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§ 60 Dnr 2017-000043 050 

Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling - 

uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

PwC genomför 2017 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i           

Dals-Eds kommun en granskning avseende rutiner kring och hantering av 

direktupphandlingar. Granskningen syftade till att bedöma om 

kommunstyrelsen och nämndernas arbete med direktupphandlingar är 

ändamålsenligt. Den sammanfattande bedömningen var att kommunens 

arbete med direktupphandlingar inte var ändamålsenligt. 

 

Till följd av ovanstående bedömning och de rekommendationer som 

framkom har PwC på uppdrag av revisionen i Dals-Eds kommun genomfört 

en uppföljning av ovan nämnda granskning med följande revisionsfråga: Har 

åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats i 

tidigare granskning gällande direktupphandling. 

 

PwC:s sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att åtgärder inte 

har vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats i tidigare 

granskning gällande direktupphandling. 

Ekonomichefen redogör i tjänsteskrivelse för vad PwC:s  bedömning 

grundar sig på och vilka slutsatser som gjorts. 

 

De rekommendationer PwC framför utifrån genomförd granskning är att: 

 

 Ta fram politiskt fastställda riktlinjer för direktupphandling som 

tydligare specificerar de krav som ställs på regler och rutiner för 

direktupphandling. 

 Säkerställ att alla direktupphandlingar över 100 000 kr dokumenteras 

i enlighet med kommunens kravbild. 

 Utför en sammanställning av alla utförda direktupphandlingar 

centralt för att skapa en samlad bild av kommunens samlade inköp 

gällande direktupphandlingar. 

 

Ekonomichefen beskriver också vilka ständiga förbättringar som gjorts inom 

upphandlings- och inköpsområdet samt att en kartläggning har gjorts 

tillsammans med några av samarbetskommunerna för att få en bild över 

vilka områden som var lämpliga för gemensam upphandling och vilka 

synergier som kan finnas. Målet var att finna gemensamma behov och 

därefter en upphandling med fyra avtal, på detta sätt finns möjligheten att 

arbeta med större leverantörer. 
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forts. § 60  

 

Nästa steg är att själva samt tillsammans med samarbetskommunerna 

analysera resultatet av kartläggningen och ta fram en handlingsplan för både 

upphandling, utbildning och information.      

Kommunstyrelsen beslutar 2020-09-02 § 96 att uppdra till ekonomichef:                                                

Att senast till kommunstyrelsen 6 oktober 2020 ta fram förslag till riktlinjer 

för direktupphandling som tydligare specificerar de krav som ställs på regler 

och rutiner för direktupphandling. 

Att säkerställa att alla direktupphandlingar över 100 000 kr dokumenteras i 

enlighet med kommunens kravbild. Detta genom att det löpande delges 

kommunens centrala upphandlingsfunktion. Löpande kontroller ska göras av 

upphandlingsfunktionen att kravet följs. 

Att se till att upphandlingsfunktionen löpande tar fram en sammanställning 

av alla utförda direktupphandlingar samt redovisa dessa månadsvis till 

kommunstyrelsen. 

 

           

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av direktupphandling                  

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-08-11      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten – Granskning av 

direktupphandling - uppföljning samt av kommunstyrelsens beslut     

2020-09-02 § 96  

  

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till 

Revisorer                            

Kommunchef 
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§ 61 Dnr 2020-000126 214 

Ny detaljplan ÅRBOL 1:4 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

29 tomter har tidigare exploaterats på området Årbol 1:4 och lagts ut till 

försäljning med utgångspriset 360 000 kr per tomt. Av dessa har sju tomter 

sålts och resterande tomter ägs av Dals-Eds kommun. Efter förslag på 

exploatörsträff i höstas och förfrågningar till byggnadskontoret har behov 

framkommit av att se över förutsättningarna för planändring av gällande 

detaljplan Årbol 15-STY-4323. 

En ny plan föreslås tas fram för ED 10:28 samt ED 10:32-50 med syfte att 

möjliggöra flerplanshus på samtliga tomter samt flerbostadshus på de 

kommunala tomterna. En allmän förfrågan har gått ut på kommunens 

hemsida och facebooksida i vilken intressenter i området getts möjlighet att 

komma med inspel på hur den nya detaljplanen bör utformas för att 

säkerställa att den nya planen blir så funktionell som möjligt. 

Då fyra tomter i området (ED 10:33-36) har en yta på ca 500 kvm vardera 

föreslås att dessa efter att ny detaljplan antagits säljs till mindre pris samt att 

klausulen om bebyggelse inom två år tas bort från den ena av tomterna om 

dessa köps i par om ED 10:33-34 respektive ED 10:35-36. 

 

Direktupphandlingsförfrågan har gått ut och kostnad för en ny detaljplan 

beräknas till ca 90 000 kr. Sammanslagningen alternativt en prisnedsättning 

av tomterna innebär en intäktsförlust om 640 000 kr utifrån ursprunglig 

kalkyl.  

Kostnaden föreslås finansieras inom exploateringsprojektet och en höjning 

av tomtpriset med 10 000 kr per tomt samt en planavgift om 10 000 kr för 

den privata fastighetsägaren som inkluderas i projektet.  

 

Utredare kanslienheten gör bedömningen att i den ursprungliga kalkylen för 

exploateringsprojektet har kostnaderna slagits ut på tomtpriset med 

utgångspunkten att samtliga tomter ska bli sålda. Försäljningen av tomterna 

har dock stannat av och genom föreslagna åtgärder bedöms att attraktiviteten 

hos tomterna kan öka. Detaljplanen möjliggör för olika typer av byggnation 

och om de fyra minsta tomterna får ett rabatterat pris alternativt blir möjliga 

att köpa som par i syfte att få en större tomtyta bedöms en viss ökning av 

utgångspriset vara rimlig. Vid alternativet att sälja de mindre tomterna till 

rabatterat pris föreligger dock en risk att någon tomt inte blir såld och att 

kommunen får ytterligare intäktsbortfall samt framtida driftskostnader i att 

underhålla denna tomt. Samtliga kostnader för de föreslagna åtgärderna 

innebär en ökning på kvarstående tomter om totalt ca 40 000 kr per tomt.   
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forts. § 61   

För fastighetsägaren till ED 10:28 bör avtal tecknas som reder ut ansvar och 

finansiering av ny detaljplan. Praxis är att exploatören står för kostnaden av 

detaljplanen, men i detta fall sker den största ändringen på kommunal mark. 

Möjlighet finns att ta ut planavgift i samband med bygglov utifrån gällande 

taxa, vilket skulle innebära en kostnad på ca 45 000 kr. Syftet med 

planavgiften är att den ska spegla självkostnaden för detaljplanen, vilket 

denna kostnad inte bedöms göra då den innebär att fastighetsägaren skulle få 

stå för uppskattningsvis halva plankostnaden. Därav föreslås att 

fastighetsägaren får en minskad planavgift som motsvarar mellanskillnaden 

mellan det nya tomtpriset och köpeskillingen enligt köpekontrakt daterat 

2020-05-22.   

  

Kommunstyrelsen behandlar 2020-09-02 § 97 ärendet och beslutar att 

godkänna utredaren kanslienhetens beslutsförslag enligt tjänsteskrivelse.   

    

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2020-07-24      

      

Kommunfullmäktiges beslut                    

Kommunfullmäktige beslutar 

     -    att tomtpriset för ED 10:33-36 sänks till 200 000 kr inkl. VA per tomt.  

     -    att tomtpriset för resterande tomter inom planområdet samt tomterna  

          DALS-ED ED 10:52-10:54 höjs till 370 000 kr.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Utredare kanslienheten                      

Fastighetsförvaltare                              

Ekonomichef 
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§ 62 Dnr 2017-000451 770 

Förlängning av 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 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-19 § 66 att anta överenskommelse 

med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra 

Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.    

Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. Inför ställningstagande om ny 

överenskommelse att gälla från och med 2020-12-01 ska överenskommelsen 

utvärderas både gällande utskrivningsprocessen och reglering av ansvar.           

Det har skett en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar inom 

psykiatrin mellan 2018-09-25 och 2020-03-31. Från och med 2020-04-01 

gäller därför samma överenskommelse inom psykiatrisk som inom somatisk 

vård. För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns behov av mer tid 

för att utvärdera eventuella konsekvenser av detta, framförallt inom 

psykiatrin.      

Ärendet behandlas i Socialnämnden 2020-08-25 § 51 som beslutar föreslå att 

kommunstyrelsen ställer sig bakom en förlängning av överenskommelsen.                                                                                     

Direktionen Fyrbodal beslutar att rekommendera kommunerna att fatta 

beslut om förlängning av Överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31.                    

Beslutsunderlag 

Beslutsförslag Socialnämnden 2020-08-25 § 51                                              

Fyrbodal sammanträdesprotokoll 2020-05-07 § 36                     

Tjänsteskrivelse Fyrbodal 2020-04-09               

Kommunfullmäktiges beslut 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom en förlängning   

         av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och   

         Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning  

         från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31       

      

Expedieras till 

Fyrbodals kommunalförbund                        

SN 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2020-000189 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - Bokslut  - 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2019 för Dalslands Miljö & Energiförbund föreligger.  

 

Handlingarna ska behandlas i respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige som även tar ställning i frågan om ansvarsfrihet för 

förbundsdirektionen.  

      

  

Jäv 

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

Halmberg (S), Lars-Inge Fahlén (S), Per Normark (V) och Christer 

Jörgensen (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet.   

    

      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 – Dalslands Miljö & 

Energiförbund      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar för sin del att godkänna föreliggande   

          årsredovisning 2019 för Dalslands Miljö & Energiförbund                   

          samt att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands miljö & energiförbund 
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§ 64 Dnr 2020-000194 003 

Reviderad förbundsordning för Dalslands miljö- och 

energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har inkommit med förslag till revidering 

av förbundsordning vilket främst grundar sig i att Sveriges Kommuner och 

Regioner/SKR och Myndigheten för Samhäll- och beredskap/MSB har 

tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på kommunernas 

krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att kommunerna 

behöver ta ett större ansvar för att inkludera/få med kommunala bolag och 

kommunalförbund i arbetet. MSB anger också att kommunerna även behöver 

beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram styrdokumentet för 

krisberedskap för mandatperioden. 

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en 

sådan samverkan avseende krisberedskap, utifrån denna beskrivning bör 

förbundets förbundsordning kompletteras enligt följande: 

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap. 

I förslag till revidering 2020, förbundsordning för Dalslands miljö- och 

energiförbund, redogörs för vad denna roll innefattar. 

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion beslutar 2020-06-11 § 18 att 

föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa förslag till 

revidering av förbundsordningen för förbundet. 

      

Beslutsunderlag 

Förbundsordning Dalslands miljö- och energiförbund, revidering             

Beslut Dalslands Miljö- och energiförbund 2020-06-11 § 18 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

      -   Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till  

          revidering av förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund 

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 65 Dnr 2020-000202 005 

Behörighetspolicy Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av en kommunövergripande behörighetspolicy initierades i och med 

den Dalslands-gemensamma IT-strategin från 2004. Den beskriver att vi 

måste arbeta på ett medvetet sätt med att tilldela och återkalla behörigheter. 

Idag arbetar vi inte fullt ut på ett tillfredsställande sätt med de frågorna. 

Arbetet med att ta fram behörighetspolicyn började på allvar i och med de 

förslag på åtgärder som säkerhetsskyddsanalysen från kvartal två 2019 lyfte 

fram. Säkerhetsskyddsanalysen gjordes inom ramen för den nya IT-designen 

med Google Suite och Microsoft Active Directory, med stöd av VGR:s 

leverantör inom “Informationssäkerhetsprogram 2020”, Combitech AB. 

Dals-Eds kommuns behörighetspolicy visar på de värderingar och tankar 

som ska styra och prägla kommunens behörighetshantering kring de 

informationstillgångar vi hanterar för de vi är till för. Syftet med 

behörighetspolicyn är att uppnå kraven på sekretess, riktighet, tillgänglighet 

och spårbarhet för all vår data. Konsekvensen av en implementering av 

behörighetspolicyn är främst att vi får en systematiserad kontroll över när 

olika typer av användarroller i system ska tilldelas, återkallas eller ändras. 

Chefer, systemförvaltare, intern utvecklingsorganisation och samarbete inom 

kommunsamverkan får en tydlig policy att luta sig mot när vi 

vidareutvecklar befintliga eller bygger helt nya digitala system ensamma 

eller ihop med andra. Behörighetspolicyn är viktig utifrån EU:s nya 

dataskyddsförordning, krockar inte med några andra policys vi har och är en 

förutsättning för att vår IT-design ska kunna fortsätta utvecklas på ett 

informationssäkert vis.  

Förslaget på behörighetspolicy är framtaget i samverkan mellan IT-chefen 

och digitaliseringsstrateg samt med stöd Combitech AB. Den är därmed 

kvalitetssäkrad och kommer att hålla över tid.      

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse digitaliseringsstrateg 2020-08-13                          

Behörighetspolicy för Dals-Eds kommun                     

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till 

          Behörighetspolicy.  

      

Expedieras till 

IT-chef                                                                                       

Digitaliseringsstrateg 
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§ 66 Dnr 2020-000133 700 

Medborgarförslag - Att smittskyddsutrustning mot 

droppsmitta ska obligatoriskt användas i förebyggande syfte 

vid kroppsnära arbete i hemmet hos vårdtagare i riskgrupp 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-05-06 om att smittskyddsutrustning 

mot droppsmitta obligatoriskt ska användas i förebyggande syfte vid 

kroppsnära arbete i hemmet hos vårdtagare i riskgrupp.  

Kommunfullmäktige har 2020-05-13 § 39 remitterat medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

2020-06-10 § 102 att remittera ärendet till socialnämnden för beredning.                             

Socialnämndens verksamheter följer och uppdaterar kontinuerligt sina 

rutiner utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Västra 

Götalandsregionen tar fram. I dessa rekommendationer framgår hur 

kommunerna ska agera för att undvika smittspridning. Rekommendationerna 

tydliggörs sedan i lokala rutiner som görs väl kända i kommunens 

personalgrupper. I senaste rekommendation från Västra Götalandsregionen 

har rutinen ändrats från ”kan till bör använda skyddsutrustning vid 

ansiktsnära vård” vid arbete i vårdtagare/brukares hem. 

Smittskyddsutrustning mot droppsmitta finns i hemtjänstens bilar och om det 

är känd smitta agerar förvaltningen självklart utifrån gällande 

rekommendationer. 

Socialnämnden beslutar 2020-08-25 § 50 att hänvisa till tjänsteskrivelse från 

socialchef och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.                            

Socialnämnden anser därmed frågan besvarad. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse socialchef 2020-08-07                                                             

Beslut Socialnämnden 2020-08-25 § 50                      

Medborgarförslag 2020-05-06 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

      -   Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad  

          utifrån socialnämndens yttrande. 

 

Expedieras till 

Förslagsställaren                      

SN 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 2020-000206 310 

Medborgarförslag - Trafikhinder på Gamla Edsvägen mellan 

Hagaskolan och Sockenstugan 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-08-10 om att sätta upp trafikhinder på 

Gamla Edsvägen mellan Hagaskolan och Sockenstugan.  

 

      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

     -     Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till  

            kommunstyrelsen för beredning.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

KS 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 2020-000220 330 

Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans 

motionsområde 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-09-14 om en discgolf (frisbeegolf) 

bana vid Tavlans motionsområde.          

 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

     -    att enligt 5 kap. 52 § ta upp ett extra ärende utanför kungörelsen 

     -    att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för   

          beredning 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2020-000225 330 

Medborgarförslag - Skatepark i Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-09-16 om en skatepark i Dals-Ed.    

 

 

 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

     -    att enligt 5 kap. 52 § ta upp ett extra ärende utanför kungörelsen 

     -    att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för   

          beredning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

KS 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2020-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 39209  

Meddelande KF 2020-09-16 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om Covid19 ur ett 

näringslivsperspektiv.                                                                                   

Processen kring ny översiktsplan är fortfarande öppen och under 

kulturveckan har det varit en vandring för allmänheten kring Bälnäsområdet 

som mynnat ut i synpunkter och idéer för området.                          

Utvecklingsplan 2020-2023 innehåller fyra områden varav ett är demokrati.  

Kommunstyrelsens ordförande anser att en parlamentarisk grupp behöver 

bildas för demokratiska frågor, därför skickas med till gruppledarna om att 

utse en person från varje parti.   

                                                                                       

Kommunchefen informerar allmänt om Coronapandemin och kommunens 

nuvarande krishantering.                    

Kommunstyrelsens arbetsutskott är den 23 september 2020 och då behandlas 

bland annat årshjulet för budgeten och delårsbokslut per augusti.                  

Den årliga medarbetarundersökningen har skickats ut i början av september 

och sammanställs under oktober. 

FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om att kulturveckan 

har startat med en solrostävling och konsert i kyrkan och under veckan pågår 

många olika aktiviteter.                       

En uppmaning lämnas om att konst som inte används ska lämnas till 

biblioteket. 

Socialnämndens ordförande informerar om att besöksförbudet på särskilda 

boenden dras tillbaka 1 oktober 2020. Ombyggnationerna på våra särskilda 

boenden Edsgärdet och Hagalid är nu genomförda och slutbesiktade. 

Ledamot för Dalslands miljö- och energinämnd Per Normark informerar om 

ärenden från sammanträdet den 27 augusti 2020. Bland annat har behandlats 

förslag till ny föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid 

hantering av oljor och brandfarliga vätskor. 

      

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Per Normark (V) anmäler före sammanträdet en övrig fråga som gäller 

personalens arbetsvillkor på Edsgärdet med anledning av att samtal ägt rum 

under sommaren mellan politiker, personal och skyddsombud. 

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) svarar på frågan som 

har ställts och dialog sker med ledamöterna.                                                                  

En utbildning för politiker i arbetsmiljö är planerad att starta under hösten. 

 

Yvonne Simonsson (S) önskar att en enklare sammandragning av ärenden 

åter införs på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) svarar att det är en fråga 

för kommunfullmäktiges presidie.  

 

Lars-Inge Fahlén (S) ställer frågan om vem som ska kontaktas för att få ett 

övergångsställe från kyrkan och över till Sockenstugan. 

Kommunstyrelsens ordförande (C) svarar att det är Trafikverkets väg och att 

kommunen tar med frågan till Trafikverket. 

   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.       

 

Kommunfullmäktiges ordförande tackar för höstens första sammanträde och 

framhåller betydelsen av att genomföra demokratiska sammanträden med 

hjälp av coronaanpassningar.  

 

 


