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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 14 februari 2018 kl 19:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 19 februari klockan 8.30  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-17 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Ingvar Johannesson  

 Justerare 

  

 Martin Carling Per-Erik Norlin 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-02-14 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-19 Datum då anslaget tas ned 2018-03-13 
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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) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Ingvar Johannesson (C), Ordförande 

Lars-Inge Fahlén (S) 

Annika Lännhult (M) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Göran  Färnström (C) 

Gun Holmquist (KD) 

Öyvind Höiberg (MP) 

Åke Jansson (C) 

Erika Martinsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Tim Karlsson (S) 

 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Lizbet Svensson Galle (C) 

Lena Zakariasson (S) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän  

Övriga Allmänheten bestod av 4 personer.  
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§ 1 Dnr 2017-000307 043 

Taxor och avgifter 2018 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2018 behandla de taxor 

och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde. Inför årets 

beredning har nämndernas taxeförslag sammanställts i ett samlat dokument 

för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor och avgifter.    

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att godkänna den del av Taxor 

och avgifter 2018 Dals-Eds kommun som innebär att besluta i enlighet med 

föreslagna taxor och avgifter avseende kommunstyrelsens 

verksamhetsområde, plan- och byggnadsnämndens verksamhetsområde samt 

FOKUS-nämndens verksamhetsområde. Fullmäktige återremitterade dock 

taxor och avgifter 2018 gällande socialnämndens verksamhetsområde till 

ekonomiavdelningen för genomgång och säkerställande av beslutsunderlaget 

till nästa sammanträde i kommunfullmäktige.  

 

Förslag till taxor och avgifter 2018 med socialförvaltningens underlag för 

2018 föreligger. Förvaltningschefen föredrar ärendet och upplyser bland 

annat om att ärendet beretts i socialnämnden 2018-01-30 inför dagens 

sammanträde och beslut i kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2018 – Dals-Eds kommun      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner Taxor och avgifter 2018 Dals-Eds 

kommun som innebär att besluta i enlighet med föreslagna taxor och 

avgifter avseende socialnämndens verksamhetsområde.  
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§ 2 Dnr 2017-000037 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 – kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att godkänna Budget 2018, plan 

2019-2020 vilket bland annat innebar att fastställa nämndernas ramar enligt 

redovisad sammanställning avseende budget 2018, plan 2019-2020 samt att 

fastställa redovisad resultat-, finansierings- och balansbudget samt 

investeringsbudget/plan för perioden 2018-2020.  

 

Utifrån budgetbeslut enligt ovan har nämnderna att arbeta vidare med 

respektive nämndsbudget och verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har därför 

att godkänna Budget och verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen med 

förvaltningarna kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat godkänna föreliggande 

verksamhetsplan 2018, mål och budget för KS kommunledningsförvaltning 

och samhällsbyggnadsförvaltning samt godkänna att budgeten för 

verksamhetsutveckling om 0,8 mkr, ska läggas samman med 

utvecklingsanslaget till ett gemensamt anslag om 2,6 mkr.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef, 2018-01-25 

Verksamhetsplan 2018, KS kommunledningsförvaltningen 

Verksamhetsplan 2018, KS samhällsbyggnadsförvaltningen   

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar om utvecklingsanslagets fördelning 

enligt förvaltningens förslag ovan. Kommunchefen ansvarar för 

samordning och uppföljning enligt angivna intentioner ovan.     
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§ 3 Dnr 2017-000353 050 

Medlemskap Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Tolkförmedling Väst har nu öppnat upp för nya medlemmar att söka 

medlemskap, och frågan har ställts till Dals Eds kommun. Tolkförmedling 

Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 

behov av språktolk- och översättningstjänster. Medlemmarna ska därmed 

beställa samtliga språktolk- och översättningstjänster av förbundet. 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består idag av 

Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och ytterligare 26 kommuner. En 

ansökan om medlemskap skulle gälla i så fall från och med januari 2019. 

 

AMI-chefen redovisar i skrivelse 2018-01-04 att i och med att ett 

medlemskap i Tolkförmedling Väst skulle efter beslut kunna starta först i 

januari 2019, vilket innebär att verksamheten behöver titta på ett alternativ 

både för innevarande år samt fortsättningsvis.  

 

Ett medlemskap i Tolkförmedling Väst skulle för Dals Eds kommun 

innebära en inträdesavgift på 25 000 kr samt 1kr/invånare detta är 

engångsbelopp i samband med ansökan om medlemskap, därefter sker 

finansieringen genom de tjänster som förbundet tillhandahåller. Förbundet 

leds av en direktion som består av förtroendevalda politiker från respektive 

medlem, vilket innebär ca fem möten per år lokaliserade till Göteborg. I 

dagsläget ersätts de enligt VGRs fastslagna arvode och ersättningar. 

Kommunen som medlem förväntas utse en ledamot samt en ersättare. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef, 2018-01-04      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar: 

att lämna in ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst från och 

med 2019 

 

att uppdra åt AMI-chef att tillsammans med upphandlare skriva avtal 

med annan tolkförmedlare under 2018. 

       

Expedieras till 

AMI-chef 
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§ 4 Dnr 2017-000404 700 

Överlåtelse av tillsyn avseende receptfria läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn av receptfria läkemedel har handlagts av Dalslands miljökontor 

sedan 1 november 2009. Tillsynen omfattar också kontrollköp av receptfria 

läkemedel. Dessa läkemedel kontrollerades tidigare med luftfuktighet och 

värme men det har inte varit aktuellt under de senaste åren. Numer 

kontrolleras bäst-före datum främst och att rätt information lämnas till kund 

samt åldersgränskontroll.  

Med anledning av att Dalslands alkohol- och tobaksenhet (DAT) tagit över 

ansvaret avseende e-cigaretter med tillbehör, har Dalslands miljökontor 

föreslagit att DAT även övertar tillsynen av receptfria läkemedel. 

Direktionen har 2017-10-19 antagit nämndens förslag enligt ovan och 

överlämnar frågan till respektive kommun för beslut.  

Socialnämnden har behandlat frågan 2017-12-19 och beslutat att överlåta 

handläggning och tillsyn till Dalslands alkohol- och tobaksenhet gällande 

lagen om receptfria läkemedel under förutsättning att det medföljer en 

finansiering från Dalslands miljökontor.  

Efter dialog med handläggare på DAT framkommer att det inte krävs någon 

ytterligare finansiering utöver de tillsynsavgifter som uttas för verksamheten.       

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll, 2017-12-19 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2017-10-19      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att överta handläggning och tillsyn 

avseende lagen om receptfria läkemedel och delegerar åt 

socialnämnden att ansvara för uppgiften. Socialnämnden uppdras att 

revidera reglementet i enlighet med ansvaret för tillsyn och 

handläggning avseende lagen om receptfria läkemedel.  
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§ 5 Dnr 2017-000423 040 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest ekonomiska förenings (”Föreningen”) upplånings- och 

utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 

Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).  

 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 

att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 

ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 

förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Dals-Eds 

kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 10 februari 2009. Ett 

borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 

ingicks. Giltighetstiden för Dals-Eds kommuns borgensåtagande kommer 

således inom kort att löpa ut.  

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 

medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.  

 

Dals-Eds kommun undertecknade Regressavtalet den 10 oktober 2011 och 

Garantiavtalet den 10 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga 

efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 

som ovan angivits för borgensförbindelsen.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2017-11-29      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

- att Dals-Eds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 10 februari 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Dals-Eds 

kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 

för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Dals-Eds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för  
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forts. § 5 

- ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen 

i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    

 

- att Dals-Eds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Dals-Eds kommun den 10 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.  

 

- att Dals-Eds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Dals-Eds kommun den 10 oktober 2011, vari Dals-Eds kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.  

 

- att utse kommunstyrelsens ordförande Martin Carling och 

kommunchef Agneta Johansson att för kommunens räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.    
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§ 6 Dnr 2017-000425 042 

Granskning av delårsrapport 2017 - Dalslands Miljö & 

Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Det första delårsbokslutet för miljö- och energiförbundet föreligger. 

Dalslands miljö- och energinämnd har antagit del den av bokslutet som 

omfattade nämndens verksamhet 2017-10-02. Direktionen har godkänt 

upprättat delårsbokslut för perioden 2017-01-01 – 2017-07-31.       

Beslutsunderlag 

Dalslands miljö- och energiförbund, 2017-10-19      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för perioden 2017-01-

01 – 2017-07-31 avseende Dalslands miljö- och energiförbund.     

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S) och Andreas Nilsson (M) anmäler 

jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  
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§ 7 Dnr 2017-000416 042 

Delårsbokslut 2017-01-01 - 2017-06-30 - Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30 samt revisionsberättelse för 

Fyrbodals kommunalförbund föreligger. Förbundet uppvisar för perioden ett 

underskott om – 646 000 kronor.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna delårsrapport 

2017-01-01 – 2017-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund och lägga 

densamma till handlingarna. 

      

 

Jäv 

Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet.  
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§ 8 Dnr 2017-000045 020 

Motion - Sommarjobb inom kommunen för 16- och 17-

åringar 

Sammanfattning av ärendet 

2017-02-14 inkom en motion från Lars-Inge Fahlén (S) avseende 

möjligheten att erbjuda alla ungdomar 16-17 år möjlighet till 3 veckors 

arbete under sommaren inom kommunens arbetsområden. 

 

Motionen hänvisar till det beslut som finns idag om att erbjuda feriepraktik 

till de ungdomar som slutar åk 9. För detta finns medel motsvarande 150 000 

kr avsatta i budget. Feriepraktiken är ett initiativ för att skapa kontakt med 

arbetslivet, möjlighet till meningsfull sysselsättning, och egen inkomst.  

Motionären menar att detta behov även finns hos de ungdomar som avslutar 

år 1 på gymnasiet (och då är 17 år), då många arbeten på den reguljära 

arbetsmarknaden kräver att man fyllt 18 år. I motionen förselås därför att 

Dals-Eds kommun ska erbjuda feriepraktik till alla ungdomar som avslutar 

åk 9 i grundskolan samt år 1 på gymnasiet. 

 

Tjänsteskrivelse med konsekvensbeskrivning och förslag till motionssvar 

från AMI-chef 2017-09-21 har tidigare behandlats i arbetsutskottet men då 

med återremiss och med hänvisning till behovet av bedömning kring 

möjligheterna till eventuell extern finansiering för delar av de ökade 

kostnaderna för en utvidgning av feriepraktiken till att utöver åk 9 elever 

även omfatta gymnasieskolans åk 1 elever. Ny tjänsteskrivelse från AMI-

chef, 2017-11-08 föreligger för vidare beredning av ärendet.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med konsekvensbeskrivning, AMI-chef 2017-09-21  

Tjänsteskrivelse AMI-chef, 2017-11-08     

Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31 § 15 

Yrkande 

Per-Erik Norlin (S) yrkar på återremiss till AMI-chef för att genomföra en ny 

översyn av möjligheterna till finansiering inom integrationsmedlen för att 

kunna tillgodose motionens intentioner.  

Martin Carling (C) yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

i kommunfullmäktige och i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.  

I ärendet yttrar sig även Lars-Inge Fahlén (S).  
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forts. § 8 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkande från Norlin (S) och Carling (C) 

enligt ovan och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  

Ordföranden konstaterar att det därefter återstår ett beslutsförslag och finner 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

beslutsförslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige besvarar rubricerad motion med följande. 

Feriepraktiken ska även fortsättningsvis endast erbjudas de ungdomar 

som slutar åk 9 i grundskolan. AMI-verksamheten kommer dock 

bevaka möjligheter till externa medel för insatser riktade till 

målgruppen, och om möjligt försöka nå dessa för att kunna erbjuda 

fler ungdomar feriepraktik. Sedan ett par år tillbaka tillhandahåller 

kommunen även några platser sommarjobb som är reserverad för 

gymnasieelever.   

 

Reservation 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 

kommunfullmäktiges beslut till förmån för Norlins (S) yrkande och avser att 

inför justering av protokollet inkomma med en skriftig reservation.  
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§ 9 Dnr 2017-000434 500 

Medborgarförslag - Försämring av kollektivtrafiken i Dals-

Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-12-06 från Mikael Freeman avseende 

behovet av att anordna möte med Västtrafik, NSB, SJ och invånare med 

anledning av att kollektivtrafiken försämrats i kommunen under de senaste 

åren. Kommunfullmäktige har remitterat rubricerat medborgarförslag till 

kommunstyrelsen för vidare beredning.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2017-12-06 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-14 § 109      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunstyrelsen har uppdragit åt utvecklingsstrateg att ta initiativ 

till en invånardialog i Dals-Ed kring utveckling av kollektivtrafiken 

där Västtrafik och kollektivtrafiknämnden inbjuds för medverkan. 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt ovan.      
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§ 10 Dnr 2017-000450 770 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra 

Götaland 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan VGR:s hälso- och 

sjukvård och kommunen och vänder sig till ungdomar 13- 24 år. Dess 

huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor. Som 

gemensam beskrivning av inriktning för ungdomsmottagningarnas 

verksamhet finns ett inriktningsdokument att hålla sig till. 

 

Ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra 

Götalandsregionen har tagits fram i samverkan mellan regionen och 

kommunerna i länet. Dokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, 

uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och 

utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. Det utgör även ett stöd för de 

samverkansavtal som tecknas mellan kommun och region. Tidigare 

inriktningsdokument 2011–2015 ligger till grund för det nya förslaget. Dals-

Eds kommunstyrelse har deltagit i en tidigare remissrunda kring dokumentet 

där en del kritiska synpunkter framfördes varav somliga har beaktats.  

 

Det som är nytt i jämförelse med tidigare dokument är: tydligare delat 

ansvar, psykisk hälsa/psykosocialt perspektiv, beskrivning av resursnivå, 

nyckeltal, organisationsmodell, förslag till fördelningsprincip för 

samverkansavtal, huvudmannaskap samt förutsättningar för längre avtalstid.  

 

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 

kommunerna att anta inriktningsdokumentet. Fyrbodals direktion har i sin tur 

rekommenderat medlemskommunerna att anta dokumentet.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 2018-01-02 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till 

inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018–2022.      

Expedieras till 

Folkhälsostrateg 

Västra Götalandsregionen  
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§ 11 Dnr 2017-000451 770 

Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid 

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan 

kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

gäller från 1 januari 2018. Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- 

och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya 

processen ska planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning.  

 

Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen där kraven 

på slutenvårdens information till kommunal verksamhet och öppenvård 

förtydligas och det är stort fokus på samverkan och samordning mellan 

verksamheterna, för att den enskilde ska kunna skrivas in och ut i sluten 

hälso- och sjukvård på ett tryggt och effektivt sätt.  

 

I den föreslagna överenskommelsen regleras också att 2017 års regler och 

rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-

09-24. Dialog kring hur betalansvaret ska regleras efter det pågår, och 

beslutsunderlag kommer att tas fram av Koncernkontoret VGR och 

VästKom under början av 2018.  

 

VästKoms styrelse har den 14 november beslutat ställa sig bakom 

överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och 

utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av 

samordnade insatser. Överenskommelsen gäller fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 

2018-09-24.  

 

VästKoms styrelse har även beslutat ställa sig bakom förslag till reglering av 

betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen fr.o.m. 2018-01-01 t. o. m. 2018-09-24.  

 

Västkoms styrelse har även beslutat ställa sig bakom förslag om att uppdra 

till Koncernkontoret VGR och VästKom att komplettera och återkomma 

med förslag på överenskommelse samt reglering av betalansvaret mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för tiden fr.o.m. 

2018-09-25 t.o.m. 2020-12-31.  

 

Ställningstagande gällande förslag till reglering ska göras under våren 2018.  
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forts. § 11 

 

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att besluta i enlighet med ovanstående förslag. 

Fyrbodals direktion har den 30 november 2017 beslutat att rekommendera 

medlemskommunerna att besluta i enlighet med ovanstående förslag. 

Socialnämnden har 2017-12-19 § 102 ställt sig bakom förslag enligt ovan.  

 

Förslag till riktlinjer och överenskommelse bifogas.       

Beslutsunderlag 

Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen 

Socialnämndens protokoll 2017-12-19 § 102      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag när 

det gäller Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan 

vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan 

kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.      
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§ 12 Dnr 2018-000026 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ledamot i 

kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Johanna Jawaher Bourgi har 2018-01-22 inkommit med avsägelse kring 

uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 

kommunstyrelsen.  

Centerpartiet avser att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige 

återkomma med förslag till ny ledamot i kommunstyrelsen.         

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att godkänna avsägelse enligt ovan 

- att överlämna till Länsstyrelsen för ny sammanräkning 
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§ 13 Dnr 2018-000039 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (KD) som ledamot i 

kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Gun Holmquist (KD) har inkommit med avsägelse kring uppdragen som 

ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.  

Kristdemokraterna avser att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige 

återkomma med förslag till ny ersättare i socialnämnden.         

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att godkänna avsägelse enligt ovan 

- att överlämna till Länsstyrelsen för ny sammanräkning 
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§ 14 Dnr 32921  

Meddelande KF 180214 

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan till Demokratidagen 2018 i Stockholm den 14 mars 2018.  

 

Ny lag gällande patientnämndsverksamhet, 1 januari 2018 – Avtal mellan 

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 
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§ 15 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om pågående 

beredning av motion från Liberalerna avseende behovet av källkritik i 

skolan, att det händer mycket inom föreningslivet bland annat revyn och att 

kulturveckan för 2018 planeras, statsbidrag har beviljats avseende  

sommarlovsaktiviteter och för övriga lov, statsbidrag har också beviljats för 

simundervisning, samt att planeringen för aktivitetspark Haga fortgår.   

Socialnämndens ordförande informerar bland annat om invigning av 

renoverade lokaler i Hagalid för hemsjukvård och hemtjänst.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar rekrytering av ny 

bygglovsinspektör samt nya telefon- och expeditionstider för kontoret.  

Kanslichef informerar om pågående förberedelser för valnämndens 

administration inför Allmänna val 2018 och delar ut handbok från 

säkerhetspolisen om Personlig säkerhet för förtroendevalda.  
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§ 16 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls.   
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§ 17 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls.   

 

 


