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§ 103 Dnr 2017-000307 043 

Taxor och avgifter 2018 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2018 behandla de taxor 

och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde. Inför årets 

beredning ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat dokument 

för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor och avgifter.    

Förslag från FOKUS-nämnden, socialnämnden, plan- och byggnadsnämnden 

samt kommunstyrelsens förvaltningar föreligger. Kommunstyrelsen 

beslutade 2017-10-31 att återremittera ärendet om taxor och avgifter till 

ekonomichef för slutgiltig beredning inför beslut i kommunstyrelsen 2017-

11-29. Kommunstyrelsen och nämnderna har godkänt respektive taxor.   

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2018 – Dals-Eds kommun 

Yrkanden 

Kenneth Gustavsson (C) yrkar på att taxorna för socialnämnden 

återremitteras med anledning av att det är fel underlag och år som föreligger 

för beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gustavssons (C) yrkande.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner den del av Taxor och avgifter 

2018 Dals-Eds kommun som innebär att besluta i enlighet med 

föreslagna taxor och avgifter avseende kommunstyrelsens 

verksamhetsområde, plan- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde samt FOKUS-nämndens 

verksamhetsområde.  

 

- Kommunfullmäktige återremitterar taxor och avgifter 2018 

gällande socialnämndens verksamhetsområde till 

ekonomiavdelningen för genomgång och säkerställande av 

beslutsunderlaget till nästa sammanträde i kommunfullmäktige.  

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

KF 2018-02-14 
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§ 104 Dnr 2017-000037 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänstemannaberedningen, bestående av förvaltningscheferna samt ekonomi- 

och personalchef, har i ett första skede berett resursfördelning utifrån 

volymförändringar, lagändringar, löneprioriteringar samt indexering, med 

2017 års budgetramar som utgångspunkt. Budgetberedningen, tillsammans 

med nämndernas arbetsutskott och förvaltningsledningar, har därefter tagit 

del av tjänstemannaberedningens underlag och förslag till fördelning av 

ramar som remitteras till nämnderna. Nämnder och förvaltningar har i nästa 

steg lämnat remissvar till budgetberedningen med beskrivning av 

konsekvenser och åtgärder kring remissförslaget. 

Kommunfullmäktige godkände den 21 juni riktlinjer och ramar för budget 

2018 samt planer 2019-2020 enligt följande: ”Resultat 2018 ska uppgå till 

minst 1,3 miljoner kronor. Nämnder och förvaltningar har att utifrån 

strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, arbeta fram 

grunduppdrag och relevanta nyckeltal för respektive verksamhet. Dialog 

kring investeringsbehovet och underlag för investeringsbudget samt taxor 

och avgifter 2018, genomförs i en process under hösten 2017 i samband med 

nämndernas budgetarbete inför slutgiltigt budgetbeslut i november.”  

Nämnderna har redovisat utmaningar för kommande budgetår. Bland annat 

har socialnämnden ett totalt ofinansierat behov för 2018 som uppgår till 4,8 

mkr. Avstämning har även skett med förvaltningschef av 

investeringsbehovet inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget. 

Budgetförslaget som nu läggs till kommunfullmäktige innehåller ett 

sparbeting inom posten ofördelat under finansförvaltningen att arbetas med 

under år 2018 och som kommunchefens ledningsgrupp ska arbeta fram 

förslag till åtgärder kring för att komma ned i kostnader som medger 

budgetföljsamhet under 2018. Därutöver krävs anpassningar i nämndernas 

ramar motsvarande 3 mkr under 2018 och 2,8 mkr under 2019.  

 

Utifrån SKL:s prognoser gällande prisindex för kommunal verksamhet som 

bland annat anger utvecklingen av arbetskraftskostnader för respektive år 

framgår i bedömningen 2017-09-28 att prognosen är 3,3 % för 2018, 3,1 % 

för 2019, samt 3,8 % för 2020. Prognosen grundas dock inte i Dals-Eds 

kommuns lokala lönebildning eller struktur. 

Inför löneöversyn 2018 är utgångsläget respektive avtals utfall, utöver detta 

avsätts en pott för tillkommande prioriteringar i syfte att skapa 

förutsättningar för att hantera snedsitsar samt prioritera specifika grupper, 

totalt avsätts 2,5 % per år för att hantera båda dessa delar. 
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forts. § 104 

 

Driftbudget 

Budgeten innebär att nämnderna tillförs totalt 7,8 mkr för 2018 samt 6,4 mkr 

respektive 3,2 mkr för åren 2019 och 2020. Av detta så ingår anpassningar 

på 4,2 mkr, respektive 4,3 mkr för åren 2018 och 2019. För år 2018 så har 

3,0 mkr av anpassningarna riktats till nämnderna med 1,9 mkr för FOKUS-

nämnden, 0,6 mkr för socialnämnden samt 0,5 mkr för KS – 

kommunledningsförvaltning. Kvarvarande anpassningar kommer att hanteras 

på kommunövergripande nivå med 1,2 mkr, 1,5 mkr respektive 5,5 mkr för 

åren 2018-2020. Dessa anpassningar handlar om digital transformation, 

inköp, resor, kost, städ, lokaler, översyn av förvaltningsorganisationen samt 

att arbeta för en positiv befolkningsutveckling i kommunen.  

 

I den föreslagna ramtilldelningen finns 1,8 mkr i gemensamt 

utvecklingsanslag per år under åren 2018-2020 att bland annat tillföras 

nämnderna efter bedömning av kommunstyrelsen som ett tillfälligt tillskott 

för att arbeta med att långsiktigt anpassa kostnaderna till rådande finansiella 

utrymme. Utvecklingsanslaget är tänkt att finnas kvar under hela 

planperioden. 

 

 

 
Budget 

2018 
Plan 2019 Plan 2020 

Finansförvaltning -295 318 -301 035 -307 248 

    

Ingående ram 0 9 568 13 310 

Löneökningspott 6 968 7 142 7 320 

Tidigareläggning kostnader för ombyggnation äldreboenden 3 800 -1 900 -1 900 

Anpassningar att hantera på kommunövergripande nivå -1 200 -1 500 -5 500 

Totalt ofördelat 9 568 13 310 13 230 

    

KF ingående ram 512 617 623 

Ökade revisionskostnader i samband med upphandling 100 0 0 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 5 6 6 

Kommunfullmäktige 617 623 629 

    

Valnämnd 150 5 5 

    

KS - Kommunledningsförvaltning ingående ram 28 815 28 450 27 638 

Ramförändring -500 -950 -250 
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Budget 

2018 
Plan 2019 Plan 2020 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -31 -31 -32 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 166 169 171 

KS - Kommunledningsförvaltning 28 450 27 638 27 527 

    

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning ingående ram 13 432 14 798 15 332 

Ramförändring 1 650 -150 0 

Nettoöverskott flyktingmedel -482 482 0 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter skattefinansierad verksamhet -198 -200 -202 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader skattefinansierad verksamhet 396 402 408 

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning 14 798 15 332 15 538 

    

Plan- och byggnadsnämnden ingående ram 2 136 2 140 2 144 

Ramförändring 0 0 0 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -6 -6 -6 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 10 10 11 

Plan- och byggnadsnämnden 2 140 2 144 2 149 

    

Socialnämnden ingående ram 116 874 120 211 122 218 

Ramförändring 3 090 1 755 409 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -190 -192 -194 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 437 444 451 

Socialnämnden 120 211 122 218 122 884 

    

FOKUS-nämnden ingående ram 121 968 119 384 118 520 

Ramförändring -2 562 -846 650 

Indexuppräkning verksamhetens intäkter -712 -719 -726 

Indexuppräkning verksamhetens kostnader 690 701 711 

FOKUS-nämnden 119 384 118 520 119 155 

    

Resultat 0 1 245 6 131 

    

Resultatmål 2 % av skatter och bidrag 6 013 6 181 6 421 

    

Differens mot resultatmål -6 013 -4 936 -290 
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forts. § 104 

 

Investeringsbudget 

För perioden 2018-2020 föreslås investeringar på totalt 120,9 mkr, utöver 

detta har kommunfullmäktige totalt beslutat om 157,2 mkr i 

investeringsanslag för 2017 (varav 88 mkr finansieras genom försäljningen 

av fastigheterna Edsgärdet och Hagalid till Edshus AB). För att klara 

finansieringen av tidigare beslutade investeringar finns upplåningsbeslut på 

totalt 35 mkr avseende nybyggnation av förskola. 

 

Föreliggande investeringsbudget/plan förutsätter upplåning avseende 

investeringar inom taxefinansierad verksamhet med 42,5 mkr. Efter 

planperioden beräknas den totala låneskulden uppgå till 161,9  mkr. 

 

FOKUS- och socialnämnden förväntas inrymma eventuella 

nettokostnadsökningar avseende ombyggnation av skolor och äldreboende 

samt nybyggnation av förskola inom tilldelad ram. Dock ska fortsatt dialog 

ske löpande med nämnderna kring förutsättningarna för detta. 

 

Belopp i tkr 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2020 

Skattefinansierat 55 209 63 400 12 500 15 000 

- därav Ej utfördelat 0 0 0 15 000 

- därav Kommunstyrelseförvaltning inventarier hela kommunen 
(ekonomichef) 

2 300 3 000 3 000  

- därav Kommunstyrelseförvaltning (Resecentrum) 3 387    

- därav Kommunstyrelseförvaltning (MSB) 1 035 1 000 0  

- därav Kommunstyrelsen (KS objektsreserv) 1 720 2 000 2 000  

- därav Kommunstyrelsen (KS-ordf objektsreserv) 800 400 400  

- därav Kommunstyrelseförvaltning (IT) 300 300 300  

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet skolor) 46 855 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet förskola) 33 845 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet äldreboende) 41 308 41 100 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet försäljning 
Edsgärdet o Hagalid) 

-88 000 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet LSS) 3 800 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet skolrestaurang 
Haga) 

0 7 000 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (övriga fastigheter) 3 557 5 050 3 500 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (räddningstjänst) 600 900 1 100  

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (övrigt) 3 702 2 650 2 200  
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Belopp i tkr 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2020 

     

Taxefinansierat 12 998 20 000 10 000 0 

- därav Vatten- och avloppsverksamhet 12 168 19 550 9 550  

- därav Renhållningsverksamhet 830 450 450  

     

Exploateringsverksamhet 1 000 0 0 0 

- därav exploatering Orrvägen 0 0 0 0 

- därav sanering Bälnäs industriområde 1 000 0 0 0 

     

Totalt 69 207 83 400 22 500 15 000 

     

 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Progno
s 2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Verksamhetens intäkter 148 892 127 943 167 438 129 563 130 230 131 391 

Verksamhetens kostnader -413 
289 

-400 
775 

-446 
724 

-413 
377 

-418 
776 

-426 
069 

Avskrivningar -13 886 -13 784 -13 000 -14 500 -16 600 -17 300 

Verksamhetens nettokostnader -278 
284 

-286 
616 

-292 
286 

-298 
314 

-305 
146 

-311 
978 

       

Skatteintäkter 185 227 191 385 191 603 193 891 196 535 201 592 

Slutavräkning skatteintäkter -787 -1 443 -1 256 -843 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 94 333 92 615 89 567 96 155 101 044 108 005 

Fastighetsavgift 10 063 9 951 10 152 11 461 11 461 11 461 

Finansiella intäkter 214 50 350 50 50 50 

Finansiella kostnader -2 040 -2 700 -1 500 -2 400 -2 700 -3 000 

Resultat före extraordinära poster 8 726 3 242 -3 370 0 1 245 6 131 

       

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 8 726 3 242 -3 370 0 1 245 6 131 
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Med anledning av budgetläget har kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 

september givit kommunchefen i uppdrag att ”genom ledningsgruppen ta 

fram förslag till åtgärder med konsekvenser, som motsvarar behovet av 

anpassningar och sparåtgärder för att uppnå budgetföljsamhet 2018. 

Förslag till sparåtgärder med konsekvenser ska redovisas till 

kommunstyrelsen under 2017.”   

Enligt ny reviderad tidplan för budgetprocessen under 2017 så har detta 

redovisats för kommunstyrelsen på ett extrainsatt möte den 13 december. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-15 att fastställa skattesatsen för 

2018 till 23,21 %. Fullmäktige beslutade även att i enlighet med 8 kap 6 § i 

kommunallagen och med hänvisning till budgetsituationen som kräver 

ytterligare beredning för att uppnå budgetföljsamhet, hänskjuta beslut om 

budget och mål 2018, plan 2019-2020 till kommunfullmäktige 2017-12-14.  

Sammanställning ramar 2018-2020, driftbudget, investeringsbudget, 

resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, redovisas i dokumentet 

Budget 2018, plan 2019-2020. Ekonomichefen har i dokumentet tagit hänsyn 

till de nya budgetförutsättningarna enligt ovan och som stämts av under 

hösten i kommunchefens ledningsgrupp och nämndsamråd samt vid dagens 

överläggning och budgetberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2017-10-24 

Budget 2018, plan 2019-2020 – förslag inför KS 2017-11-29 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande Budget 2018, plan 

2019-2020 vilket bland annat innebär: 

 

- att fastställa nämndernas ramar enligt redovisad sammanställning 

ovan avseende budget 2018, plan 2019-2020 

 

- att fastställa redovisad resultat-, finansierings- och balansbudget 

samt investeringsbudget/plan för perioden 2018-2020 

 

- att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i 

ovanstående sammanställning läggs under kommunstyrelsens 

finansförvaltning att fördela utifrån respektive posts syfte 

 

- att det utöver ofördelat anslag enligt ovan under 

kommunstyrelsens finansförvaltning, fördelas ett 

anpassningskrav på nämnderna motsvarande totalt 3 mkr under 

2018 och 2,8 mkr under 2019 
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forts. § 104 

 

- att besluta om upplåning om maximalt 42,5 mkr under perioden 

avseende finansiering av investeringar inom taxekollektivens 

verksamheter (VA- och renhållning).  
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§ 105 Dnr 2007-000042 805 

Ridhus i Dals-Eds kommun - Borgensåtagande 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har sedan fullmäktiges första beslut om medverkan i 

finansieringen av ridhusprojektet 2007-11-14 §104 totalt beviljat Eds 

Ryttarsällskap bidrag om 1 miljon för byggnation av ridhus. Vidare 

beslutade kommunfullmäktige 2011-10-19 § 77 att bevilja kommunal borgen 

om totalt 750 000 kronor för föreningens ena lån hos Dalslands Sparbank.  

 

Eds Ryttarsällskap inkom 2017-05-17 med en skrivelse där föreningen 

beskriver ett behov av ett utökat borgensåtagande av Dals-Eds kommun. 

Detta grundar sig i att Kammarrätten i maj 2017 avlagt sin dom i den tvist 

som föreningen legat i med Skatteverket avseende avdragen ingående moms 

vid byggnationen av ridhuset. Föreningen gjorde avdraget av den ingående 

momsen efter samråd med Skattverket i Mariestad efter att nya skatteregler 

trätt i kraft som möjliggjorde för föreningar att vid nybygge kunna lyfta 

moms vid anmälan om frivillig skattskyldighet.  

 

Utslaget i Kammarrätten blev dock att föreningen på grund av missar i 

hanteringen ålades att betala tillbaka avdraget momsbeloppet om 860 000 kr. 

För att kunna hantera detta har Eds Ryttarsällskap tagit upp ett nytt lån om 

850 000 kr hos Dalslands Sparbank och banken har förutom uttaget pantbrev 

i fastigheten efterfrågat att Dals-Eds kommun går i borgen för lånet. 

 

Då förfrågan om ett nytt borgensåtagande inkommit har frågan om 

säkerställandet av att kommunens satsningar och åtagande fortsatt kommer 

kommunens invånare till del aktualiserats. Bifogat förslag till avtal mellan 

Dals-Eds kommun och Eds Ryttarsällskap har tagits fram och ett 

undertecknande bör var en förutsättning för ett nytt borgensåtagande. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-11-29 § 143 beslutat att godkänna 

avtalsförslaget mellan Dals-Eds kommun och Eds Ryttarsällskap angående 

tillhandahållande av ridverksamhet och uppdra åt kommunstyrelsens 

ordförande att underteckna detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef och redovisningsansvarig, 2017-11-08 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-29 § 143 
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forts. § 105 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att besluta att bevilja kommunal borgen i form av proprieborgen om 

totalt 850 000 kr för Eds Ryttarsällskaps banklån hos Dalslands 

Sparbank och att kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna 

erforderliga handlingar. 

 

- att kommunfullmäktiges beslut enligt ovan förutsätter att avtalet mellan 

Dals-Eds kommun och Eds Ryttarsällskap angående tillhandahållande 

av ridverksamhet har undertecknats. 

 

 

Jäv 

Anna Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Eds ryttarsällskap 

KS ordf. 

Kultur- och fritidschef 
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§ 106 Dnr 2017-000384 102 

Fyllnadsval av förtroendeuppdrag (S) som ersättare i 

FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Avsägelse har inkommit 2017-11-07 från Roger Johansson (S) avseende 

uppdragen som ledamot och vice ordförande i Valnämnden samt ersättare i 

FOKUS-nämnden.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-15 godkändes avsägelse 

från Roger Johansson (S) avseende uppdragen som ledamot och vice 

ordförande i Valnämnden samt ersättare i FOKUS-nämnden. 

Kommunfullmäktiges utsåg därefter Börje Holmquist (S) till ny ledamot i 

Valnämnden och ny vice ordförande i Valnämnden.   

Socialdemokraterna återkommer vid dagens sammanträde med förslag på 

Kajsa Aloandersson som ersättare i FOKUS-nämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Kajsa Aloandersson (S) till ny 

ersättare i FOKUS-nämnden.   
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§ 107 Dnr 2017-000415 102 

Valbarhetshinder - Jawaher Ismail Bourgi  (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att ha kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll vill 

Länsstyrelsen härmed uppmärksamma Dals-Eds kommun på att vald 

ledamot i kommunfullmäktige Jawaher Ismail Bourgi (C) har 

valbarhetshinder genom att ledamoten har rösträtt men är inte folkbokförd i 

valområdet. Bourgi (C) har uppdrag i Dals-Eds kommun såsom ledamot i 

kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen.  

Kommunallagen 4 kap 8§ säger att om en förtroendevald upphör att vara 

valbar, upphör också uppdraget genast. Fullmäktige får dock besluta att en 

förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under 

återstoden av mandatperioden.  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen meddelande 2017-11-20 

Yrkanden 

Martin Carling (C) yrkar på att Jawaher Ismail Bourgi (C) får kvarstanna 

med sina politiska uppdrag i Dals-Eds kommun med hänvisning till att det 

finns möjligheter att Bourgi (C) kan flytta tillbaka inom kort till kommunen 

och att Bourgi (C) i annat fall inkommer med avsägelse.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carlings (C) yrkande.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att Jawaher Ismail Bourgi (C) får ha kvar 

sina politiska uppdrag under återstoden av mandatperioden.  
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§ 108 Dnr 2017-000422 312 

Medborgarförslag - Sittplats på nya strandpromenaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-11-28 från Jonathan Åkesson 

avseende behovet av sittplats vid den nya sträckningen av strandpromenaden 

nedanför campingen.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag 

till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
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§ 109 Dnr 2017-000434 500 

Medborgarförslag - Försämring av kollektivtrafiken i Dals-

Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-12-06 från Mikael Freeman avseende 

behovet av att anordna möte med Västtrafik, NSB, SJ och invånare med 

anledning av att kollektivtrafiken försämrats i kommunen under de senaste 

åren.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag 

till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
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§ 110 Dnr 2017-000445 168 

Medborgarförslag - Mätare för att mäta radioaktivt utsläpp 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-12-12 från Lena Larsson avseende 

behovet av att kommunen skaffar och sätter upp mätare för att mäta 

radioaktivt utsläpp.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att enligt 5 kap. 40 § kommunallagen ta upp extra ärende utanför 

kungörelsen. 

 

- att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för 

vidare beredning.  
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§ 111 Dnr 2017-000447 600 

Motion - tala om trollen, lyft fram kritisk granskning och 

källkritik i undervisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion inkommer vid dagens sammanträde 2017-12-14 från Kerstin 

Sandqvist (L) om behovet av att lyfta fram kritisk granskning och källkritik i 

undervisningen för att möta desinformation och odemokratiska krafter som 

vill påverka opinionen på internet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att enligt 5 kap. 40 § kommunallagen ta upp extra ärende utanför 

kungörelsen. 

 

- att remittera rubricerad motion till kommunstyrelsen för vidare 

beredning.  
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§ 112 Dnr 2017-000411 000 

Fråga till kommunfullmäktige/KS ordförande - Vad är det 

som händer i Dals-Eds kommun när det gäller Dals-Eds 

andan? 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Erik Norlin (S) har inkommit med fråga till kommunstyrelsens 

ordförande om den senaste periodens omsättning av personal och hur 

stämningen är i organisationen.  

Martin Carling (C), kommunstyrelsen ordföranden svarar vid dagens 

sammanträde i kommunfullmäktige.  

Per-Erik Norlin (S) deltar i överläggningen.  

Svaret föranleder inget beslut.  
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§ 113 Dnr 32368  

Meddelande KF 171214 

 

Diarienr KS 17/315.102 Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Valdistriktsindelning för Dals-Eds kommun 
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§ 114 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om nobelfest vid 

Hagakolan, etapp 2 för ombyggnation Hagaskolan är klar den 18 december, 

nämndsamråd med socialnämndens arbetsutskott.  

Socialnämndens ordförande informerar om budgetföljsamhet för nämnden 

2017, samverkande sjukvård som innebär att vid akuta sjukdomstillstånd kan 

från och med måndag 4 december 2017 en kommunsjuksköterska åka på 

dessa larm om SOS kan se att ambulansen har längre tid till patienten.  

Ambulansen larmas förstås samtidigt, men i väntan på att ambulansen ska 

hinna fram kan kommunens sjuksköterska påbörja livräddande insatser.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar om att överklagan 

angående detaljplan Linden 2 avslagits i tingsrätten, mark- och 

miljödomstolen.   
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§ 115 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 116 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från allmänheten anmäls.  
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Lucia och utdelning av förtjänsttecken 
 

Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året föregås av 

luciaframträdande av Dals-Eds lucia med tärnor och traditionsenligt julkaffe. 

 

Förtjänsttecken utdelas till kommunens personal som tjänstgjort i 25 år. 

Följande personer uppmärksammas 2017: 

 

Eva Karlsson,  

Carina Kinhult,  

Marie Magnusson,  

Beatrice Magnusson,  

Rose-Marie Spjut,  

Helene Dalsborn,  

Pia Nilsson,  

Carl-Johan Wallström,  

Katarina Sandström,  

Carine Olsson,  

Anett Isaksson, 

Anne Ekberg,  

Kent Olsson 

 

 

Årets sista sammanträde 
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande önskar alla en God Jul 

och ett Gott Nytt År. 

 

 

 

 

 

 

 

 


