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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Anna Johansson (C) 

Monica Sandström (S) 

Kenneth Gustavsson (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 

Gösta Schagerholm (C) 

Öyvind Höiberg (MP) 

Ture Olsson (C) 

Åke Jansson (C) 

Erika Martinsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Samir Rizkallah (L) 

Lennart Lundgren (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Tjänstgörande ersättare Britta Carlén (C) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän  

Övriga Allmänheten 6 personer.  
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§ 63 Dnr 2018-000201 212 

Aktualitetsprövning Översiktsplan för Dals-Eds kommun 

2014 - 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell 

översiktsplan. Den ska visa vilken viljeriktning kommunen har 

angående mark- och vattenanvändningen samt vilka utvecklingar 

kommunen vill möjliggöra för. Enligt PBL kap 4 § 27 ska 

kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden pröva om 

översiktsplanen är aktuell. 

 
Plan- och byggkontoret har samrådit med Länsstyrelsen i Västra 

Götaland angående kommunens översiksplans aktualisering. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att översiktsplanen inte längre 

kan ses som aktuell, det har skett för stora förändringar i regelverk, 

program och policys sedan 2003-12-17 när översiktsplanen senast 

antogs. Tidigare i denna mandatperiod, 2004-07-25, lämnade 

Länsstyrelsen i Västra Götaland ett yttrande om kommunens 

översiktsplan att den inte kunde ses som aktuell. Något beslut om 

aktualisering gjordes inte i kommunfullmäktige, eftersom en ny plan 

skulle tas fram under denna mandatperiod, 2014-2018, det har inte 

gjorts och därav ska beslut om aktualisering tas i och med detta 

beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Yttrande Länsstyrelsens Västra Götaland.                                                

Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef 2018-06-18.     

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att aktualitetsförklara kommunens 

översiktsplan med stöd av PBL kap 4 § 27.      
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Länsstyrelsen 

PBN 
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§ 64 Dnr 2018-000189 001 

Framtida förvaltningsorganisation Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-30 § 59 att inte utreda någon större 

översyn av den politiska organisationen utan att den nuvarande 

nämndsorganisationen ska kvarstå med samma antal förtroendevalda i 

nämnder, styrelser och kommunfullmäktige. Däremot uppdrogs 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 samt att beakta en 

förändring av förvaltningarna till en samlad central förvaltningsorganisation 

med nuvarande nämndstruktur. 

 

Kommunkansliet har utifrån beslut ovan uppdragits att genomföra utredning 

med syfte att se över förutsättningar och konsekvenser för införandet av en 

central förvaltningsorganisation där samtliga nuvarande förvaltningar ingår 

med målsättningen att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

organisation med hög grad av medarbetarinflytande samt av samordning och 

anpassning mellan verksamheter.  

 

Utredningen Framtida förvaltningsorganisation Dals-Eds kommun från 

kommunutredare föreligger. Efter intervjuer och enkäter med 

kommunchefer, förvaltningschefer och enhetschefer i såväl Dals-Eds 

kommun som fyra referenskommuner, har utredaren försökt besvara de 

frågeställningar som var utgångspunkt för utredningen och pröva mot 

hypotesen för utredningen; att man genom en central förvaltnings- 

organisation kan skapa förutsättningar för en mer effektiv/anpassningsbar 

och mindre byråkratisk organisation med ökad ”vi-känsla”.  

 

Utredningen visar att det kan finnas positiva effekter utifrån ökad effektivitet 

och högre grad av helhetstänk med en central förvaltningsorganisation men 

det förefaller tydligt att för att uppnå full effekt med minskat stuprörstänk 

och tydligare uppdelning mellan politik och förvaltning, krävs en 

motsvarande förändring i nämndstrukturen som på sikt leder till en nämndlös 

organisation. Det är i en sådan organisation som det finns förutsättningar för 

att allt från budgetarbete till effektivare ärendehantering kan bli enklare. 

Utredningen visar även att det snarare är kultur och mellanmänskliga 

relationer snarare än struktur som bidrar till framgång, vilket det redan finns 

exempel på i kommunen där det finns ett större mått av helhetstänk och 

fokus på samverkan men att det oftast är beroende av att det finns personer 

som driver på en sådan utveckling. Utredningen föreslår därför att det är den  
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forts. § 64 

 

typen av samverkan som behöver identifieras och intensifieras med nya 

arbetssätt och som därefter på sikt kan leda till strukturförändringar.    

Beslutsunderlag 

Utredning för framtida förvaltningsorganisation i Dals-Eds kommun, 

kommunutredare kommunkansliet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att för närvarande avvakta med en central organisationsförändring 

och istället inleda vidare utredning kring förslag till åtgärder för ökad 

effektivitet inom förvaltningsorganisationen som en del i det 

pågående förändrings/utvecklingsarbetet. 

 

- att verksamheten Fritid och Kultur inte ska flyttas till 

kommunstyrelsen utan även fortsatt tillhöra FOKUS-nämnden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 

Kommunchef 
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§ 65 Dnr 2017-000385 005 

Digital basplattform 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrar 2018-01-31 § 20 åt kommunchefen att 

tillsammans med kommunledningsgruppen under åren 2018-2021, driva 

processen för anskaffning och implementering av en ny digital basplattform 

med inriktning mot det mest kostnadseffektiva alternativet och vidare beslut 

i ärendet fattas efter genomförd upphandling. 

Upphandling är ännu inte avslutad och således råder upphandlingssekretess. 

Nästa fas i upphandlingen är att skicka ut tilldelningsbeslut och därför krävs 

ett politiskt beslut för att gå vidare.  

 

Ambitionen under de fyra implementeringsåren är att jobba mot så kallade 

timbanker hos leverantören, vi är dock inte bundna till att betala hela 

timbanken utan bara det vi behöver. 

Den ursprungliga kostnadskalkylen tog vi själva fram kvartal 4 år 2017, 

med hjälp av olika aktörer på marknaden och vi har stämt av även mot 

andra kommuner. Efter att ny information tillkommit reviderades kalkylen i 

maj år 2018. Prisnivåerna jämförs i anbudet gentemot den reviderade 

kostnadskalkylen, vilken innebär ca 4,5 miljoner kronor i nettokostnad 

under en fyraårsperiod. 

  

Upphandlingen delades upp i fyra olika delar utifrån att leverantören 

skulle kunna ge oss ett så bra pris som möjligt för olika delar av 

implementeringen. De fyra delarna täcker allt som står i kostnadskalkylen. 

De fyra delarna är: 
 

 Projektledningsstöd, förvaltarstöd och utbildning 
 

 Licenser kontorsstöd och katalogtjänst 
 

 Integrationspaket 
 

 Kontinuerlig anpassning och konfiguration 
 
Projektets genomförande föreslås finansieras genom sänkning av 

resultatnivån och om behov föreligger med nyttjande av 

resultatutjämningsreserven. Detta motiveras utifrån projektets syfte, som är 

att skapa förutsättningar för en nödvändig omställning till långsiktigt hållbar 

ekonomi och verksamhet. En årlig kostnads-/effektbedömning under 

projektets fyra år sker inom ramen för budgetprocessen. 
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forts. § 65 

Digitaliseringsstrateg bedömer i sitt yttrande att några faktorer kommer att 

innebära en lägre slutsumma än redovisat ovan: 
 

 Att jobba mot en och samma underleverantör på alla områden. 
Det kommer ge ett bra helhetsperspektiv i samtliga ärenden där 
leverantören hjälper oss. 

 

 Det stöd vi får av underleverantören är i samtliga delar till 80 

procent i nivå 4 och till 20 procent i nivå 5, vilket gör att vi kommer 

lotsas förbi de allra flesta fallgropar i byggandet av de ingående IT-

lösningarna och användandet av själva verktygen.  
 

 Att avropa de timmar som behövs, vi köper alltså inget paket eller 

serviceavtal. 
 

 IT-chefens och digitaliseringsstrategens nära samarbete. 

 

Kommunledningsgruppen har 2018-08-21 ställt sig bakom 

digitaliseringsstrategens tjänsteskrivelse och förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse digitaliseringsstrateg 2018-08-15, samt bilagor 1-3. 

Kommunfullmäktiges beslut                                                                          

Kommunfullmäktige beslutar  

- att uppdra åt kommunchefen att fortsätta upphandlingsprocessen via 

tilldelningsbeslut. 

 

-     att uppdra åt kommunchefen att tillsammans 

      med kommunledningsgruppen under åren 2018-2021, driva  

      processen för anskaffning och implementering av en ny digital  

      basplattform inom ramen för den presenterade kostnadskalkylen.  

      Tertialsvis rapportering ska genomföras gentemot det  

      prognostiserade utfallet över fyra år. 
 

-     att finansiering av projektet sker med 4,5 miljoner kronor 

under fyra år genom en sänkning av resultatet och 

tillskjutande av en budgetram till 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

Digitaliseringsstrateg 

Ekonomichef 
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§ 66 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 

Från 1 januari 2018 gäller en ny lag: lag (2017:612) om samverkan vid ut 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen reglerar: 

 

- Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter 

att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva 

insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade 

hälso- och sjukvården och den landstingsfinansierade 

öppna vården 

- Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter 

utskrivning behöver insatser från flera berörda enheter 

inom de aktuella verksamheterna 

- Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. 
 

 
Lagen ger utrymme för landsting och kommuner att träffa en 

överenskommelse om tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska 

inträda och med vilket belopp (kap 4, § 5). 
 

 
En tillfällig överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från 

sluten Hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinje har gällt under 

2018-01-01 till 2018-09-24 med 2017 års regler och rutiner för 

kommunernas betalansvar. 

 

Föreslagen överenskommelse innebär att betalningsansvaret för en kommun 

för inneliggande färdigbehandlade patienter, innefaller om kommunen har ett 

genomsnittsvärde över 3,0 dagar under en kalendermånad. En kommun 

betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal 

kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden x antal utskrivna personer som 

omfattas av denna överenskommelse x 7 100 kr), genomsnittet summeras 

efter varje månad. 

Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar 

hanteras särskilt. 
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forts. § 66 

En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja        

2019-01-01. Förslaget innebär att under 2019 inträder en kommuns 

betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och 

som omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att 

slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 

2020-01-01 till 2020-03-31 inträder en kommuns betalansvar efter 7 dagar, 

under denna tid gäller individberäkning. Från och med 2020-04-01 regleras 

betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i 

psykiatrisk eller somatisk vård och samma genomsnittsmodell gäller oavsett 

var i slutenvården en person varit inskriven. 

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan 

skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 

landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller 

det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 

Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom 

redaktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se 

olika ut beroende på den enskildes behov. 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 14 juni 2018 beslutat            

att rekommendera medlemskommunerna att anta bifogade överenskommelse 

med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra 

Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.                   

Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. 

Beslutsunderlag               

Förslag VästKom – Gemensam riktlinje om in- och utskrivningfrån sluten 

hälso- och sjukvård i Västra Götaland.                                                            

VästKom - Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.     

Protokoll VästKom 2018-05-22. 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med 

tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i 

Västra Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.                          

Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11.30.   

Expedieras till 

Västra Götalandsregionen 

Västkom 

SN 
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§ 67 Dnr 2018-000160 043 

Taxor för Dalslands Miljö- och energinämnd 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion rekommenderar  

kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 

Mellerud att fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljö- och 

energinämnd 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag Dalslands miljö- och energinämnd.  

Beslutsförslag  

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och timavgifter att 

gälla från och med 1 januari 2019 i enlighet med Dalslands miljö- 

och energinämnds förslag och direktionens rekommendationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands miljö- och energinämnd 
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§ 68 Dnr 2018-000175 007 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning intern kontroll  

Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en 

uppföljande övergripande granskning av nämndernas arbete med intern 

kontroll. Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämndernas endast 

delvis säkerställer att internkontrollarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

I granskningen framförs en rad förbättringsförslag och revisorerna önskar ett 

samlat svar från kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2018 på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Efter dialog 

med revisionens ordförande ges anstånd med svar till efter 

kommunstyrelsens behandling av ärendet i september.  

En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och 

effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En 

god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra 

former av bedrägligt beteende. I samband med kommunstyrelsen uppföljning 

av internkontrollplanen 2017 bedöms det finnas behov av att utveckla 

analysen och riskbedömningen av verksamheterna för att säkerställa att 

kontroller genomförs och åtgärder vidtas där så är mest väsentligt, samt att 

se över gällande reglemente för intern kontroll, senast reviderat 2008-12-17.   

I revisionsrapporten lyfts viktiga förbättringsområden när det gäller regler 

och anvisningar för internkontroll samt riskanalys och förbättringsåtgärder 

som behöver ligga till grund för översyn som är planerad till hösten 2018. 

 

Kommunstyrelsen har i sin behandling av ärendet uppdragit till 

kommunchefen att se över reglementet för intern kontroll samt rutiner och 

organisation för den samma, samt beakta synpunkterna i revisionsrapporten. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Uppföljande granskning intern kontroll.                         

Tjänsteskrivelse ekonomichef  2018-08-10.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att följa upp uppdrag om översyn av reglementet 

för intern kontroll samt rutiner och organisation för den samma. 

Expedieras till 

Kommunchef 

Revisorerna 
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§ 69 Dnr 2018-000172 007 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning intern kontroll 

leasingbilar 

Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av 

huruvida kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer tillräcklig intern 

kontroll avseende leasingbilar. Revisorernas sammanfattande bedömning 

efter genomförd granskning, är att kommunstyrelsen och socialnämnden 

säkerställer tillräcklig intern kontroll av leasingbilarna.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning intern kontroll leasingbilar 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten Uppföljande 

granskning intern kontroll leasingbilar och kan konstatera att 

kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer tillräcklig intern 

kontroll av leasingbilarna.  
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§ 70 Dnr 2018-000068 040 

Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning av 

investeringar 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds kommun har PwC 

genomfört en granskning av kommunens styrning av investeringar. Efter 

genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommuns styrning 

av investeringar endast delvis bedrivs ändamålsenligt.                                 

Vid kommunsstyrelsen arbetsutskott 2018-03-14 § 53 kommenterade 

ekonomichefen rapporten muntligen och fick i uppdrag att inkomma med ett 

skriftligt yttrande kring de synpunkter som lyfts i revisionsrapporten inför 

fortsatt behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

I revisionsrapporten påpekas att det saknas skriftliga riktlinjer/rutiner för 

investeringsprocessen och som en följd av detta finns inte ett enhetligt sätt 

att bedriva projektverksamheten. En rutin där investeringsprocessen samt 

roller och ansvar mellan olika organ beskrivs behöver utarbetas. Vidare 

anger rapporten att då det saknas en beskrivning av det långsiktiga 

lokalbehovet uppstår svårigheter att bedöma vilka åtgärder eller 

investeringar som behöver prioriteras. 

 

När det gäller återrapportering av investeringsverksamheten är den samlade 

bedömningen att den återrapportering som sker till kommunstyrelsen till 

övervägande del är ändamålsenlig. Processen kan dock utvecklas genom att 

den redovisning som sker löpande under året till kommunstyrelsen görs 

skriftligt. Vidare anges i rapporten att den rapportering som sker i samband 

med del- och årsbokslutet kan utvecklas genom att en slutkostnadsprognos 

för hela projektet anges.  

 

Ekonomienheten har påbörjat arbetet med att se över investeringsprocessen 

och ta fram en skriftlig rutin utifrån de synpunkter som lyfts i 

revisionsrapporten. Syftet med rutinen är att säkerställa att alla investeringar 

hanteras på ett likartat sätt, samt att alla underlag innehåller uppgifter som 

möjliggör ett korrekt investeringsbeslut och att en uppföljning och analys 

görs systematsikt under projekttiden samt vid projektavslut. Vidare ska 

rutinen skapa en enhetlig tillämpning av gällande regler för redovisningar av 

investeringar. 
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forts. § 70 

 

När det gäller det långsiktiga lokalbehovet påbörjades våren 2016 med hjälp 

av extern konsult arbete med inventering, framtagande och implementering 

av system och rutiner för lokalförsörjning och gemensam 

lokalförsörjningsplan. Det kvarstår dock fortsatt internt arbete med 

lokalförsörjningsplanen och implementering av rutiner för att säkerställa 

planens aktualitet. 

 

Kommunstyrelsen har i sin behandling av ärendet uppdragit till 

ekonomichefen att färdigställa en skriftlig rutin för investeringsprocessen 

med hänsyn tagen till de av revisorerna lämnade synpunkterna, senast 

december 2018. Kommunstyrelsen har även uppdragit till 

samhällsbyggnadschefen att återuppta arbetet med den gemensamma 

lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av kommunens styrning av investeringar. 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-08-10. 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten Granskning av 

kommunens styrning av investeringar och uppdrar åt kommunstyrelsen 

att följa upp de uppdrag som kommunstyrelsen beslutat om enligt ovan.  
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§ 71 Dnr 2018-000100 805 

Motion - Lokalbehov för Eds Atlet 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2018-03-19 från Per-Erik Norlin (S) om att 

lokalbehovet för Eds Atlet behöver lösas så fort som möjligt och att ärendet 

behandlas omgående, lokalfrågan har diskuterats i många år men nu är 

situationen akut.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-04-11 § 36 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för vidare beredning av förslag till motionssvar. 

Kommunstyrelsens Arbetsutskottet beslutar 2018-05-23 § 98 att remittera 

ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning av förslag till 

motionssvar. 

Tjänsteskrivelse har inkommit från samhällsbyggnadsförvaltningen med 

förslag till motionssvar där beskrivs att samhällsbyggnads/tekniska kontoret 

under många år har haft en dialog med Eds Atlet gällande deras lokalbehov. 

Förslag har tagits fram som gäller bland annat ombyggnation av 

industrilokaler, kalkyler för nybyggnationer och erbjudande av tomtmark 

men förslagen har dock avböjts.  

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott 

att träffa föreningen för att förmedla motionssvarets syfte.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadskontoret 2018-06-04.     

Motion från Socialdemokraterna i Ed. 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige ställer sig bakom 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till motionssvar med 

tillägget att när Eds Atlet arbetat vidare med frågan välkomnar 

kommunen en fortsatt diskussion med föreningen. 
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§ 72 Dnr 2018-000239 293 

Motion - luftkonditionering på kommunens äldreboenden 

Sammanfattning av ärendet 

Motion inkom 2018-08-07 från Yvonne Simonsson (S) om behovet av 

luftkonditionering på kommunens äldreboende.  

Yvonne Simonsson (S) och Martin Carling (C) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredande av förslag till motionssvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(21) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-19 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2018-000240 000 

Motion - elektroniska informationsskyltar 

Sammanfattning av ärendet 

Motion inkom 2018-08-08 från Monica Sandström (S) om behovet av 

elektroniska informationsskyltar för t ex information från kommunen och 

evenemang.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för 

beredande av förslag till motionssvar.  
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§ 74 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling informerar om att 

befolkningssiffrorna fortsätter uppåt, att Dalslands kanal kommer bli föremål 

för utredning kring dess organisation och finansiering.  

FOKUS-nämndens ordförande Anna Johansson informerar om att 

rekryteringsprocess för rektor pågår, att ombyggnationen för Haga är klar, att 

kulturveckan pågår.   

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson informerar om att 

ombyggnationen av äldreboendena pågår, att översynen för LSS lokalbehov 

fortgår och är klar inom kort.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Ingvar Johannesson informerar om 

att bygglovsansökningar rullar in men att flödet är under kontroll.  
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§ 75 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Öyvind Höiberg (MP) frågar om lekplatserna i samhället och hur det ska 

hanteras vidare med nedläggning av vissa och utveckling av andra.  

Martin Carling (C) svarar att det finns ett principiellt beslut kring detta i 

kommunstyrelsen men att det är en process som fortgår och som är 

långsiktig och att synpunkter fortfarande kan tas emot. Anna Johansson (C) 

svarar utifrån sin roll i den arbetsgrupp som tagit fram förslag kring 

lekplatsernas framtid.  

Lars-Inge Fahlén (S) informerar om att bilar kör för fort vid Fågelvägens 

förskola och att det är något kommunen borde uppmärksamma på något sätt.  
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§ 76 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Rune Karlsson frågar om ommålning av fastigheten Gamla Real som skulle 

varit gjord i år men eftersom det inte kommer hinnas med under säsongen är 

det en förhoppning att anslaget ligger kvar till nästa år.  

Martin Carling (C) svarar att han tar med sig frågan till budgetberedningen 

och återkommer.  

Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johannesson tackar för den gångna 

mandatperioden och det samarbetsklimat som präglat kommunfullmäktiges 

sammanträden och hänvisar bland annat till möteslokalen Gamla Real och 

bygdegårdsföreningens insatser som en viktig del i sammanhanget.  

 

 


