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§ 94
Budget och mål 2017, plan 2018-2019 – reviderat budgetförslag, Dnr 2016-000005
Sammanfattning
De senaste tre årens ökande befolkning har under första halvåret 2016 vänt och vi ser nu att
befolkningsutvecklingen är negativ, med ett tapp på 37 personer. Minskningen återfinns
framförallt i gruppen äldre där antal avlidna hittills i år ligger på en hög nivå. Vi ser även en
minskning i åldersgruppen 25-44 och en mindre minskning i åldersgruppen 5-9 år. Kortsiktigt så
visar prognosen att befolkningen skulle uppgå till 4 854 personer 2016 vilket också är den nivå
som ligger till grund för budget 2017 som antogs av kommunfullmäktige i juni. Den faktiska
utvecklingen visar dock att befolkningen minskat med 37 personer till och med juni. Det innebär
att antalet invånare är 92 personer färre än vad som beräknats i budget. Därtill finns
skatteunderlagsprognoser som visar en något lägre ökning än som tidigare prognostiserat.
Analyser av effekterna för de kommunala verksamheternas volymer nästkommande år har
genomförts. Detta sammantaget gör att budget 2017 behöver revideras och antas på nytt av
kommunfullmäktige i november då även taxor och avgifter för 2017 behandlas.
Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision
kompenseras när utfallet är klart. Anslaget återfinns under ofördelat. Övrig indexuppräkning har
gjorts både på verksamhetens externa intäkter samt externa kostnader exklusive
kapitaltjänstkostnader. Ingen indexuppräkning avseende intäkter, personalkostnader och övriga
kostnader har gjorts på VA- och renhållningsverksamheterna samt flykting- och
integrationsverksamheterna då dessa finansieras via taxor och avgifter respektive statsbidrag.
Utifrån ny hantering av inventarieinvesteringar är grundprincipen att verksamheterna ska
behålla uppkommet utrymme avseende avskrivningar och internränta om dessa minskar
samtidigt som man ska inrymma i befintlig ram om dessa ökar. Budgetberedningen föreslår
dock att uppkommet överskott under planperioden 2017-2019 används för att delvis finansiera
nämndernas utökade behov.
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.
Budgeten innebär att nämnderna tillförs totalt 13,3 mkr för 2017 samt 15,2 mkr respektive 14,0
mkr för åren 2018 och 2019. Av detta finansieras 3,3 mkr av lägre kapitaltjänstkostnader för
2017 samt 0,3 mkr respektive 0,3 mkr 2018 och 2019. Utöver detta så ingår ej riktade
anpassningar på 11,7 mkr respektive 8,1 mkr för åren 2018 och 2019.
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forts. § 94
Av de 13,3 mkr som tillförs under 2017 består 1,8 mkr i gemensamt utvecklingsanslag 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. Här har
nämnderna beskrivit i sina yttranden att man ser detta som en möjlighet att arbeta strukturerat
med utvecklingsarbete, återsökning av olika bidrag etc. Utvecklingsanslaget är tänkt att finnas
kvar under hela planperioden.
Utifrån SKL:s prognoser gällande prisindex för kommunal verksamhet som bland annat anger
utvecklingen av arbetskraftskostnader för respektive år framgår i bedömningen 2016-10-05 att
prognosen är 3,0 % för 2017, 3,2 % för 2018, samt 3,4 % för 2019. Prognosen grundas dock inte
i Dals-Eds kommuns lokala lönebildning eller struktur.
Inför löneöversyn 2017 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.
Inför löneöversyn 2018 och 2019 kommer respektive förvaltning med stöd av personalenheten
arbeta aktivt med den lokala lönebildningen, vilket sker under hösten 2017 och 2018. Den
inledande delen i löneöversynsprocessen kommer därmed följa budgetprocessen tidsplan för
behovsinventering och redovisning. För löneöversyn 2018 och 2019 ska även hänsyn tas till
åtgärder utifrån lönekartläggning som genomförs inför åren 2018 – 2020.
Sammanställning ramar 2017-2019
Finansförvaltning
Ingående ram
Löneökningspott
KS Gemensamt anslag Löneprioriteringar
KS Gemensamt Utvecklingsanslag
Anslag för Novell-licenser
Ej riktade anpassningar
Totalt ofördelat

Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019
-288 730
-294 635
-300 364
3 189
7 406
800
1 800
200
0
13 395

13 395
8 137
500

10 284
8 922
500

-11 748
10 284

-8 130
11 576

512

521

531

5

150

5

37 010

37 251

36 360

KS Teknik o Service

2 122

2 226

2 341

Plan- och byggnadsnämnden

2 087

2 087

2 087

Socialnämnden

111 901

115 240

117 762

FOKUS-nämnden

118 456

120 914

123 611

Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelsen
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För perioden 2017-2019 föreslås investeringar på totalt 178,7 mkr, utöver detta har
kommunfullmäktige totalt beslutat om 113,0 mkr i investeringsanslag för 2016. För att klara
finansieringen av tidigare beslutade investeringar finns upplåningsbeslut på totalt 61 mkr
avseende ombyggnation av skolor samt nybyggnation av förskola. Nedanstående
investeringsbudget/plan förutsätter upplåning avseende investeringar inom taxefinansierad
verksamhet med 42,5 mkr under perioden samt att upplåningsbeslut avseende nybyggnation av
förskola om 22 mkr verkställs. Utöver detta förutsätter investeringsbudgeten/planen att
investeringarna inom äldreboendet finansieras med medel från försäljningen av fastigheterna till
Edshus AB.
Efter planperioden beräknas totala låneskulden uppgå till 157,6 mkr.
Investeringsbudget/plan 2017-2019
Belopp i tkr

Budget
2016

Budget
2017

Skattefinansierat

105 270

- därav Kommunstyrelsen inventarier hela kommunen
- därav Kommunstyrelsen (trafikterminal/resecentrum)
- därav Kommunstyrelsen (MSB)

Plan
2018

Plan
2019

61 300

61 400

12 500

3 924

3 000

3 000

3 000

588

3 200

0

0

335

700

1 000

0

1 000

2 000

2 000

2 000

- därav Kommunstyrelsen (KS-ordf objektsreserv)

400

400

400

400

- därav Kommunstyrelsen (IT)

200

300

300

300

0

1 100

900

1 100

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet skolor)

64 760

0

0

0

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet förskola)

22 000

0

0

0

4 764

41 100

41 100

0

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet LSS)

0

3 800

0

0

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet
renovering/ombyggnad skolrest Haga)

0

0

7 000

0

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (övriga fastigheter)

5 240

3 500

3 500

3 500

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (övrigt)

2 059

2 200

2 200

2 200

Taxefinansierat

2 250

12 500

20 000

10 000

- därav Vatten- och avloppsverksamhet

1 950

12 050

19 550

9 550

300

450

450

450

Exploateringsverksamhet

5 523

1 000

0

0

- därav exploatering Orrvägen

5 523

0

0

0

0

1 000

0

0

113 043

74 800

81 400

22 500

- därav Kommunstyrelsen (KS objektsreserv)

- därav Kommunstyrelsen (Räddningstjänst)

- därav Kommunstyrelsen Teknik o Service (fastighet
äldreboende)

- därav Renhållningsverksamhet

- därav sanering Bälnäs industriområde

Totalt
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Resultatbudget 2017-2019
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Ej riktade anpassningar
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Slutavräkning skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

123 434

103 300

126 024

127 943

131 546

134 505

-377 236

-361 672

-393 145

-400 775

-415 856

-432 040

0

0

0

0

11 748

19 878

-12 076

-15 402

-13 908

-13 784

-16 611

-17 330

-265 878

-273 774

-281 029

-286 616

-289 173

-294 987

174 777

186 966

185 227

191 385

196 528

200 443

-162

0

-1 185

-1 443

0

0

84 528

84 534

91 964

92 615

91 605

94 134

9 814

9 715

9 951

9 951

9 951

9 951

42

100

201

50

50

50

-2 438

-3 700

-2 200

-2 700

-3 000

-3 500

684

3 840

2 929

3 242

5 962

6 091

684

3 840

2 929

3 242

5 962

6 091

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

I enlighet med riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) har kommunen beslutat att
reservera den del av resultatet som överstiger 1 %. Detta innebär att under 2017 beräknas 0,3
mkr reserveras till RUR. Under 2018-2019 beräknas det vara 3,0 mkr respektive år.
När ovanstående medel har avsatts till RUR innebär det att kommunens resultat budgeteras till
runt 3 mkr under samtliga 3 år i budget. Detta innebär att balanskravet är uppfyllt i budgeten.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse avseende reviderad budget 2017 tillsammans med reviderat
budgetförslag, föreligger till dagens sammanträde. Ekonomichefens sammanfattande bedömning
är att budgeten för Dals-Eds kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för
god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas dock inte under 2017 uppfylla det
resultatkrav på 2 % som kommunfullmäktige beslutat i de finansiella målen, däremot uppfylls
målet i plan 2018-2019. Detta förutsätter dock att arbetet med en långsiktig hållbar budget som
kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta med ger de effekter som behövs
för att minska kommunens totala nettokostnader över tid. Om detta klaras av så betyder det även
att kommunen under de tre åren klarar att uppfylla balanskravet. Den mest betydande skillnaden
med budgetbeslut i juni är att föreliggande budget innehåller att FOKUS-nämndens tilldelning
minskar med 1,9 mkr till följd av förändrad demografi.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att fastställa skattesatsen för 2017 till 23,21 %
-

att fastställa nämndernas ramar enligt ovanstående sammanställning avseende budget
2017, plan 2018-2019

-

att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i ovanstående sammanställning
läggs under kommunstyrelsen att fördela utifrån respektive posts syfte

-

att fastställa ovanstående resultat-, finansierings- och balansbudget för perioden
2017-2019

-

att besluta om upplåning om maximalt 42,5 mkr under perioden avseende
finansiering av investeringar inom taxekollektivens verksamheter (VA- och
renhållning)

-

att reservera den del av det budgeterade resultatet som överstiger 1 % av skatter och
statsbidrag samt utjämning enligt ovanstående sammanställning till kommunens
resultatutjämningsreserv.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Webmaster
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§ 95
Taxor och avgifter 2017 - Dals-Eds kommun, Dnr 2016-000130
Sammanfattning
Nämnderna och styrelsen har i samband med budgetarbetet för 2017 behandlat de
taxor och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde. Inför årets
beredning har nämndernas taxeförslag sammanställts i ett samlat dokument för ökad
enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor och avgifter.
Förslagen föreligger.
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2017 – Dals-Eds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner taxor och avgifter 2017 Dals-Eds
kommun vilket innebär att besluta i enlighet med föreslagna taxor och
avgifter avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde,
kommunstyrelsens teknik och service verksamhetsområde, plan- och
byggnadsnämndens verksamhetsområde, FOKUS-nämndens
verksamhetsområde samt socialnämndens verksamhetsområde.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Webmaster
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§ 96
Översyn av interkommunal samverkan och förslag till framtida samverkan för
Dalslandskommunerna - Dalslands miljö- och energiförbund, ny
förbundsordning och arbetsordning, Dnr 2013-000174
Sammanfattning
Samtliga fem Dalslandskommuner har under hösten 2015 begärt utträde från
Dalslandskommunernas kommunalförbund från och med 2017-01-01. För flertalet
kommuner var begäran om utträde ett sätt att markera att en förändring behövde göras
och att skapa en handlingsfrihet inför detta.
Förbundet fattade under 2015 ett inriktningsbeslut om förändring av samverkan enligt
följande:
- Kommunalförbundets operativa samverkansområde ska huvudsakligen vara
inriktat på miljö- och energifrågor.
- Kommunalförbundet ska vara en juridisk plattform för gemensamma avtal med
mera.
- Övrig samverkan i Dalsland ska ske via befintliga nätverk med erfarenhetsutbyte
och kunskapsutveckling.
Med anledning av att antalet medlemskommuner blir färre, det politiska
inriktningsbeslutet från 2015 samt återkommande synpunkter på att ledning och
styrning av förbundet behöver förbättras, har en utvecklingsprocess pågått under 2016
som bland annat omfattat att se över ledning och styrning av förbundet.
Som grund för detta har förslag till reviderad förbundsordning och arbetsordning
tagits fram. Kommunernas kommunfullmäktige ska besluta om förbundsordningen
och arbetsordningen medan förbundsdirektionen beslutar om nytt reglemente för
nämnden samt fastställer olika styrdokument. Dessutom har det framkommit senare i
processen efter kontakter med SKL (Sveriges kommuner och landsting) att det på
grund av den nya förbundsordningen, rekommenderas att samtliga uppdrag i såväl
förbundsdirektionen som miljönämnden samt uppdrag för förtroendevalda revisorer
återkallas och att nya val sker inför 2017 för resterande del av innevarande
mandatperiod. Kommunfullmäktige i Dals-Ed har att utse uppdrag i direktionen samt
föreslå ledamöter och ersättare till förbundets miljö- och energinämnd och revisor.
Utvecklingsprocessen och analys av ärendet föreligger i tjänsteskrivelse samt förslag
till ny förbundsordning och arbetsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förbundsordning samt arbetsordning
Dalslandskommunernas kommunalförbund, direktionsprotokoll 2016-10-27 § 53
Dalslandskommunernas kommunalförbund, direktionsprotokoll 2016-10-27 § 54
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Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar:
Att upphäva och återta tidigare beslut om utträde ur Dalslandskommunernas
kommunalförbund 2016-12-31.
Att fastställa upprättat förslag till ny förbundsordning inklusive namnändring till
Dalslands miljö- och energiförbund.
Att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för direktionen för Dalslands
miljö- och energiförbund.
Att återkalla samtliga uppdrag avseende Dalslandskommunernas
kommunalförbunds direktion från och med 2017-01-01.

Expedieras:
Dalslandskommunernas kommunalförbund

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
10(22)

Dals-Eds kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2016-11-16

§ 97
Val till direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund 2017-2018, Dnr 2014000325
Sammanfattning
Föreliggande ärende har aktualiserats med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
2016-11-16 § 96 om fastställande av ny förbundsordning inklusive namnändring till
Dalslands miljö- och energiförbund. Som en konsekvens av förändringen har samtliga
uppdrag avseende Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion återkallats
från och med 2017-01-01 varför förnyat val behöver göras för direktionen av det nya
Dalslands miljö- och energiförbundet.
Förslagen redovisas. Ledamöter och ersättare i direktionen för Dalslands miljö- och
energiförbund 2017-2018 utses enligt nedan.
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter (2)

Ersättare

Martin Carling (C)
Brunnberg 160
668 93 ED

Andreas Nilsson (M)
Kronoparksvägen 8
668 31 ED

Per-Erik Norlin (S)
Sunnanvindsvägen 4
668 32 ED

Carina Halmberg (S)
Konvaljstigen 7
668 31 ED

Expedieras:
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Valda
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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§ 98
Nominering av representanter till Dalslands miljö- och energinämnd 2017-2018,
Dnr 2014-000333
Sammanfattning
Föreliggande ärende har aktualiserats med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
2016-11-16 § 96 om fastställande av ny förbundsordning inklusive namnändring till
Dalslands miljö- och energiförbund. I samband med utredningsprocessen har det efter
kontakter med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och på grund av den nya
förbundsordningen, rekommenderats att samtliga uppdrag i såväl förbundsdirektionen
som miljönämnden samt uppdrag för förtroendevalda revisorer återkallas och att nya
val sker inför 2017 för resterande del av innevarande mandatperiod. När det gäller
ledamöter och ersättare till förbundets miljö- och energinämnd, har
kommunfullmäktige i Dals-Ed att inkomma med förslag. På förslag från kommunerna
utser sedan förbundsdirektionen ledamöter och ersättare i nämnden.
Förslagen redovisas. Ledamöter och ersättare för Dalslands miljö- och energinämnd
2017-2018 föreslås för Dals-Eds kommuns del enligt nedan.
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Göran Färnström (C)
Rävmarken Rösvattnet
668 91 ED

Eva A Johansson (C)
Gäserud Gäsnäs
668 91 ED

Lars-Inge Fahlén (S)
Mogärdet 3
668 30 ED

Elisabeth Theolin (S)
Marsvägen 4
668 32 ED

Expedieras:
Föreslagna
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Förtroendemannaregister
Lönekontoret
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§ 99
Förslag till revisor - Dalslands miljö- och energiförbund 2017-2018, 2015-2018,
Dnr 2014-000323
Sammanfattning
Föreliggande ärende har aktualiserats med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
2016-11-16 § 96 om fastställande av ny förbundsordning inklusive namnändring till
Dalslands miljö- och energiförbund. I samband med utredningsprocessen har det efter
kontakter med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och på grund av den nya
förbundsordningen, rekommenderats att samtliga uppdrag i såväl förbundsdirektionen
som miljönämnden samt uppdrag för förtroendevalda revisorer återkallas och att nya
val sker inför 2017 för resterande del av innevarande mandatperiod. När det gäller
revisorer till det nya förbundet, har kommunfullmäktige i Dals-Ed att inkomma med
förslag på en revisor. Förbundet ska ha fem revisorer som utses av
kommunfullmäktige i Melleruds kommun.
Förslag redovisas. Revisor för Dalslands miljö- och energiförbund 2017-2018 från
Dals-Eds kommun föreslås enligt nedan.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till revisor:
Torgny Arvidsson (C)
Håbol Lund 10
668 91 ED

Expedieras:
Föreslagen
Dalslandskommunernas kommunalförbund
Förtroendemannaregistret
Lönekontoret
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§ 100
Sammanträdestider 2017 och kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden, Dnr 2016-000334
Sammanfattning
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt
kommunfullmäktige föreslås i enlighet med kanslichefens skrivelse där hänsyn tagits
bland annat till budget- och löneöversynsprocess.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna sammanträdestider
2017 i enlighet med föreliggande förslag samt att kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen,
kommunens hemsida samt sättas upp på kommunkontorets anslagstavla.

Expedieras:
Samtliga nämnder, inkl. sammanträdestiderna
Webmaster
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§ 101
Medborgarförslag - Kollektivtrafiken kraftigt försämrad, Dnr 2016-000303
Sammanfattning
Medborgarförslag enligt ovan syftar till att få kommunen att ordna ett krismöte med
Västtrafik, NSB och invånare kring försämringen av kollektivtrafiken i Dals-Eds
kommun. Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet vid dagens sammanträde för
förslag till svar på medborgarförslaget till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige tillstyrker rubricerat medborgarförslag genom att uppdra
åt utvecklingsstrateg att bjuda in kollektivtrafiknämnden och Västtrafik för
dialog med målsättning om att säkerställa och utveckla kollektivtrafiken som
rör Dals-Eds kommun.

Expedieras:
Förslagsställare
Utvecklingsstrateg
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§ 102
Medborgarförslag - Aktivitetspark - en central samlingsplats, Dnr 2016-000283
Sammanfattning
En grupp föräldrar har kommit in med ett medborgarförslag med beskrivning om att
det saknas en central samlingsplats för ungdomar. Förslagsställarna vill ha en
samlingsplats för alla åldrar som inspirerar till lek och aktivering.
En punktlista av olika önskemål för aktiviteter redovisas samt möjliga platser för
samlingsplatsen. Dessutom önskas bättre underhåll av offentliga platser.
Samhällsbyggnadschef har till dagens sammanträde berett ärendet i skrivelse 201608-31. I skrivelsen framhålls att det finns möjligheter till olika aktiviteter utspridda
inom kommunen, t ex skateboard vid Timmertjärn och utegym vid tavlan. Tidigare
fanns även t ex bana för bmx-cykling vid industriområdet. Utifrån ökad
attraktionskraft i kommunen men också ur ett hälso- och socialt perspektiv är förslaget
om en sammanhållen aktivitetspark tilltalande av flera olika anledningar.
Bedömning görs därför att området vid Hagaskolan är det bästa alternativet för en
samlingsplats då skolorna står i begrepp att renoveras och det finns all anledning att
för framtiden även satsa på en bättre utomhusmiljö för våra skolbarn. I anslutning till
skolan finns områden som skulle vara lämpliga för flera av de förslag som angivits.
Det är vidare mer effektivt och ekonomiskt om aktivitetsparken kan nyttjas av barn
både på skoltid och övrig tid. Samhällsbyggnadschefen föreslår därför att FOKUSförvaltningen bör ha med sig och väga in förslagen i samband med att man utreder
och planerar för Hagaskolans utemiljö.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att uppdra åt
FOKUS-nämnden att i planeringen för Hagaskolans utemiljö, beakta de idéer
om en samlingsplats för aktiviteter som framhålls i medborgarförslaget.

Expedieras:
Förslagsställare
FOKUS
Samhällsbyggnadschef
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§ 103
Obesvarade motioner och medborgarförslag 2016, Dnr 2016-000131
Sammanfattning
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 obesvarade motioner och medborgarförslag redovisas:
150114

Motion – Ökad tillgång till Biblioteket, Göran Färnström (C)

151201

Medborgarförslag – buskörningarna i Äng

160512

Medborgarförslag – digitalisering av dokumenthantering

160824

Medborgarförslag – trafik och parkeringsituationen på Engmovägen

160829

Medborgarförslag – aktivitetspark, en central samlingsplats

160915

Medborgarförslag – om att kollektivtrafiken är kraftigt försämrad

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag enligt ovan och beslutar att handläggningen ska fortsätta av
samtliga redovisade motioner och medborgarförslag.

Expedieras:
Kommunkansliet
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§ 104
Ansökan om kommunal borgen - Höknet Fiberförening, Dnr 2016-000217
Sammanfattning
Höknet Fiberförening har 2016-06-01 inkommit med ansökan om kommunal borgen
för utbyggnad av fibernät. Höknet är en av de sista fiberföreningarna i kommunen
som väntar bidrag från Jordbruksverket/Länsstyrelsen (se bifogade handlingar).
Föreningen sträcker sig från Ökna, Hökedalen, Fjuk, Bergslätt med 145 medlemmar
därav några kommunala anslutningar såsom vattenverk, pumpstationer samt
industrilokaler i Hökedalen.
För att föreningen ska kunna driftsätta nätet krävs nu att upparbetade kostnader på 1,7
mkr betalas, detta i sin tur kräver att föreningen erhåller det sökta bidraget från
Jordbruksverket/Länsstyrelsen. Jordbruksverket/Länsstyrelsen har skjutit
utbetalningen framåt i tiden och föreningen har nu fått besked om att beslut om
utbetalning tidigast kan tas i september månad.
Föreningen har sedan tidigare fått lånelöfte från SEB och Dalslands Sparbank där
pantsättningen för lånet är ”Beslutet om beviljat stöd från
Jordbruksverket/Länsstyrelsen”. Då beslut ännu inte tagits så skulle en kommunal
borgen kunna ersätta detta. Det kommunala borgensåtagandet faller så fort bidraget är
beviljat från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2016-08-16 beskriver att utifrån det underlag som
inkommit så är kommunens bedömning att bidraget kommer att betalas ut till
föreningen, dock råder osäkerhet på när i tiden detta kommer att ske. För att
fiberföreningen ska kunna driftsätta nätet så föreslås att kommunen går i borgen för
ett banklån på 1,7 mkr som föreningen tar för att starta upp driften i nätet i väntan på
bidraget från Jordbruksverket/Länsstyrelsen.
Kommunen är i normalfallet restriktiv vad gäller borgensåtagande men bedömning
har gjorts i det här fallet att fiberutbyggnaden i kommunen är av särskild vikt för
utvecklingen av kommunen och dessutom finns det god säkerhet för det aktuella
borgensåtagandet.
Kommunfullmäktige beslutade därför 2016-08-31 om kommunal borgen om 1,7 mkr
till Höknet Ekonomisk Förening, organisationsnummer 769625-7422, för upptagande
av banklån om samma belopp för att driftsätta fibernätet. Borgensåtagandet upphör
samtidigt som Höknet Ekonomisk Förening beviljas det ansökta stödet från
Jordbruksverket/Länsstyrelsen. Borgensavgift ska ej tas ut. Uppdrag lämnades även åt
ekonomichef att upprätta ett avtal med föreningen som minimerar kommunens risker
kring borgensförhållandet, i den händelse en situation uppstår där föreningen av någon
anledning inte klarar sina åtaganden.
Ordförandes signatur……………………….
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forts. § 104
Efter kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ovan, har föreningen återkommit till
kommunen med ny skrivelse där det framkommer att nya förutsättningar gäller
avseende Höknet fiberförening. Detta eftersom föreningen inte får något lån i banken
om borgensåtagandet faller vid beslut från Länsstyrelsen utan det är först när bidraget
betalas ut som borgensåtagandet faller. Detta innebär att kommunfullmäktige behöver
behandla ärendet igen utifrån de nya förutsättningarna.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut i kommunfullmäktige 201608-31 § 65 om kommunal borgen för Höknet fiberförening till förmån för
följande beslut:
Kommunfullmäktige beslutar om kommunal borgen om 1,7 mkr till Höknet
Ekonomisk Förening, organisationsnummer 769625-7422, för upptagande av
banklån om samma belopp för att driftsätta fibernätet. Borgensåtagandet
upphör samtidigt som Höknet Ekonomisk Förening fått det ansökta stödet från
Jordbruksverket/Länsstyrelsen utbetalat. Borgensavgift ska ej tas ut.
Uppdrag åt ekonomichef att upprätta ett avtal med föreningen som minimerar
kommunens risker kring borgensförhållandet, i den händelse en situation
uppstår där föreningen av någon anledning inte klarar sina åtaganden.

Jäv
Britt-Marie Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet

Expedieras:
Ekonomichef
Höknet Ekonomisk Förening
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§ 105
Information från kommunledningen, Dnr 8876
Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
- Nössemarksvägen, där 14 km återstår för åtgärder av vägen. Trafikverket har
meddelat att de räknar med att de sista åtgärderna på vägen ska göras. Ny
bärighetsutredning visar emellertid att kostnaderna för åtgärderna kommer att
vara betydligt högre än de från början beräknade om 50 mkr. Kommunen
arbetar aktivt och kontinuerligt med påverkan gentemot Trafikverket för att
åtgärderna genomförs, så snart som möjligt och gärna i ett svep. Förmodligen
kan åtgärderna genomföras tidigast under 2018.
-

VA-frågan i Nössemark där det än så länge är en utredning som pågår och det
är inte klart för ett politiskt ställningstagande ännu. En eventuell VAanläggning i Nössemark är en komplicerad fråga att hantera och dessutom
omgärdad med lagstiftning. Frågan har varit uppe för bedömning och beslut
tidigare och har aktualiserats återigen efter dialog med miljönämnden och
Länsstyrelsen, därav den utredning som nu genomförs.
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§ 106
Övriga frågor, Dnr 3719
Per-Erik Norlin (S) efterfrågar en uppföljning av det motionssvar som
kommunfullmäktige beslutat om när det gäller timanställningar i kommunen. Norlin
avser att inkomma med en skriftlig fråga inför kommande sammanträde i
kommunfullmäktige.
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§ 107
Allmänhetens frågestund, Dnr 4027
Fråga om vem som är ansvarig handläggare i kommunen när det gäller VA-frågan i
Nössemark och en uppmaning om att till nästa informationsmöte om VA-utredningen,
bör inbjudan till mötet ske inte bara i Dalslänningen och kommunens hemsida, utan
också direkt till alla fastighetsägare i Nössemark.
-

Martin Carling (C) svarar att Per Andréasson är nytillträdd teknisk chef och
ansvarig för VA-frågor i kommunen, direktanknytning via kommunens växel.
Carling svarar även att uppmaningen om nästa informationsmöte i Nössemark
noteras.
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