
Tjänsteskrivelse kommunchef, 2017-10-09
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11 § 102
Yrkande
Martin Carling (C) yrkar på en omformulering av beslutet om att FOKUSnämndens redovisning till kommunstyrelsen ska innehålla möjligheter för
hur nämndens utökade externa finansiering skulle kunna finansiera den
löpande verksamheten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 augusti,
tertial 2, 2017 samt prognos helåret 2017 med följande kompletteringar.

Justerandes signatur

-

Eftersom det inte finns några centralt avsatta medel för
oförutsedda händelser så behöver uppkomna negativa
budgetavvikelser hanteras genom åtgärder i verksamheterna. Dels
behöver kommunens samtliga verksamheter ha en generell
återhållsamhet på kort sikt för att långsiktigt arbeta med hållbara
åtgärder och dels uppdras socialnämnden och kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsförvaltning att till kommunstyrelsen presentera
åtgärder för att uppnå balans mellan tilldelade medel och befarat
utfall.

-

Kommunfullmäktige uppdrar vidare åt FOKUS-nämnden att till
kommunstyrelsen presentera möjligheter för hur nämndens
utökade externa finansiering skulle kunna finansiera den löpande
verksamheten. Detta så att en tillfällig omfördelning av
kommunens skattemedel skulle kunna ske till andra
verksamheter, främst inom socialnämndens verksamhetsområde.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

forts. § 81
Kommunfullmäktige beslutar även att FOKUS-nämndens
framställan om ett tillfälligt anslag för att finansiera
merkostnaderna i samband med tillfälliga lokaler i och med
nybyggnation av förskoleavdelningar, KSAU 2017-08-23 § 101,
inte kan tillgodoses utifrån rådande ekonomiska läge utan får
finansieras inom FOKUS-nämndens befintliga ram. FOKUSnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med en beskrivning
av hur de ekonomiska effekterna av detta påverkar 2017
respektive 2018 års budget samt hur stor del som avser drift
respektive investering.

Expedieras till
Samtliga nämnder
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr 2017-000320 003

Revidering av KS reglemente och delegationsordning 2017
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning är i behov av
förtydligande i roller och ansvar efter uppdelningen av kommunstyrelsens
förvaltning i två förvaltningar; kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med översynen har behov även
uppkommit av några mindre justeringar och förtydliganden kring t ex
personuppgiftsansvaret.
Kommunstyrelsen har 2017-10-11 godkänt revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och förslag till reviderad delegationsordning
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11 § 103
Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till
revidering av kommunstyrelsens reglemente. Nämnderna anmodas
vidare att i möjligaste mån enhetliggöra respektive
delegationsordningar gällande personal-, ekonomi- och allmänt
administrativa ärenden.

Expedieras till
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 83

Dnr 2017-000315 102

Valdistriktsindelning inför valet 2018
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt på förslag av
kommunfullmäktige och beslutet ska ha fattats 1 december 2017. Bara om
det finns särskilda skäl får ett distrikt omfatta färre än 1 000 och fler än
2 000 röstberättigade. Endast om det finns synnerliga skäl får ett distrikt
omfatta färre än 300 röstberättigade. Det är de praktiska omständigheterna
som styr vad som är skäligt i olika fall och Länsstyrelsen tar ingen hänsyn
till tradition och historia. Syftet är att valen ska kunna genomföras säkert,
effektivt och tillgängligt samt att valhemligheten ska hållas skyddad. I varje
distrikt ska det finnas en vallokal som valnämnden beslutar om.
I dagsläget finns i Dals-Ed sex stycken valdistrikt med nedanstående
fördelning av röstberättigade per den 1 mars 2017:
Håbol
Nössemark
Dals-Ed 1
Dals-Ed 2
Töftedal-Gesäter
Rölanda
Totalt:

218
165
1609
1171
265
365
3793

Enbart två av dagens valdistrikt uppfyller kravet om 1 000 röstberättigade
invånare. Kontakt har tagits med Länsstyrelsen för att reda ut om Dals-Eds
kommun uppfyller kraven för särskilda eller synnerliga skäl.
Utgångspunkten hos Länsstyrelsen är att alla röstberättigade ska ha en rimlig
möjlighet att ta sig till vallokalen och rösta på valdagen, men att
valhemligheten ändå måste kunna tillgodoses. Dals-Eds kommuns långa
avstånd uppskattas inte vara skäl nog till att ha så små valdistrikt som de
nuvarande i synnerhet då valhemligheten riskeras.
Tjänsteskrivelse föreligger från kommunkanslist Jessica Olsson, som
bedömer efter samtal med Länsstyrelsen att Dals-Eds kommun sannolikt inte
har synnerliga eller särskilda skäl för att få behålla nuvarande valdistrikt. Det
är viktigt att valhemligheten kan hållas skyddad, vilket i dagsläget är svårt,
och kommunen bör därför slå ihop valdistrikt.
Kommunkanslist redovisar olika alternativ för att tillmötesgå de nya
förutsättningarna och för att möta upp de invånare som påverkas av de
ändrade valdistrikten och för att inte valdeltagandet ska försämras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

forts. § 83
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunkanslist, Jessica Olsson 2017-08-28
Valnämnden protokoll 2017-09-06 § 1
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11 § 104
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande när det gäller ny valkretsindelning
inför valet 2018:
-

att Dals-Ed 1, Håbol och Nössemark slås ihop till ett valdistrikt som
sammanlagt får 1 992 röstberättigade

-

att Dals-Ed 2, Töftedal/Gesäter och Rölanda slås ihop till ett
valdistrikt som sammanlagt får 1 801 röstberättigade

-

att Stallbacken används som vallokal vid valet 2018

-

att förtidsröstning sker i Håbol, Nössemark, Töftedal/Gesäter och
Rölanda på valdagen och därefter transporteras rösterna till
vallokalen.

Expedieras till
Länsstyrelsen
Valnämnden, ordf och vice ordf
Kommunkanslist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 84

Dnr 2017-000316 102

Valfrämjande insatser inför valet 2018
Sammanfattning av ärendet
Inför tidigare val har kommunen genomfört ett antal valfrämjande insatser
för att öka valdeltagandet såsom paneldebatt, valtidning för unga,
informationsbrev till norska medborgare på norska gällande att rösta i
kommunval, valskjuts, fika på valdagen, aktiviteter utanför vallokalen.
Insatser har även genomförts tidigare för att underlätta för de som upplever
problem med att ta sig till vallokalen, såsom förtidsröstning, rösta med bud,
rösta med ambulerande röstmottagare.
Tjänsteskrivelse föreligger från kommunkanslist Jessica Olsson som
bedömer att de förväntade förändringarna av valdistrikten inför valet 2018
ökar behovet av tillgänglig information samt praktisk hjälp från kommunens
sida. För att inte tappa valdeltagande hos de röstberättigade som får längre
avstånd till vallokalen bör kommunen satsa på att öka de valfrämjande
insatserna i form av enkel och tillgänglig information om olika alternativ för
att rösta samt praktiska funktioner så som utökad valskjuts och ambulerande
röstmottagare. Dessa insatser finansieras inom valnämndens budget.
Förslagsvis skickas informationsbrev ut till de som påverkas av eventuella
förändringar i valdistrikten där man på ett enkelt sätt informerar om vilka
valmöjligheter som finns. Ett samarbete med hemtjänsten för att kunna
erbjuda de som behöver tillgänglighet till budröstning är också en möjlighet.
Tidigare års valtidningar har i första hand riktat sig mot unga röstare och de
har varit enkla översikter över hur valen går till och hur kommunen är
organiserad. De har beskrivit hur man som invånare kan vara med och
påverka och gett sammanfattade intervjuer med de olika lokala partierna.
Inför valet 2014 beräknades valtidningen kosta sammanlagt 22 400 kr med
tryckkostnad, portokostnad och skribenternas lön. Då finansierades
kostnaden med 10 000 kr från Miljö- och hälsoforums folkhälsobudget och
med 10 000 kr från KS. Inför valet 2018 finns inga medel avsatta i
folkhälsobudgeten.
Valnämnden har behandlat ärendet 2016-09-06 § 2 och inkommit med
beslutsförslag. Därtill har en parlamentarisk grupp under våren genomfört en
genomlysning av den politiska organisationen inför valet 2018 där även
åtgärder för att vitalisera demokratin framförts som behandlades i
kommunfullmäktige 2017-08-30 och som gruppen ska arbeta vidare med.
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-10-11 åt folkhälsostrateg och
digitaliseringsstrateg att i dialog med kommunkanslist se över hur en
uppdaterad version av valtidningen kan utformas och finansieras.
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forts. § 84
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunkanslist 2017-08-30
Valnämnden protokoll 2017-09-06 § 2
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11 § 105
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar om att inför valet 2018 genomföra
valfrämjande insatser som den parlamentariska gruppen med stöd av
kommunkansliet bereder för vidare beslut i kommunstyrelsen. En
extra satsning görs i form av enkel och tillgänglig information samt
genom att erbjuda praktisk hjälp i större omfattning till de som
påverkas av eventuella förändringar i valdistrikten.

Expedieras till
Kommunkanslist

Justerandes signatur
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§ 85

Dnr 2017-000317 000

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2017
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska
redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör motioner beredas så att de kan
föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Om beredningen inte avslutas inom denna tid ska detta och vad som
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare
handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.
Följande obesvarade motioner och medborgarförslag redovisas:
151201

Medborgarförslag – buskörningarna i Äng

170214

Motion – sommarjobb inom kommunen för 16- och 17-åringar

170119

Motion – angående gåva till kommunens trotjänare

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade
motioner och medborgarförslag enligt ovan och beslutar att
handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och
medborgarförslag.

Expedieras till
Kommunkansliet

Justerandes signatur
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§ 86

Dnr 2017-000020 020

Motion - Angående gåva till kommunens trotjänare
Sammanfattning av ärendet
Motion lämnades i januari 2017 till kommunfullmäktige av Göran
Färnström, Centerpartiet angående gåva till kommunens trotjänare, med
förslag om en höjning till 10 000 kr eller åtminstone 5 000 kr.
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. Arbetsutskottet uppdrog till personalavdelningen att bereda
förslag till motionssvar kring en uppjustering av gåvan till kommunens
trotjänare men också att genomföra en översyn av riktlinjer för uppvaktning
av förtroendevalda och personal, för förslag om eventuella förändringar.
Tjänsteskrivelse från personalchef 2017-09-18 föreligger med förslag till
revidering av riktlinjerna. I förslaget har bland annat hänsyn tagits till
skatteregler, omvärld, ekonomiska konsekvenser, Tidigare riktlinje föreslås
renodlas till en riktlinje för anställda och en för förtroendevalda. I ärendet
överlämnas ett förslag till revidering av ”Riktlinjer för uppvaktning av
anställda” och ett underlag inför revidering av ”Riktlinjer för uppvaktning
av förtroendevalda”. Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda i har
kommunkansliet att arbeta vidare med för revidering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse personalchef Jennie Strandberg Olsson, 2017-09-18
Förslag: Riktlinjer för uppvaktning av anställda, Riktlinjer för uppvaktning
av förtroendevalda
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11 § 114
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen enligt följande.
-

Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade riktlinjerna för
uppvaktning av anställda antas och tillämpas enligt följande;
1) Uppvaktning vid 25 års anställning fr o m årets uppvaktning i
december 2017
2) Riktlinjerna för uppvaktning av anställda i övrigt tillämpas fr o m
2018-01-01

Expedieras till
Motionären
Personalavdelningen
Kommunkansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-25

Kommunfullmäktige
§ 87

Dnr 2017-000323 000

Medborgarförslag - Medborgardialog och vitalisering av
kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den pågående kulturveckan i kommunen, gästades
kommunfullmäktige 2017-09-20 av Annika Engen Henke och Lina Henke
från Norra Dals kulturförening som hade ett antal frågor till politikerna,
främst till Martin Carling (C) och Lars-Inge Fahlén (S) som de svarade på
efter bästa förmåga. Engen Henke och Henke riktade också ett tack till
politikerna för det underlag de bidrar med till Edsrevyerna. Frågestunden
avslutades med en sång tillägnad Per-Erik Norlin (S), benämnd Pelleporten.
Engen Henke och Henke inkom under frågestunden även med ett
medborgarförslag från Norra Dals Kulturförening – revysektionen, som
kommunfullmäktige skickade vidare till kommunstyrelsen för beredning.
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott startar alla sina möten med
Frukostklubben på Café City. En kopp kaffe och lite skvaller skulle säkert
vara hälsosamt för de tre vise männen. Medborgarna vid kaffebordet skulle
få möjligheten att komma med ”input” – dessutom tycker de att
Frukostklubben utses till remissinstans för kommunen. Då skulle
kommunstyrelsen få veta vad de som lever i ”verkligheten” tycker och
tänker. Förslagställarna menar att detta kunde bidra till en ökad
medborgardialog och en vitalisering av fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11 § 115 (Efter överläggning och
modigt övervägande tillstyrker KS förslaget, åtminstone på prov)
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att besvara rubricerat medborgarförslag
enligt följande:
Medborgarförslaget om att kommunstyrelsens arbetsutskott inleder sina
sammanträden på Café City tillsammans med den så kallade frukostklubben
tillstyrkes på prov den 6 december 2017. Kommunen har ju provat att bjuda
in allmänheten för dialog till politikercafé på Gamla Real i samband med
kommunfullmäktige men tillströmningen av besökare har varit ganska
begränsad. Med det här förslaget kan vi så att säga vända på kuttingen och
politikerna kommer istället ut till allmänheten. Om inte berget kommer till
Mohammed så får … ja, ni förstår. Kommunkansliet ser det också som en
effektivisering av förvaltningen då kaffe och smörgåsar serveras på caféet.
Expedieras till
Förslagsställarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 88

Dnr 2017-000340 800

Medborgarförslag - Utveckla friluftslivet i Dals-Eds kommun
samt införa en tjänst som Fritidsutvecklare
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit 2017-10-04 från Nicklas Odh. Förslaget går
ut på att binda samman naturområdena Tresticklan och Heråmaden med
vandringsleder och att upprätta ett naturrum vid Nordkas med bland annat
timmerhus från området vid länsvägen samt inrätta en tjänst som
fritidsutvecklare som skall samordna all utveckling av friluftslivet i
kommunen tillsammans med näringslivet, lokala föreningar och övriga
grupper och organisationer.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning av medborgarförslaget.

Expedieras till
KSAU

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr 2017-000341 026

Medborgarförslag - Inför friskvårdsdag istället för
friskvårdstimme
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit 2017-10-04 från Nicklas Odh.
Förslagsställaren skriver att som ett led i utvecklingen av ett aktivt friluftsliv
och ökad trivsel bland de anställda i kommunen föreslås att istället för
Friskvårdstimme anordna en Friskvårdsdag där avdelningarna tillsammans
kan göra saker utomhus som allt från paddla kanot, grilla korv vid Stora Le
eller gå Tresticklan runt.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för
beredning av medborgarförslaget.

Expedieras till
KSAU

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr 31909

Meddelande KF 171025
IVO Inspektion för vård och omsorg – Kvartalsrapport 3 2017
Det finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader
från beslutsdatum.
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Utdragsbestyrkande
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§ 91

Dnr 8876

Information från kommunledningen och nämnderna
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om kommunens arbete för att
säkerställa och förhoppningsvis utveckla tågstoppen vid Eds station samt om
hur de 2,3 mkr i statsbidrag för bostadsbyggnationer som genomförts i
kommunen, använts.
FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om att utredningen
kring aktivitetspark Haga är i slutskedet av utredning, heldag i FOKUS med
avstämning nämnd och verksamhetsansvariga, vikten av att vi följa upp
lokalombyggnationerna, testpanel inför meröppet på biblioteket under 2018.
Socialnämndens ordförande informerar om nämndens arbete för att få ned
det prognostiserade underskottet och om studiebesök i de ombyggda
lokalerna på Hagalid som verksamheterna är nöjda med.
Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar om att det är fortsatt
högt tryck på inkomna ansökningar.
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Utdragsbestyrkande
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§ 92

Dnr 3719

Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Gun Holmquist (KD) om de utökande statsbidrag till kommunen för
möjligheten att låta ensamkommande bo kvar i kommunen även om de är 18
år och Migrationsverkets ansvar.
Martin Carling (C) svarar och förklarar bakgrunden till det beslut som
kommunstyrelsen fattat nämligen att om inte särskilda behov föreligger, ska
ungdomen överflyttas till migrationsverkets ansvar.
Lars-Inge Fahlén (S) om tidplanen för återställning av de grävarbeten som
gjorts runt om i samhället
Martin Carling (C) svarar att kommunen bevakar frågan om att återställning
ska ske så snart som möjligt.
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Utdragsbestyrkande
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§ 93

Dnr 4027

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet
Inga frågor anmäls.
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