
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(21) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-20 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 20 juni 2018 kl 19:00 – 20.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Yvonne Simonsson (S) och Göran Färnström (C) 
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 51-62 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Ingvar Johannesson  

 Justerare 

  

 Yvonne Simonsson Göran Färnström 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-29 Datum då anslaget tas ned 2018-07-24 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv, kommunkontoret 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) (ej §§ 56-57) 

Per-Erik Norlin (S) (ej §§ 56-57) 

Anna Johansson (C) 

Monica Sandström (S) 

Andreas Nilsson (M), 2:e vice ordförande (ej § 56) 

Kenneth Gustavsson (C) (ej § 55) 

Carina Halmberg (S) (ej § 56) 

Eva A Johansson (C) 

Ingvar Johannesson (C), Ordförande 

Lars-Inge Fahlén (S) 

Annika Lännhult (M) 

Yvonne Simonsson (S), 1:e vice ordförande 

Göran  Färnström (C) 

Curt-Åke Sandberg (S) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Gösta Schagerholm (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Ture Olsson (C) 

Jan-Gunnar Eliasson (S) 

Lennart Lundgren (C) 

 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Sandqvist (L) 

Lena Zakariasson (S) 

 

 

Övriga närvarande  

  

  

Övriga Från allmänheten närvarar 7 personer vid sammanträdet.  
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§ 51 Dnr 2018-000033 041 

Budget och mål 2019, plan 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Utgångsläget för preliminär fördelning av ekonomiska ramar till nämnderna 

för år 2019 föreslås vara de beräknade ramar som togs fram i budget 2018 

och som avser plan 2019.  

 

Därutöver har justeringar gjorts utifrån ny befolkningsprognos inklusive 

uppdaterad resursfördelning utifrån effekter av de demografiska 

förändringarna samt ny skatteunderlagsprognos och prisindexbedömning 

från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

 

Företaget Statisticon har tillsammans med kommunen tagit fram en 

långtidsprognos över befolkningsutvecklingen i kommunen. Denna visar att 

under prognosperioden 2018 - 2027 beräknas folkmängden i Dals-Eds 

kommun att minska med 263 invånare, från 4 763 till 4 500 personer. 

 

Sveriges Kommuner och landsting har i cirkulär 18:18, 2018-04-27 redovisat 

en ny bedömning av skatteunderlagets utveckling för åren 2017-2021 som 

visar en betydligt högre skatteunderlagstillväxt för år 2018 jämfört med 

februariprognosen, i övrigt gör SKL samma bedömning som tidigare.  
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forts § 51 

Förändringar jämfört med Plan 2019 samt förslag till preliminära 
ramar 
 

Belopp i tkr 

 
 

 

 

 

Finansförvaltning Plan 2019

Ny beräkning 

Budget 2019 Differens

Egna skatteintäkter -196 535 -197 326 791

Generella statsbidrag och utjämning -112 505 -111 723 -783

Pensioner 27 211 23 805 3 406

Arbetsgivaravgifter 80 400 71 600 8 800

Avtalsförsäkringar 538 479 59

Internränteintäkter -6 847 -6 847 0

Intäkt PO-påslag -98 420 -87 635 -10 785

Borgensavgift Edshus -655 -655 0

Timlöneförändring hela kommunen 353 360 -7

Förändring avskrivningskostnader 2 776 2 776 0

Ränteintäkter -50 -50 0

Räntekostnader 2 700 2 200 500

Totalt finansförvaltning -301 035 -303 015 1 981

Ingående ram 9 568 9 568 0

Löneökningspott 7 142 8 746 -1 605

KS Gemensamt Utvecklingsanslag 2 600 -2 600

Tidigareläggning kostnader för ombyggnation äldreboenden -1 900 -1 900 0

Anpassningar att hantera på kommunövergripande nivå -1 500 -4 300 2 800

Totalt ofördelat 13 310 14 714 -1 405

KF ingående ram 617 617 0

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 6 8 -2

Kommunfullmäktige 623 625 -2

Valnämnd 5 5 0

KS - Kommunledningsförvaltning ingående ram 27 489 25 389 2 100

Ramförändring -950 -800 -150

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -31 -72 41

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 169 258 -89

KS - Kommunledningsförvaltning 26 677 24 775 1 902

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning ingående ram 14 798 14 641 157

Ramförändring -150 0 -150

Nettoöverskott flyktingmedel 482 482 0

Indexuppräkning verksamhetens intäkter skattefinansierad verksamhet -200 -461 261

Indexuppräkning verksamhetens kostnader skattefinansierad verksamhet 402 616 -214

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning 15 332 15 278 54
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forts § 51 

 
Belopp i tkr 

 

 

 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef föreligger med riktlinjer för den fortsatta 

processen där ledningsgruppen ska arbeta med en konkret åtgärdsplan för att 

bromsa nettokostnadsutvecklingen i enlighet med strategin för långsiktig 

hållbar ekonomi och verksamhet (LEV). Kommunstyrelsen betonar vikten 

av helhetssyn vid val av åtgärder samt att en löpande dialog förs med 

nämnderna inför att den samlade åtgärdsplanen läggs fram för respektive 

nämnd för beslut i samband med delårsbokslutet i augusti. 

 

Beslut tas under hösten gällande drift- och investeringsbudget för 2019, plan 

2020-2021, skattesats samt taxor och avgifter. 

 

 

Plan 2019

Ny beräkning 

Budget 2019 Differens

Plan- och byggnadsnämnden ingående ram 2 140 2 140 0

Ramförändring 0 0 0

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -6 -14 8

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 10 16 -6

Plan- och byggnadsnämnden 2 144 2 142 2

Socialnämnden ingående ram 120 811 120 551 260

Ramförändring 1 755 763 992

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -192 -442 250

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 444 681 -237

Socialnämnden 122 818 121 553 1 265

FOKUS-nämnden ingående ram 119 745 119 662 83

Ramförändring -846 -85 -761

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -719 -1 654 935

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 701 1 074 -373

FOKUS-nämnden 118 881 118 997 -116

Resultat 1 245 4 926 3 681

Resultatmål 2 % av skatter och bidrag 6 181 6 079 102

Differens mot resultatmål -4 936 -1 153 3 783
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forts § 51 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-05-15.      

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 88 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till 

preliminära ramar för budget 2019, samt riktlinjer för den fortsatta 

budgetprocessen. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 
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§ 52 Dnr 2014-000149 050 

Revidering - Policy för inköp och upphandling för Dals-Eds 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-08-27 § 69 att anta nuvarande policy 

gällande inköp och upphandling. Policyn syftar till att vara ett stöd för 

nämnderna och upphandlingsansvariga i arbetet med inköp av varor och 

tjänster till kommunen.  

Ett behov finns att revidera policyn då riksdagen under 2016 antagit nya 

lagar inom upphandling, där Dals-Eds kommun främst berörs av Lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling.  

 

Det är viktigt att kommunens policy för inköp och upphandling är 

uppdaterad och följer gällande lagstiftning, samt att innehållet i den 

speglar kommunens organisation inom området. Det finns inte längre 

någon gemensam upphandlare i Dalsland/Säffle,  

utan kommunerna har numera egna upphandlare som samverkar i ett 

nätverk.   

 

Ekonomichef och upphandlarens bedömning är att den befintlig 

policyn tar hänsyn till många viktiga punkter såsom att miljö och 

social hänsyn beaktas, dock behövs en del förenklingar och mindre 

förändringar göras. Policyn behöver anpassas till ny lagstiftning inom 

området och också anpassas till kommunens nuvarande organisation.             

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-05-23 § 94 att lägga till 

en mening i policyn: 

om en upphandling inte delas upp i mindre delar ska detta motiveras.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef och upphandlare 2018-05-16  

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 89 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade policyn för 

inköp och upphandling.  

Expedieras till 

Ekonomichef 

Upphandlare  

Författningssamling 
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§ 53 Dnr 2017-000351 805 

Renovering av motionsgården Tavlan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutar 2017-02-15  § 21 att Teknik och 

service samt FOKUS tillsammans med Eds Skidklubb ska arbeta fram ett 

kostnadsförslag gällande renoveringskostnader, en tidplan för renoveringar 

samt ett förslag till nya avtal mellan kommun och skidklubb. 

 

Samhällsbyggnadschef har inkommit med tjänsteskrivelse som tydliggör 

framtida drift och underhåll samt kostnader gällande motionsgården Tavlan. 

Eds Skidklubb inbjöd kommunen till ett möte för att uppmärksamma 

kommunen på olika behov gällande både motionsgården och spåren. Eds SK 

äger fastigheterna på plats, kommunen arrenderar aktuell mark av Göteborgs 

stift (ej Klevmarksspåret). Motionsgården Tavlan är Eds Skidklubbs 

klubbstuga, undervåningen upplåts till allmänheten (omklädningsrum, dusch, 

bastu, wc), huset är byggt 1976 och det mesta är orört sedan dess. Klubben 

erhåller ett årligt kommunalt driftbidrag på 40 000 kr varav 20 000 kronor är 

för att allmänheten har tillgång till omklädningsrum och bastu. Detta regleras 

genom nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Eds SK, kommunen står   

för bland annat elförbrukningen till elljusspåret och byggnaderna samt 

markarrende, idag handlar det om 238 000 kronor inklusive 

kapitaltjänstkostnader och driftsbidrag. 

 

Flera olika avtal reglerar verksamheten såsom nyttjanderättsavtal mellan 

kommunen och Svenska Kyrkan Göteborgs stift (arrende för mark som 

spåren ligger på) samt nyttjanderättsavtal mellan Eds SK och Dals-Eds 

kommun angående anläggning, drift och underhåll.  

 

Trots dessa avtal råder det en del oklarheter kring vissa delar. Bland annat 

gäller det reparationer och underhåll av maskinerna samt bränslekostnader. 

 

Föreningen anhåller om ett kommunalt bidrag på 565 800 kronor för att 

kunna genomföra sina planerade inversteringar för värme och ventilation. 

Det möjliggör att man kan få 400 000 kronor i bidrag från Idrottslyftet under 

förutsättning att nyttjanderättsavtal tecknas där det framgår att föreningen 

äger rätt att nyttja elljusspåren för sin räkning under en tid av minst 10 år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2018-05-14.      

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 90 
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forts § 53 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Eds SK ett bidrag på 

565 800 kr under förutsättning att föreningen erhåller bidrag på 

400 000 kr från Idrottslyftet samt att ett nyttjandeavtal på minst 10 år 

tecknas mellan kommunen och föreningen, i samband med detta 

skrivs också restvärdet av för den gamla belysningen. 

Finansiering sker via sänkning av årets budgeterade resultat från 0 till 

-0,6 mkr. Det negativa resultatet ska inte återställas i enlighet med 

balanskravet utan ses som en omställningskostnad för en långsiktig 

minskad nettokostnad och därigenom behandlas via kommunens 

resultatutjämningsreserv (RUR).  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 

Ekonomichef 
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§ 54 Dnr 2018-000165 700 

Riktlinjer för POSOM plan i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef har inkommit med POSOM plan som nu lyfts upp för 

fastställande av kommunfullmäktige. 

Normalt sker enskilda insatser för psykiskt och social omhändertagande 

inom ordinarie organisationer, inom institutioner och inom den privata 

sfären. Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och 

anhöriga drabbas inom Dals-Eds kommuns geografiska område, skall 

kommunen kunna säkerställa psykiskt och social omhändertagande. Detta 

krishanteringsarbete skall utgå från Socialstyrelsens - Krisstöd vid allvarlig 

händelse, artikel nr 2008-123-16. 
 
För att klara dessa insatser finns en POSOM-organisation inom Dals-Eds 

kommun för beredskap. Det övergripande ansvaret för POSOM har 

krisledningsstaben och det operativa ansvaret har Dals-Eds socialchef. 

Samverkan sker med kommunens övriga verksamheter, Svenska kyrkan, 

polis, räddningstjänst, primärvården, psykiatriska katastrofledningsgruppen 

(PKL, Trollhättan/NÄL), frivilligorganisationer samt andra trossamfund.  

 

Planen skall användas: 

När den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till för att 

lösa uppkommen händelse eller kris. 

Vid omfattande kris/extraordinär händelse som kräver samordnade resurser 

gällande krisstöd i kommunen t ex i samband med omfattande olyckor, 

våldssituationer/övergrepp, explosioner, bränder, smittspridning, långvarigt 

strömavbrott. 

Vid de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och 

anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie 

stödverksamhet. 

 

 

Vid krisläge ska räddningstjänst, polis eller SOS-alarm direkt begära att 

POSOM-ledningen kallas in. 

 

POSOM planen skall användas: 

- När den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till 

för att lösa uppkommen händelse eller kris. 

- Vid omfattande kris/extraordinär händelse som kräver samordnade 

resurser gällande krisstöd i kommunen t ex i samband med 

omfattande olyckor, våldssituationer/övergrepp, explosioner, bränder, 

smittspridning, långvarigt strömavbrott. 
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forts § 54 

 

 

- Vid de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och 

anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan 

ordinarie stödverksamhet. 

 

POSOM-planen tillsammans med bilagor har arbetats fram av socialchefen 

tillsammans med POSOM-ledningen och planen utgör riktlinjer för hur 

arbetet skall hanteras i kommunen. Kommunstyrelsen önskar att 

återkoppling sker kring hur arbetet kommer igång och den fortsatta 

utvecklingen.  
 

 

Beslutsunderlag 

POSOM-plan – Riktlinjer för POSOM i Dals-Eds kommun 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 91       

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar anta POSOM-plan, riktlinjer för 

POSOM i Dals-Ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Socialchef 

Kommunledningsgrupp 

Författningssamling 
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§ 55 Dnr 2018-000137 042 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017 - 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjäng 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 2005 av kommunerna 

Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, 

Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan. Den 1 januari 

2012 utvidgades förbundet med Landstinget i Värmland, Säffle och Årjängs 

kommuner. 

 

Syftet med samordningen är att uppnå en effektivare resursanvändning och 

att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer som är i behov av 

samordnad rehabilitering.   

                

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundets årsredovisning 2017  

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 95 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2017 för 

samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

      

Jäv 

Kenneth Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 

beslut i ärendet.  

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordningsförbundet 
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§ 56 Dnr 2018-000162 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 - Bokslut  - 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2017 för Dalslands Miljö & Energiförbund föreligger.  

 

Handlingarna ska behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som 

även tar ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

           

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 – Bokslut, Dalslands Miljö & 

Energiförbund 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 96 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2017 för Dalslands Miljö & Energiförbund samt bevilja 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  

      

 

Jäv 

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

Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands Miljö & Energiförbund 
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§ 57 Dnr 2018-000163 042 

Årsredovisning 2017 - Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds uppgift är att tillvarata kommunernas 

intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och 

tillhandahålla dem service. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka 

för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 – Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 96 

      

Kommunfullmäktiges beslut  

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2017 för 

Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet. 

      

 

Jäv 

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

handläggning och beslut i ärendet.  
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§ 58 Dnr 2018-000151 107 

Förslag till nya stadgar för Stiftelsen för Dalslands Kanals 

framtida bestånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Från Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd har en begäran 

inkommit gällande stadgeändring. 

Vid styrelsemöte 2018-04-13 för stiftelsen för Dalslands kanals framtida 

bestånd togs beslut om att begära ändring av stiftelsens stadgar. Orsaken till 

begäran är att då kommunalförbundet Dalsland (kommunerna Åmål, 

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda) inte längre existerar krävs en 

ändring av § 4 i stadgarna för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida 

bestånd.      

Styrelsen beslutar att begära en ändring där samtliga 5 kommuner som 

ingick i kommunalförbundet Dalsland ska ha en representant i styrelsen för 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. 

Styrelsen beslutar därefter att enligt § 10 i stadgarna skicka ut denna begäran 

om stadgeändring till samtliga stiftare för att få en enighet av minst ¾.  

Efter stadgeändringen ska § 4 lyda enligt följande: 

- Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 10 

ledamöter jämte 10 ersättare.   

- Västra Götalandsregionen och Region Värmland utser vardera en 

ledamot. Kommunerna Vänersborg, Årjäng, Åmål, Bengtsfors,    

Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda utser även de vardera en ledamot. 

Därjämte äger Dalslands Kanal AB rätt att utse en ledamot. För varje 

ledamot utses på samma sätt en ersättare.                                                                                           

- Ledamöter och ersättare utses för samma mandatperiod som gäller 

vid kommunala val.    

- Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom 

eller utom sig sekreterare och kassör. Vidare utser styrelsen 

representant i Dalslands kanal AB:s styrelsen.     

- Styrelsen ska ha sitt säte i Åmål, Västra Götalands län.  

Stiftelsen firmatecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera personer för 

särskilda uppdrag.                                                                     

Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dessa 

inbringade på fullt betryggande sätt. 
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forts § 58 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 2018-04-13 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 101 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av § 4 i 

stiftelsens stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida 

bestånd.     
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§ 59 Dnr 2017-000447 600 

Motion - tala om trollen, lyft fram kritisk granskning och 

källkritik i undervisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2017-12-14 från Kerstin Sandqvist (L) om behovet av 

att lyfta fram kritisk granskning och källkritik i undervisningen för att möta 

desinformation och odemokratiska krafter som vill påverka opinionen på 

internet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-15 § 18 att 

remittera ärendet till FOKUS-nämnden för beredning av förslag till 

motionssvar. FOKUS-nämndens berörda verksamheter har därefter 

sammanställt en redovisning av hur man arbetar med det område motionen 

lyfter fram. 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef  FOKUS 2018-03-21 föreligger  där 

beskrivs hur arbetet med kritisk granskning och källkritik genomförs i 

undervisningen och en kort sammanfattande beskrivning per 

verksamhetsområde. 

Bedömningen från verksamheterna är att detta område redan nu lyfts fram på 

ett tydligt sätt i skolans styrdokument och utifrån att det är ett återkommande 

inslag i undervisningen. 

Man tycker sig även se att våra barn och unga utvecklar kunskaper inom 

området som ger dem verktyg att hantera både möjligheter och risker i den 

digitala världen. Samtidigt kan man konstatera att omvärld och utmaningar 

hela tiden förändras och kompliceras, vilket gör att kritiskt och självständigt 

tänkande måste övas i ständigt nya perspektiv och med nya typer av 

exempel.   

FOKUS-nämndens beslut 2018-04-25 § 31 nämnden understryker samfällt 

vikten av den fråga som aktuell motion lyfter, samt lämnar som motionssvar 

föreliggande beskrivning av det arbete som genomförs och planeras i 

verksamheterna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2018-03-21       

Beslut FOKUS-nämnden 2018-04-25 § 31 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige besvarar rubricerad motion med att utifrån 

föreliggande förslag anse motionen besvarad.      

Expedieras till 

Motionären 

FOKUS 
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§ 60 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande, Martin Carling, informerar om att invigning 

av station för biogas är framflyttad till augusti, svar lämnas på fråga från 

Lars-Inge Fahlén (S) från föregående sammanträde avseende nuläget kring 

lokalutredningen för LSS-verksamheternas behov.  

Socialnämndens ordförande, Kenneth Gustavsson, informerar om de två 

avdelningarna som invigts på Edsgärdet men mycket arbete återstår innan 

projektet är klart.  

FOKUS-nämndens ordförande, Anna Johansson, informerar om att 

sommarlovsaktiviteterna är igång, nämndsammanträde under dagen med 

bland annat besök på Hagaskolan och byggnationens framskridande samt 

möte med föräldraföreningen.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande, Ingvar Johannesson, informerar 

om aktiviteteten i antal bygglovsärenden.  
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§ 61 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Inge Fahlén (S) efterfrågar information om POSOM och dess arbete 

som behöver tillställas kommunfullmäktige vid kommande sammanträde.  

Presidiet noterar Fahléns fråga och tar med sig det i planeringen för 

kommunfullmäktiges sammanträden framöver.  
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§ 62 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Siv Liedholm, ordförande PRO, informerar om föreningens krav inför den 

kommande valrörelsen och medlemsmöte i båthamnen i augusti till vilket 

samtliga partier är inbjudna.  

Rune Karlsson, bygdegårdsföreningen Gamla Real, informerar om 

utbyggnad av uteplats vid Gamla Real som snart står färdigt för användande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


