
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora salen, onsdagen den 11 november 2020 kl 19:00 – 21.15 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Martin Carling och Carina Halmberg 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 13 november 2020, kl. 09.30 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 83-94 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik (§§ 83-91) Carina Halmberg (§§ 92-94) 

 Justerare 

  

 Martin Carling Carina Halmberg 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-13 Datum då anslaget tas ned 2020-12-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Christina Virevik (C) (§§ 83-91) 

Patrik Högfelt (L) (§§ 83-89) 

Christer Jörgensen (C) 

Bertil Bergendal (SD) 

Öyvind Höiberg (S) 

Stefan Svensson (M) 

Tjänstgörande ersättare   

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef, § 83 

Jan Lindgren, IT-chef § 83 

Anders Wockatz, digitaliseringsstrateg § 83 

Övriga  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 83 Dnr 2020-000255 000 
Fråga till Kommunfullmäktige 2020-10-21 - om utvecklingsanslag och IT-

satsningar ............................................................................................................. 4 

§ 84 Dnr 2020-000017 041 
Budget och mål 2021, plan 2022-2023 ..................................................................... 5 

§ 85 Dnr 2020-000235 043 
Taxor och avgifter 2021 - Dals-Eds kommun ............................................................ 8 

§ 86 Dnr 2020-000236 006 
Sammanträdestider 2021 och kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden ....................................................................................................... 9 

§ 87 Dnr 2020-000075 000 
Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2020 ................................................. 10 

§ 88 Dnr 2020-000021 280 
Medborgarförslag - Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga lokaler i Dals-

Eds kommun ....................................................................................................... 12 

§ 89 Dnr 2020-000243 102 
Avsägelse/Valbarhetshinder - Mattias Munther (C) .................................................. 14 

§ 90 Dnr 2020-000263 102 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Muna 

Roumieh (S) ....................................................................................................... 15 

§ 91 Dnr 39515 
Meddelande KF 2020-11-11 ................................................................................. 16 

§ 92 Dnr 8876 
Information från kommunledningen och nämnderna ................................................ 17 

§ 93 Dnr 3719 
Övriga frågor ...................................................................................................... 18 

§ 94 Dnr 4027 
Allmänhetens frågestund ...................................................................................... 19 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 2020-000255 000 

Fråga till Kommunfullmäktige 2020-10-21 - om 

utvecklingsanslag och IT-satsningar 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokratiska gruppen i Dals-Eds kommunfullmäktige har                     

2020-10-13 inkommit med frågeställningar och önskar få tydliggjort vad för 

faktaeffekter som uppnåtts av insatta 5,5 mkr/år i tre år för tillfällig 

förstärkning samt en utvärdering på insatta medel för IT-satsning i form av 

personal, ekonomi/teknik.                                                                                        

Ett nytt datasystem har rekommenderats och valts som inte ska behöva några 

ytterligare inköp av mer teknik, vi upplever att flera ytterligare inköp har 

gjorts. 

Ordföranden svarar på frågeställningen vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-10-21 § 78 genom att informera om att kommunchefen 

vid dagens sammanträde ska lämna information om utvecklingsanslag och 

IT-satsningar.  

Vid dagens sammanträde redovisar Agneta Johansson kommunchef, Jan 

Lindgren IT-chef och Anders Wockatz, digitaliseringsstrateg de åtgärder och 

de effekter som hittills uppnåtts med utvecklingsmedlen och IT-satsningen 

från och med 2018.  
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§ 84 Dnr 2020-000017 041 

Budget och mål 2021, plan 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun visar ett budgeterat resultat för 2021 på 8,9 mkr, under 

2022 beräknas det minska till 2,1 mkr och under 2023 till 0,4 mkr.                          

Oktobers skatteprognos från SKR/Sveriges Kommuner och Regioner visar 

bland annat på en nedräkning för kommunen med 1 mkr för innevarande år. 

Budgetpropositionen har presenterats och om riksdagen beslutar i november 

enligt förslaget ska kommunen tillskjutas medel för 2021 med 5,8 mkr.  

Samtidigt har skatteunderlagsprognosen reviderats ned vilket innebär att 

nettoeffekten för 2021 är +3,4 mkr, 2022 + 0,6 mkr samt 2023 -2,0 mkr mot 

det tidigare remitterade budgetförslaget.  

Remiss har skickats till nämnder och förvaltningar avseende 

planeringsförutsättningar 2021, plan 2022-2023 med fokus på att besvara om 

man delar budgetberedningens helhetsbedömning av läget och behov av ett 

nytt arbetssätt, utifrån nedanstående resonemang. 

Planeringsförutsättningarna inför budget 2021 och plan 2022-2023 innebär 

fortsatta utmaningar för att få en ekonomi i balans i Dals-Eds kommun.   

Från budgetberedningens sida är bedömningen att kommunen inte kommer 

att kunna nå önskad effekt inom de tre nyttoperspektiven med nuvarande 

decentraliserade arbetssätt, där nämnderna själva arbetar med ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utifrån givna ramar. En gemensam dialog kring behov 

och möjligheter krävs. Med stöd av gällande styrprinciper införs därför ett 

nytt arbetssätt, med en mer systematisk process kring ekonomi- och 

verksamhetsstyrning utifrån en strukturerad dialog mellan kommunstyrelse 

och nämnder, samt ett uppdrag till nämnderna att arbeta på motsvarande sätt 

med respektive förvaltning. Detta arbetssätt ligger i linje med den nya 

tillitsbaserade styrmodellen och innebär ett kommunövergripande samarbete 

kring de stora utmaningarna.  

Förslag till ramfördelning har inte heller inför år 2021 kunnat underbyggas 

med kostnadsanalyser och slutsatser. Därmed kan ännu inte säkerställas att 

budgetnivåerna per verksamhet och förvaltning är fullt relevanta i 

förhållande till struktur, behov och politiska ambitionsnivåer, utan de bygger 

främst på historiska förhållanden. Den totala kostnadsnivån i kommunen är 

för hög i förhållande till befintliga medel, såväl nu som enligt den 

ekonomiska långtidsprognosen. För att skapa utrymme för arbetet med 

genomlysning, analys, utvärdering och åtgärder för kostnadsanpassning 

under 2021, uppmanas nämnderna att fokusera mindre på budgetanalys och 

mer på kostnadsanalys.                                                                              
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forts. § 84 

Budgetramarna ska därmed tillsvidare främst ses som något att förhålla sig 

till och inte i första hand att utkrävas ansvar utifrån, förutsatt att arbetet med 

analys och hållbara åtgärder för kostnadsanpassning fortgår och rapporteras 

löpande i den strukturerade dialogen enligt ovan.                                                                                  

Anledningen är att det finns en medvetenhet om att arbetet med att nå 

budgetbalans kommer att ta längre tid än ett år. Målet för ekonomisk balans 

har för närvarande satts till år 2023.                                                                  

Parallellt med arbetet för ekonomisk balans ska hänsyn tas till 

medarbetarnytta och kundnytta, formulerat som mål till år 2023.  

Nämnderna har inkommit med svar och ställer sig bakom 

budgetberedningens bedömning i remissförslaget.  

 

Yrkanden 

Martin Carling (c), Per-Erik Norlin (s), Kenneth Gustavsson (c) yrkar bifall 

till föreliggande kommunplan samt budgetberedningens och 

kommunstyrelsens beslutsförslag.           

                      

Beslutsunderlag 

Kommunplan 2021-2023                            

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-10-23       

     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:                                                                                            

                                        

     -     att fastställa skattesatsen för 2021 till 23,21 %   

                                                 

     -     att fastställa nämndernas ramar enligt sammanställd Driftbudget     

           under kapitel 6:1 i Kommunplan 2021-2023 

                                                         

     -     att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i sammanställd    

           Driftbudget under kapitel 6:1 i Kommunplan 2021-2023 läggs under  

           kommunstyrelsens finansförvaltning att fördela utifrån respektive     

           posts syfte 

     -     att kommunstyrelsen uppdras att inför budgetåret 2021 formulera   

           närmare anvisningar för nämndernas och förvaltningarnas fortsatta  

           arbete. Framtagandet av anvisningarna ska ske i dialog med berörda  
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           nämnder. Syftet är att säkerställa ett likartat och samordnat arbetssätt  

           för få fram nuläge och önskat läge 2023, för kostnadsnivåer,  

           effektivitet, kvalitet samt politiska ambitionsnivåer. Anvisningarna                                  

           ska även innefatta vad som krävs för eventuell ändring/omfördelning  

           av befintliga budgetramar under året. Beslut om eventuell  

           ändringsbudget tas av kommunfullmäktige och kan endast lyftas 

           i samband med delårsuppföljningarna i mars och augusti  

     -     att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för perioden  

           2021-2023 under kapitel 6 i Kommunplan 2021-2023 

     -     att besluta om upplåning om maximalt 31,9 mkr under perioden  

           avseende finansiering av investeringar inom taxekollektivens    

           verksamheter (VA- och renhållning) samt maximalt 22,6 mkr  

           avseende skolrestaurang Haga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

        

Expedieras till 

Ekonomichef                    

Kommunchef     

Samtliga nämnder                       

Webmaster 
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§ 85 Dnr 2020-000235 043 

Taxor och avgifter 2021 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2021 behandla de taxor 

och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde.                              

Inför beredningen ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat 

dokument för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor 

och avgifter.    

Förslag från FOKUS-nämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsens 

verksamhetsområden föreligger vid dagens sammanträde i ett samlat 

taxedokument.   

      

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2021 – Dals-Eds kommun 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner taxor och avgifter 2021 Dals-Eds 

kommun vilket innebär att besluta i enlighet med föreslagna taxor och 

avgifter avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde, FOKUS-

nämndens verksamhetsområde samt socialnämndens 

verksamhetsområde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Ekonomichef                                  

Samtliga nämnder                       

Webmaster 
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§ 86 Dnr 2020-000236 006 

Sammanträdestider 2021 och kungörelse av 

kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag                                                   

24 februari, 17 mars, 21 april, 12 maj, 8 september, 20 oktober, 1 december  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag                                                                     

20 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 19 maj, 9 juni, 18 augusti,             

22 september, 13 oktober, 10 november  

Kommunstyrelsen, onsdag                                                                                           

3 februari, 3 mars, 31 mars, 28 april, 2 juni, 11 augusti, 1 september,             

6 oktober, 27 oktober, 24 november  

Kommunfullmäktige, onsdag                                                                                       

17 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 16 juni, 25 augusti, 15 september,    

20 oktober, 10 november, 15 december  

Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-28 § 136 godkänna ovanstående 

sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2021. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2020-10-02   

      

Kommunfullmäktiges beslut 

    -  Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna ovanstående  

       sammanträdestider 2021 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges  

       sammanträden ska ske på kommunens hemsida och digital anslagstavla i  

       kommunhuset. 

 

      

Expedieras till 

Samtliga nämnder                               

Webmaster                           

Kanslienheten 
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§ 87 Dnr 2020-000075 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2020 

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.  

Inkom        Rubrik                                                                                                                    

200316      Motion – om att direktsända kommunfullmäktiges     

                      sammanträden                                                                

Ärendets gång                                                                                                                         

Motion har inkommit 2020-03-16 från Anders Bengtsson (SD) om att 

direktsända kommunfullmäktiges sammanträden direkt med rörlig bild och 

ljud på internet, lämpligen på kommunens hemsida. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktige 2020-03-18 och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning av förslag till motionssvar. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

behandlar 2020-04-15 motionen och beslutar att uppdra till kommunchef att 

bereda motionen och återkomma med motionssvar. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott ska behandla motionen 2020-11-11.                                                           

Inkom Rubrik                                                                                                       

200921 Motion - attraktiv kommun                                                           

Ärendets gång                                                                                                                

Motion har inkommit 2020-09-21 från Börje Holmqvist (S) om att göra 

Dals-Ed till en än mer attraktiv kommun. Motionen ska behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-21.                   

Inkom        Rubrik                                                                                                               

200115      Medborgarförslag - Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga  

                      lokaler i Dals-Eds kommun                                                                                  

Ärendets gång                                                                                                         

Medborgarförslag inkom 2020-01-15 från Ingvar Johannesson enligt ovan 

och behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde som remitterar vidare 

till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

därefter remitterat rubricerat medborgarförslag till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott behandlar medborgarförslaget 2020-10 14. 
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Inkom        Rubrik                                                                                                               

200424        Medborgarförslag - För utvecklat friluftsliv   

Ärendets gång                                                                         

Medborgarförslag inkom 2020-04-24 för ett bättre utvecklat friluftsliv i 

Dals-Eds kommun. Kommunfullmäktige remitterar 2020-05-13 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2020-06-10 att remittera medborgarförslaget till 

kommunledningskontoret för beredning av förslag till svar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar medborgarförslaget 2020-11-11. 

 

Inkom        Rubrik                                                                                                               

200810        Medborgarförslag - Trafikhinder på Gamla Edsvägen    

                        mellan Hagaskolan och Sockenstugan 

Ärendets gång        

Medborgarförslag inkom 2020-08-10 som gäller trafikhinder på Gamla 

Edsvägen mellan Hagaskolan och Sockenstugan. Medborgarförslaget ska 

behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16.  

 

Inkom        Rubrik                                                                                                               

200914        Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid    

                        Tavlans motionsområde                                                         
Ärendets gång        

Medborgarförslag inkom 2020-09-14 som gäller en discgolf (frisbeegolf) 

bana vid Tavlans motionsområde. Medborgarförslaget ska behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16.  

 

Inkom        Rubrik      

200916           Medborgarförslag - Skatepark i Ed 

Ärendets gång 

Medborgarförslag inkom 2020-09-16 som gäller en skatepark i Ed. 

Medborgarförslaget ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2020-09-16.      

Beslutsunderlag                                                                                   

Tjänsteskrivelse – nämndsekreterare 2020-10-02                                    

                                                                                          

Kommunfullmäktiges beslut 

     -   Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar    

         att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och  

         medborgarförslag.  

 

Expedieras till                        

Kanslienheten 
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§ 88 Dnr 2020-000021 280 

Medborgarförslag - Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga 

lokaler i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-01-15 om att genomföra en 

inventering av offentliga lokaler som används i samband med föreläsningar, 

konserter, möten och andra evenemang. Inventeringen bör också innehålla 

en nulägesbeskrivning samt förslag på åtgärder som kommer att vidtas för att 

förbättra tillgängligheten för personer med hörselnedsättning. 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-02-19 § 6 att remittera rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.      

Samhällsbyggnadschef har tagit del av inlämnat medborgarförslag och i 

föreliggande tjänsteskrivelse görs bedömningen att kommunen har idag 

bland annat fungerande hörslingor i många av de lokaler som 

förslagsställaren omnämner i sin skrivelse, bland annat på biblioteket, 

Edsgärdet, Hagalid, Linden, Stallbacken, Utsikten samt Gamla Real. 

 

Det är någon eller möjligen några lokaler samt receptionen som inte har 

teknisk utrustning för att underlätta hörandet. Det är viktigt att kommunen 

bestämmer sig för vilka lokaler som skall användas till de beskrivna 

aktiviteterna. Stora salen på Utvecklingscenter är en lokal som inte har 

ljudslinga och som används nu mer än vanligt vid olika möten mm. Det kan 

finnas ett behov av att både se på behov av ljudförbättrande miljöer samt 

övrig teknisk utrustning i lokalerna, det kan med fördel samordnas samtidigt. 

                                                                                                            

Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-28 § 139 att uppdra åt kommunens  

fastighetsförvaltare att inventera de fastigheter som kan anses vara  

offentliga lokaler och där det idag inte finns fungerande teknik för att  

tillgodose gällande lagstiftning på området. Fastighetsförvaltaren  

upprättar en lista på alla offentliga lokaler som beskriver statusen samt  

även presenterar åtgärdsförslag för kommunstyrelsen för vidare dialog. 

Därefter remitteras ett förslag till verksamhetsansvariga för respektive   

lokal, folkhälsoråd, pensionärsföreningar samt Hörselskadades Riksförbund 

Dals-Ed för yttrande.                                                                                             

Beslut om insatser i berörda lokaler samt medel för detta beslutas i 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar också att uppdra åt Dataenheten att inventera 

övrig teknisk utrustning förutom ljud och vid behov ta fram förslag på 

utrustning för att även säkerställa god bild samt bra möjligheter för    

distansuppkoppling i respektive lokal. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 88   

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2020-10-07                        

Medborgarförslag Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga lokaler                      

2020-01-15 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

-   Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad  

    med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förslagsställaren                                                  

Kanslienheten 
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§ 89 Dnr 2020-000243 102 

Avsägelse/Valbarhetshinder - Mattias Munther (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i meddelande 2020-09-30 uppmärksammat kommunen på 

att vald ledamot i kommunfullmäktige, Mattias Munther (C) har 

valbarhetshinder då ledamoten inte är folkbokförd i valområdet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-21 § 77 att begära ny sammanräkning 

från Länsstyrelsen. Beslut inkommer 2020-11-09 där det framkommer att  

Nicklas Johansson (C) utses till ny ledamot i kommunfullmäktige och att till 

ny ersättare utses Noel Pickett (C). 

Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens sammanräkning enligt ovan. 

Vid dagens sammanträde föreslår Martin Carling (C) att Eva A Johansson 

utses till ledamot i KS och att ersättarplatsen för Eva A Johansson blir 

vakant. Som ersättare i FOKUS-nämnden föreslås Cathrine M Rundqvist 

med plats nr 3 i ersättarlistan för Centerpartiet i FOKUS-nämnden.  

       

Beslutsunderlag 

Meddelande/valbarhetshinder Länsstyrelsen                                     

Avsägelse Mattias Munther inkommen 2020-10-15                   

Beslut Länsstyrelsen Västra Götalands län      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva A Johansson till ny ledamot 

i kommunstyrelsen och Cathrine M Rundqvist till ny ersättare i 

FOKUS-nämnden.   
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§ 90 Dnr 2020-000263 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige - Muna Roumieh (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Muna Roumieh (S) har inkommit med avsägelse kring uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige.      

 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att godkänna avsägelse från Muna Roumieh (S) avseende uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige 

 

- att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län                      

KF 201216 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 39515  

Meddelande KF 2020-11-11 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 92 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande  

Ordföranden informerar utifrån den accelererande smittspridning vi har i 

hela vår omvärld och i vår kommun där krisledningsarbetet startats upp igen 

på grund av flera konstaterade fall i synnerhet inom FOKUS-förvaltningens 

verksamheter. Bland annat har bemanningsteamet inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen en viktig roll att koordinera behoven och 

resurserna när det gäller personal utifrån smittoläget i verksamheterna. Vi 

har i vår lilla organisation en mycket god vilja att lösa situationen över 

förvaltningsgränserna och förhoppningsvis kan vi bibehålla uthålligheten 

som krävs över den långa period som pandemin varar.   

 

FOKUS-nämndens ordförande    

Ordföranden informerar om att det råder turbulens inom nämndens 

verksamheter med anledning av det stora antal smittade fall inom personalen 

men att tillsammans inom förvaltningen och med övriga förvaltningar så har 

krisberedskapen fungerat mycket väl. Det råder dock en allmän 

smittspridning som leder till stort personalbortfall men vi strävar i det 

längsta för att bibehålla kvaliteteten i verksamheterna. Aktuell 

coronainformation för kommunen lokalt finns på kommunens hemsida.  

                                                                                                                   

Socialnämndens ordförande       

Kenneth informerar om att det i socialförvaltningens verksamheter är relativt 

lugnt och ingen allmän smittspridning för närvarande men att oro finns för 

att det kommer att drabba även förvaltningens verksamheter. Ingen smitta på 

boenden för närvarande.                                                                      
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§ 93 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.       
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§ 94 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.       

      


