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Plats och tid Anebro Bygdegård, onsdagen den 19 juni 2019 kl 19:00 – 20.30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Elisabet Forsdahl och Mattias Petranyi 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdagen den 25 juni, klockan 8.00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 41-55 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Elisabet Forsdahl Mattias Petranyi 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-06-19 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-25 Datum då anslaget tas ned 2019-07-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Anna Johansson (C) 

Andreas Nilsson (M) 

Anders Bengtsson (SD) 

Carina Halmberg (S) 

Kenneth Gustavsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Larsinge Fahlén (S) 

Ingvar Johannesson (C) 

Mattias Petranyi (SD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Niclas Bergendal (SD) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Muna Roumieh (S) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgensen (C) 

Bertil Bergendal (SD) 

Öyvind  Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän  

Övriga Allmänheten bestod av 10 personer.  
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§ 41 Dnr 2019-000014 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Utgångsläget för preliminär fördelning av ekonomiska ramar till nämnderna 

för år 2020 föreslås vara de beräknade ramar som togs fram i samband med 

budgetberedning inför 2019 med beaktande av nedanstående faktorer. De 

framräknade ramarna tillsammans med senaste skatteunderlagsprognosen, 

befolkningsprognosen, pensionsprognosen samt oförändrad skattesats 

innebär en resultatnivå på cirka 1 mkr per år under planperioden. Detta 

skulle i sådana fall betyda att kravet på återställandet av det egna kapitalet 

utifrån negativt balanskravsresultat 2018 med 2,6 mkr verkställs.   

 

Reservering har gjorts för löneökningar åren 2020-2022 samt köp av 

huvudverksamhet med indexuppräkning per nämnd/förvaltning. För intäkter 

och övriga kostnader har ingen generell indexuppräkning gjorts för åren 

2020-2022. Reservering har gjorts för ökade elnätskostnader med 600 tkr per 

år under perioden.  

Därtill har gällande resursfördelning enligt demografiförändringar och 

prislappar ingen fördelning enligt demografiförändringar gjorts för åren 

2020-2022. Effekten av detta är följande:  

2020: Uteblivet tillskott om 2.222 tkr (FOKUS 1.509 tkr, Soc 703 tkr) 2021: 

Uteblivet tillskott om 3.634 tkr (FOKUS 1.977 tkr, Soc 1.657 tkr) 2022: 

Uteblivet tillskott om 1.216 tkr (FOKUS -767 tkr, Soc 1.983 tkr)  

För budgetbalans har följande anpassningskrav lagts ut med anledning av 

obalans mellan intäkter och kostnader under planperioden:  

Totalt kommunen: 2020: -2,2 % (-7.650 tkr) 2021: -0,8 % (-2.500 tkr) 2022: 

-1,2 % (-3.950 tkr) 

Förslag till ramfördelning samt investeringsbudget redovisas i 

ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-04-09.                                       

Förslaget har remitterats till kommunens nämnder som har beretts på 

respektive sammanträde.  

Fördelningen av ramarna inklusive anpassningskrav är att se som 

preliminära och ett utgångsläge inför arbetet som varje verksamhet och 

förvaltning ska göra med att definiera och kvalitetssäkra grunduppdraget. 

Utöver detta ska varje behov om omfördelning av ramarna underbyggas med 

analyser och slutsatser utifrån de kritiska kvalitetsfaktorer med tillhörande 

indikatorer som varje verksamhet har att ta fram. Fokus för dessa är våra tre 

nyttoeffekter; kund-, medarbetare- och ekonomi. Detta för att identifiera och 

säkerställa verksamheternas effektivitet, kvalitet samt ambitionsnivåer innan 

eventuell omfördelning av ramarna kan göras. 
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forts. § 41 

 

Driftbudget 2020-2022 
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forts. § 41 

 

Investeringsbudget och plan 2020-2022 
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forts. § 41    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2019-04-09, Planeringsförutsättningar budget 

2020, plan 2021-2022. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta preliminära ramar för budget 

2020, plan 2021-2022 och investeringsbudget 2020, plan 2021-2022  

samt riktlinjer för den fortsatta budgetprocessen. 

 

- Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadschef att 

tillsammans med kommunledningsgruppen inför slutgiltigt 

budgetbeslut i november 2019, förbereda ett underlag för förändring i 

köp och säljorganisationen mellan nämnderna gällande kost, 

lokalvård och fastighetsskötsel/underhåll som bidrar till en 

effektivare administration.  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Nämnderna                       

Ekonomichef                            

Kommunchef                                                                           

Samhällsbyggnadschef  
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§ 42 Dnr 2019-000068 045 

Samlad borgensram Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

För att få ett samlat beslut om borgensram gentemot Edshus AB ersattes 

kommunfullmäktiges beslut om borgensram från 2012-06-13, § 57, samt 

kommunfullmäktiges utökning av borgensram från 2016-12-14, § 110, med 

ett nytt beslut i kommunfullmäktige 2019-03-20, § 10, om total borgensram 

gentemot Edshus AB om 242 000 000 kr. 

Då kommunfullmäktige 2015-04-15 § 26 har beslutat om utökat 

borgensåtagande gentemot Edshus AB med 36 mkr för genomförande av 

nybyggnation av flerbostadshus vid Timmertjärn så behöver även detta tas 

med i ett nytt samlat beslut om borgensram för Edshus AB. 

Därför föreslås att dessa beslut ersätts med nytt beslut.      

 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-06-04 § 84 för sin egen del att delegera till 

ekonomichef att fastställa avgifter vid tecknande av ny borgen inom 

borgensramen.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2019-04-29    

      

Kommunfullmäktiges beslut 

      -    Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen   

           för Edshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp  

           om 278 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det  

           totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive  

           ursprungliga lånebelopp. 

      -    Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften ska vara  

           marknadsmässig. 

      -    Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att  

            löpande fastställa avgifter vid tecknande av ny borgen inom  

            borgensramen. 

 

Jäv 

Carina Halmberg (S), Andreas Nilsson (M) Anna Johansson (C) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

Expedieras till                                                                                         

Edshus                    

Ekonomichef                                    

Kanslichef 
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§ 43 Dnr 2019-000158 000 

Revidering reglemente intern kontroll samt 

förvaltningsövergripande anvisningar 

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund i sin riskanalys gav de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds 

kommun PwC i uppdrag att genomföra en uppföljande övergripande 

granskning av nämndernas arbete med intern kontroll. Efter genomförd 

uppföljning lämnar PwC i maj 2018 sin rapport. Där bedöms att nämnderna 

delvis säkerställer att internkontrollarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 

men ett antal brister noteras. PwC lämnar i rapporten bland annat 

rekommendation om att skapa en tydligare koppling mellan kommunens 

styrmodell och nämndernas arbete samt att anvisningar för 

internkontrollarbetet, i enlighet med reglementet för intern kontroll skulle tas 

fram. Vidare lyfts behovet av tydlig dokumentation av risk- och 

väsentlighetsbedömningar och ökad delaktighet.  

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att se över 

reglementet för intern kontroll samt rutiner och organisation för den samma 

med beaktande av rekommendationerna i revisionsrapporten.  

Under hösten 2018 och våren 2019 har en översyn gjorts av 

internkontrollarbetet och workshops kring riskanalys har hållits med 

förvaltningarnas ledningsgrupper. Detta arbete tillsammans med PwC´s 

rapport har varit grunden för det nu framtagna förslaget till revideringar av 

reglementet för intern kontroll samt förvaltningsövergripande anvisningar. 

Med de nya anvisningarna knyts internkontrollen till den nya styrmodellen 

som antogs av kommunfullmäktige 2018-12-12.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-06-04 § 86 att fastställa de 

förvaltningsövergripande anvisningarna för intern kontroll. 

      

Beslutsunderlag 

Förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll 

Reviderat reglemente för intern kontroll 

Tjänsteskrivelse Hållbarhetscontroller, 2019-05-15      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade reglementet för   

         intern kontroll.       

Expedieras till 

Nämnderna                                                                                                

Webb-master                                                           

Hållbarhetscontroller 
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§ 44 Dnr 2019-000125 615 

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-02-14 § 3 att lämna in ansökan om 

medlemskap i Tolkförmedling Väst från och med 2019. Tolkförmedling Väst 

har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.   

Direktionen har beslutat godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder 

den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018, Tolkförmedling Väst 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018 för 

Tolkförmedling Väst samt beviljar direktionens ledamöter 

ansvarsfrihet.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Tolkförmedling Väst 
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§ 45 Dnr 2019-000151 042 

Årsredovisning 2018 - 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 2018 – Fyrbodals kommunalförbund                    

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 91    

   

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2018 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.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 46 Dnr 2019-000154 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2019 

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 motioner och medborgarförslag bereds för närvarande: 

180226 Motion – utökad feriepraktik för ungdomar 16- och 17åringar  

180807 Motion – luftkonditionering på kommunens äldreboende  

180808 Motion – elektroniska informationsskyltar  

190305 Motion – papperskorgar i centrum och strandpromenaden 

190319 Motion – erbjuda anställda i kommunen förmånscykel 

190403 Motion – GLA, Gymnasial Lärlings Anställningar och       

Lärlingsliknande för elever på Introduktionsprogrammen 

190513 Motion – Fria arbetskläder till all personal inom barnomsorgen 

171128 Medborgarförslag – Sittplats på nya strandpromenaden 

181109 Medborgarförslag – SOS märkning av positionen vid  

kommunens badplatser och övriga platser (vindskydden vid  

Timmertjärn, Sågtjärn osv) 

181113 Medborgarförslag – Hundpark i Ed 

181214 Medborgarförslag – Förbud mot användande av pyrotekniska varor  

190507 Medborgarförslag – Arbeta aktivt för att Dals-Ed ska bli ett  

kärnenergitekniskt kluster och att Sveriges första GenIV/BRID/Torium- 

reaktor byggs i kommunen.     

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kanslichef 2019-05-15           

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar  

        att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och  

        medborgarförslag.  

      

Expedieras till 

Kommunkansliet 
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§ 47 Dnr 2019-000085 280 

Motion - Papperskorgar i centrum och strandpromenaden 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-03-05 från Mattias Petranyi (SD) om behov av 

flera papperskorgar i centrum och på strandpromenaden. 

Kommunfullmäktige har 2019-03-20 § 13 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen som i sin tur har remitterat ärendet till samhällsbyggnads- 

förvaltningen för beredning av förslag till motionssvar.  

 

Tekniska enheten har efter mottagandet av motionen genomfört en 

inventering av de papperskorgar som finns i centrum och vid 

strandpromenaden. Totalt har Dals-Eds kommun 70 stycken 

papperskorgar utplacerade i samhället. Teknisk chef redovisar 

placering och tömningsfrekvens på korgarna.  

 

Kommunen har försökt tillmötesgå alla som har behov av att slänga sitt 

skräp i papperskorg genom att placera ut dem där personer rör sig mest 

och med en täthet som gör det möjligt att gå till nästa papperskorg om 

någon skulle vara full. Efter inventering gör teknisk chef bedömningen 

att antalet och placeringen av papperskorgarna för närvarande är 

tillräckliga och att det finns andra insatser som behövs för att minska 

skräpet i samhället.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse teknisk chef, 2019-05-10   

      

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen genom att det finns  

        tillräckligt med papperskorgar i samhället och att det istället är andra  

        insatser såsom städdagar och kampanjer i skolan som behövs för att  

        minska nedskräpningen i samhället.       

 

 

 

 

Expedieras till 

Motionär              

Teknisk chef 
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§ 48 Dnr 2017-000422 312 

Medborgarförslag - Sittplats på nya strandpromenaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-11-28 avseende behovet av sittplats 

vid den nya sträckningen av strandpromenaden nedanför campingen. 

Kommunfullmäktige har 2017-12-14 § 108 remitterat rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott som 2018-01-15 § 15 

uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda förslag till svar.  

Samhällsbyggnadschef beskriver det aktuella området som handlar om den 

del av strandpromenaden som löper från Gröne Backe badplats till Södra 

Moränvägen som iordningställts och är ett uppskattat promenadstråk. 

Sträckan är lite smalare än de andra delarna av strandpromenaden men det 

finns några platser där det skulle fungera att ha enklare bänkar utplacerade.  

Samhällsbyggnadschefen föreslår att kommunens AMI eventuellt kan 

tillverka enklare bänkar som kan placeras ut på lämpliga platser längs 

sträckan. När det gäller soptunnor så kan en placeras vid sittplatsen närmast 

Södra Moränvägen. Anledningen till att det inte är lämpligt med fler 

soptunnor är att det blir en extra vända för att tömma soptunnor samt risk för 

skador på promenadstigen då det är smalt och svårt att mötas och det blir ett 

onödigt slitage på stigen. Insatserna bedöms kunna utföras utan några större 

kostnader och inom ram.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef, 2019-05-15 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

-  Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget och 

uppdrar åt samhällsbyggnadschef att genomföra åtgärderna enligt 

ovan inom samhällsbyggnadsförvaltningens ram.  

 

 

 

 

Expedieras till 

Förslagställaren                           

Samhällsbyggnadschef 
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§ 49 Dnr 2018-000078 020 

Motion - Utökad feriepraktik för ungdomar 16-17 år 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2018-02-26 från Lars-Inge Fahlén (S) om utökad 

feriepraktik för ungdomar 16-17 år. Kommunfullmäktige har 2018-03-14      

§ 24 remitterat motionen till kommunstyrelsen arbetsutskott 2018-04-18       

§ 84 för beredning som in sin tur remitterat ärendet till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för beredande av förslag till motionssvar.  

 

AMI-chefens beredning som bland annat beskriver de nuvarande formerna 

för sommarsysselsättning för unga, föreligger.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef, 2019-05-15    

    

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen genom att 

genomföra en utredning kring feriepraktik och sommarjobb för unga 

med förslag på hur kommunen ska organisera sommarsysselsättning 

för unga fortsättningsvis och där motionens intentioner ska finnas 

med som ett inspel till beredningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

uppdras att genomföra utredningen som ska redovisas för 

kommunstyrelsen innan årets slut för att kunna beaktas inför 

sommarsysselsättning för unga 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Motionären                    

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 50 Dnr 2019-000124 102 

Avsägelse - som kommunrevisor (S) samt revisorersättare i 

Dalslands miljö- och energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkänner 2019-05-15 § 37 avsägelse från Elisabeth 

Johansson (S) avseende uppdraget som förtroendevald kommunrevisor. 

Kommunfullmäktige beslutar också att utse Kurt-Åke Sandberg (S) till ny 

förtroendevald kommunrevisor. 

 

Elisabeth Johansson lämnar också avsägelse avseende revisorersättare i 

Dalslands miljö- och energiförbund som inte har behandlats vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-15. 

 

Förslag lämnas om att utse Kurt-Åke Sandberg till ny revisorersättare i 

Dalslands miljö- och energiförbund. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Kurt-Åke Sandberg (S) till ny 

revisorersättare i Dalslands miljö- och energiförbund efter Elisabeth 

Johansson. 

  

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till 

Kommunkansliet            
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Dalslands miljö- och energiförbund                           
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§ 51 Dnr 2019-000120 102 

Avsägelse - Ersättare i Sydvästra Värmlands och Norra 

Dalslands överförmyndarnämnd (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkänner 2019-05-15 § 36 avsägelse från Kurt-Åke 

Sandberg (S) som ersättare i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 

överförmyndarnämnd. 

Socialdemokraterna avser att inkomma till dagens sammanträde med förslag 

till ny ersättare i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 

överförmyndarnämnd.   

Förslag lämnas vid dagens sammanträde om att utse Lars-Inge Fahlén (S) till 

ny ersättare i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 

överförmyndarnämnd.   

      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars-Inge Fahlén (S) till ny 

          ersättare i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands  

          överförmyndarnämnd.         
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§ 52 Dnr 2019-000183 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ledamot i 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Annika Lännhult (M) har 2019-06-13 inkommit med avsägelse av uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige.   

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att godkänna avsägelse från Annika Lännhult (M) avseende uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

- att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 
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§ 53 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) lämnar vid dagens 

sammanträde information som har koppling till Rölanda. Gällande det 

pågående ÖP-arbetet har styrgruppen för arbetet under dagen bland annat 

identifierat olika styreförhållanden i kommundelarna, och för Rölanda utgör 

t ex Anebro och Bölevallen viktiga knutpunkter och samlingsställen för 

invånarna. Under hösten kommer även ett projekt startas upp och pågå under 

5 år med 1,7 mkr i budget, när det gäller att utveckla vatten och fiske i 

Örekilsälven. För närvarande är det totalt 4812 invånare i kommunen vilket 

är en ökning från årsskiftet. Befolkningsmässigt har Rölanda ökat under de 

senaste 10 åren.  

Carling informerar även om att tågavgångarna i Dals-Ed kommer att öka till 

7 stycken i december och 4 stycken på helger vilket till stor del har sin grund 

i ett ökat kommersiellt intresse för att åka tåg i allt större utsträckning.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Ingvar Johannesson (C), 

informerar om ärenden under det sista nämndsammanträdet före 

sommaruppehållet.  

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) informerar om 

pågående budgetarbete i nämnden.  

Per Normark (V), representant från Dalslands miljö- och energinämnd 

informerar om nämndens uppdrag och arbete i nämnden.  

Anna Johansson (C), FOKUS-nämndens ordförande, informerar om att 

rektorsrekryteringen för Hagaskolan är klar. Efter att förvaltningschefen sagt 

upp sig har en process påbörjats för en nyrekrytering med målsättningen att 

detta ska vara slutfört i mars 2020. Johansson avslutar med att läsa upp talen 

från skolavslutningen.  

Jonas Olsson, kanslienheten, informerar från Valnämnden att det 

administrativa arbetet kring EU-valet 2019 är genomfört, valdeltagandet 

ökade jämfört med föregående val till 47,86%.  

Kommunfullmäktiges ordförande, Christina Virevik, tackar 

kommunfullmäktige för ett gott samarbete och önskar samtliga en trevlig 

sommar.  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-19 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 55 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


