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Plats och tid Gamla Real, onsdagen den 21 juni 2017 klockan 19.00 – 20.30  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anna Johansson (C) och Tim Karlsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdagen den 27 juni klockan 9.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 43-57 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Ingvar Johannesson  

 Justerare 

  

 Anna Johansson Tim Karlsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-06-21 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-27 Datum då anslaget tas ned 2017-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Anna Johansson (C) 

Monica Sandström (S) 

Andreas Nilsson (M), 2:e vice ordförande 

Kenneth Gustavsson (C) 

Carina Halmberg (S) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Ingvar Johannesson (C), Ordförande 

Lars-Inge Fahlén (S) 

Annika Lännhult (M) 

Yvonne Simonsson (S), 1:e vice ordförande 

Göran Färnström (C) 

Gösta Schagerholm (C) 

Öyvind Höiberg (MP) 

Ture Olsson (C) 

Åke Jansson (C) 

Erika Martinsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Tim Karlsson (S) 

 

Tjänstgörande ersättare Curt-Åke Sandberg (S) 

Lennart Lundgren (C) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Kerstin Sandqvist (L) 

 

 

Övriga närvarande  

Övriga Allmänheten bestod av två personer.  
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§ 43 Dnr 2017-000037 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till riktlinjer och ramar 

för perioden 2018-2020 inför kommunstyrelsens beredning av ärendet den 7 

juni och kommunfullmäktige den 21 juni.  

 

Långtidsprognos över befolkningsutvecklingen i kommunen tillsammans 

med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteprognos 2017-02-16 

och prisindex för kommunal verksamhet samt beräkning av resursfördelning 

avseende barnomsorg, skola och social omsorg låg till grund för den remiss 

som gick ut till nämnderna från budgetberedningen för synpunkter 2017-03-

22. I remissförslaget fanns ett antal budgetmässiga åtgärder för att uppnå 

balans 2018 samt ej riktade budgetanpassningar för åren 2019-2020. 

 

I dialog med nämnderna och i samband med remissförfarandet har 

framkommit att det finns ett antal stora utmaningar som är svåra för 

nämnderna att hantera på kort sikt.  

 

SKL har i cirkulär 17:18 2017-04-27 gjort en ny bedömning av 

skatteunderlagets utveckling för åren 2016-2020 som visar en marginell 

förbättring jämfört med februariprognosen. Framförallt är det en förbättring 

avseende utfallet 2016 samt bedömningen för 2018 som utgör den totala 

förbättringen. SKL har även gjort en preliminär beräkning av 2018 års 

kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat underlag från Statistiska 

centralbyrån (SCB) samt en tidig prognos för utfallet i LSS-utjämningen 

2018 som baseras på 2016 års ekonomiska utfall för de flesta kommuner. 

Utöver detta finns även nya beräkningar avseende kommunernas intäkter 

från fastighetsavgift. 

 

Beräkningarna visar sammantaget ett betydligt bättre utfall för Dals-Eds 

kommun än de tidigare beräkningar som funnits. Inklusive den något bättre 

skatteunderlagsprognosen så beräknas skatter och generella bidrag vara 8,4 

mkr bättre för 2018 än tidigare beräkningar. För åren 2019 och 2020 är 

motsvarande förbättring 8,6 mkr respektive 8,8 mkr. 

 

Med ovanstående förutsättningar som utgångspunkt lägger 

budgetberedningen fram följande förslag avseende driftbudgeten för 

perioden: 
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forts. § 43 

 

 
 

Den sammanställda resultatbudgeten för planperioden skulle således se ut 

enligt följande: 
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forts. § 43 

 

Med ovan angivna förutsättningar föreslås följande ramar för respektive 

nämnd avseende verksamhetsåret 2018: 

 

 
 

Vid dagens sammanträde genomförs budgetdialog med nämndernas 

arbetsutskott och berörda tjänstemän utifrån de nya budgetförutsättningarna 

och nämndernas utmaningar.  

 

Riktlinjer och budgetramar för den aktuella planperioden, behandlas i nästa 

steg i kommunstyrelsen den 7 juni och kommunfullmäktige den 21 juni.  
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forts. § 43 

    

Beslutsunderlag 

Tjänstemannaberedning budget 2018, plan 2019-2020 – ekonomichef 

Nämndernas yttrande      

Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07 § 55 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till riktlinjer och 

ramar för budget 2018 samt planer 2019-2020 med följande 

kompletteringar:  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Samtliga nämnder 
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§ 44 Dnr 2017-000154 042 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016 - 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjäng 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 2005 av kommunerna 

Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, 

Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan. Den 1 januari 

2012 utvidgades förbundet med Landstinget i Värmland, Säffle och Årjängs 

kommuner 

 

Syftet med samordningen är att uppnå en effektivare resursanvändning och 

att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer som är i behov av 

samordnad rehabilitering.   

 

Samordningsförbundets årsredovisning 2016 föreligger.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2016 för 

samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

 

 

Jäv 

Kenneth Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 

beslut i ärendet.  

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 
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§ 45 Dnr 2017-000177 042 

Årsredovisning 2016 - Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds uppgift är att tillvarata kommunernas 

intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och 

tillhandahålla dem service. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka 

för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

 

Årsredovisning 2016 för Fyrbodals kommunalförbund föreligger. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2016 för 

Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet. 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet.  
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Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 46 Dnr 2017-000156 003 

Ändringar i Fyrbodals förbundsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 16 mars 2017 att 

föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen till 

medlemskommunernas fullmäktige.  

 

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera 

förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de 

arvodesprinciper som gäller för ordföranden i förbundet. 

 

Förslaget har översänts till kommunerna för handläggning i respektive 

kommuns fullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till ändringar 

och förtydliganden av Fyrbodals förbundsordning.     
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Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 47 Dnr 2016-000015 214 

Detaljplan för Ed 1:211 och 1:212 (Linden), Eds tätort, Dals-

Eds kommun, Västra Götalands län - BYGGD-2015-144.214 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till detaljplan för Ed 2:212 och 1:211 (Linden), upprättat i maj 2016, 

har varit utställt för granskning under perioden 10 maj - 10 juni 2016. Ed 

1:212 har varit bebyggt med enbostadshus fram till år 2015 då det revs. Ed 

1:211 är bebyggt med flerbostadshus (trygghetsboende).  

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga ytterligare flerbostadshus 

avsett för trygghets- senior- eller äldreboende. Planen medger möjlighet att 

sammankoppla ny huskropp med befintlig byggnad. Planen ska ge möjlighet 

att bygga i 3-4 våningar, med tillåtelse till suterrängvåning, och ska anpassas 

till befintlig byggnad.  

Efter granskning har en geoteknisk undersökning genomförts som visar att 

det är möjligt att uppföra byggnad med fyra våningar på fastigheten Ed 

1:212.  

Under granskningstiden har 7 yttranden inkommit som sammanställts i 

granskningsutlåtande 2017-03-09. Underrättelse och granskningsutlåtande 

har enligt 5 kap 24§ 2017-03-09 skickats till Länsstyrelsen och till dem som 

inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Då planförslaget inte har ändrats 

väsentligt, ställs det inte ut för ny granskning.     

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av PBL 5 kap 27§ anta 

detaljplanen för Ed 1:211 och 1:212.  

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

PBN för vidare och erforderlig expediering 
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§ 48 Dnr 2017-000182 023 

Biträdande räddningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschefens ansvar är omfattande och alla arbetsuppgifter hinns 

inte med såsom verksamheten är organiserad för närvarande. 

Kommunchefens tjänsteskrivelse föreligger. Utifrån det ansvar som 

finns på verksamheten bedöms en rimlig nivå för att klara uppdraget på 

räddningstjänsten Dals-Ed, med avseende på belastning och sårbarhet, 

vara 3,0 heltidtjänster; 1,0 räddningschef, 1,0 biträdande/stf 

räddningschef samt 1,0 materiel/fordonsansvarig. En nyinrättad tjänst i 

form av biträdande räddningschef skulle då ansvara för utbildning, 

avlasta räddningschefen med ett antal arbetsuppgifter samt vara 

fullgod ställföreträdare vid räddningschefens frånvaro, såsom sjukdom, 

semester och annan ledighet.  

Ovanstående skulle innebära en utökning av bemanningen, som kräver 

ett ramtillskott. Med vetskap om att kommunen generellt står inför ett 

behov av att bromsa nettokostnadsutvecklingen, föreslås istället en 

mindre utökning tills vidare, som kan finansieras av att 

räddningstjänsten under några år har genererat ett visst 

intäktsöverskott. Det räcker till en 50-procentig tjänst, som 

tillsammans med utbildningssamordnartjänsten skulle ge möjlighet att 

tillsätta en 70-procentig tjänst. Det är dock svårt att rekrytera rätt 

kompetens på endast 70 procent, smärtgränsen går runt 80 procent. 

Därför ligger förslaget på 80 procent, då det skulle innebära en 

potential att öka intäktssidan ytterligare, bland annat genom att kunna 

tillgodose behovet av fler tillsyner.  

Finansiering sker inom egen budgetram, utifrån en potential att öka 

intäktssidan. Detta innebär ett visst mått av risktagande, i synnerhet 

under en uppbyggnadsfas om ett till två år, tills organisationen har 

stabiliserats.  

Information och dialog enligt § 19 MBL skedde den 9 maj. 

Förhandling enligt § 11 MBL är planerad till 1 juni. 

Beslutsunderlag 

Tjsk kommunchef 2017-05-24      
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forts. § 48 

 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att uppdra åt 

samhällsbyggnadschefen att tillsammans med räddningschefen utreda frågan 

om utökad extern samverkan eller samordning med andra räddningstjänster, 

samt att uppdrar åt kommunchef att se över regelverk/beslut kring att 

anställningar av nya tjänster ska beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar inrätta en 80-procentig tillsvidaretjänst 

inom räddningstjänsten, som biträdande räddningschef underställd 

räddningschefen. Finansiering sker inom egen budgetram. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 

Räddningschef 

Kommunchef 
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§ 49 Dnr 2017-000101 330 

Medborgarförslag - Placera en fastgjuten soffa på spåret rakt 

ovanför spelplatsen Carl XII 

Sammanfattning av ärendet 

Rubricerat medborgarförslag har inkommit 170322 för behandling i 

kommunstyrelsen. Vid arbetsutskottets sammanträde har dialog förts med 

samhällsbyggnadschefen om förutsättningarna för att tillgodose förslaget.   

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget genom 

att uppdra åt tekniska kontoret att uppföra en soffa på lämplig plats i 

det föreslagna området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 

Teknisk chef 
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§ 50 Dnr 2017-000191 042 

Årsredovisning 2016 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2016 föreligger avseende Hugo Berglunds 

donation.  

 

Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 

föreliggande förslag till årsredovisning 2016 avseende Stiftelsen 

Hugo Berglunds donation. 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Ture Olsson (C), Gösta Schagerholm (C), Carina 

Halmberg (S), Lars-Inge Fahlén (S), Lennart Lundgren (C), Åke Jansson 

(C), Yvonne Simonsson (S), Curt-Åke Sandberg (S), Monica Sandström (S), 

Tommy Olsson (KD), Annika Lännhult (M), Andreas Nilsson (M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Revisorerna 

Ek.ansvarig för fonderna 
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§ 51 Dnr 2017-000209 042 

Årsredovisning 2016 - Hjalmar och Selma Martinssons fond 

m.fl.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2016 föreligger avseende Christina Johanssons 

fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, 

Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 

föreliggande förslag till årsredovisning 2016 avseende Christina 

Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda 

Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden 

samt Sociala samfonden.  

 

 

Jäv 

Anna Johansson (C), Jan-Stefan Karlsson (KD), Lars-Inge Fahlén (S), 

Öyvind Höiberg (MP), Erika Martinsson (S), Tim Karlsson (S), Kenneth 

Gustavsson (C), Åke Jansson (C), Eva A Johansson (C), Yvonne Simonsson 

(S), Carina Halmberg (S), Monica Sandström (S), Morten Johnsen (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Revisorerna 

Ek.ansvarig för fonderna 
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§ 52 Dnr 2017-000208 042 

Årsredovisning 2016 - Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons 

hjälpfond 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2016 föreligger avseende Stiftelsen Ester och 

Conrad Carlssons hjälpfond. 

 

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 

föreliggande förslag till årsredovisning 2016 avseende Stiftelsen 

Ester och Conrad Carlssons hjälpfond. 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Ture Olsson (C), Gösta Schagerholm (C), Carina 

Halmberg (S), Lars-Inge Fahlén (S), Lennart Lundgren (C), Åke Jansson 

(C), Yvonne Simonsson (S), Curt-Åke Sandberg (S), Monica Sandström (S), 

Tommy Olsson (KD), Annika Lännhult (M), Andreas Nilsson (M) 
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Revisorerna 

Ek.ansvarig för fonderna 
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§ 53 Dnr 2017-000220 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ersättare i FOKUS-

nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Samer Daher (C) har 2017-06-07 inkommit med avsägelse av uppdraget som 

ersättare i FOKUS-nämnden.  

 

Centerpartiet avser att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige 

inkomma med förslag på ny ersättare i FOKUS-nämnden.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelse från Samer 

Daher (C) avseende uppdraget som ersättare i FOKUS-nämnden.  
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§ 54 Dnr 2017-000237 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot i 

Kommunfullmäktige och ledamot i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Malin Källén (S) har 2017-06-19 inkommit med avsägelse av uppdragen 

som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen.  

 

Socialdemokraterna avser att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige 

inkomma med förslag på ny ledamot i kommunstyrelsen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

- att godkänna avsägelse från Malin Källén (S) avseende uppdragen som 

ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen  

 

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

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om de pågående bygg- och 

renoveringsprojekten i kommunen enligt följande: 

Hagaskolan fullföljs enligt plan, slöjd- och tekniksalarna är klara, låg- och 

mellanstadiedelen är klart efter årsskiftet där viss fördröjning skett på grund 

av modulleverans samt tillkommande behov av asbestsanering och nya 

eldragningar i vissa delar. Sista etappen högstadiedelen beräknas vara klar i 

december 2018.  

Snörrumskolan är klart tidigare än planerat förmodligen i augusti 2017 men 

här har vi stött på tillkommande behov med ökade kostnader som följd 

såsom fler moduler än beräknat samt byte av ventilationskanaler, utemiljön 

färdigställs under sommaren.  

För skolprojekten finns det hittills finansieringsbeslut om totalt 69 mkr men 

de tillkommande kostnaderna behöver hanteras i särskilt beslut under hösten. 

Statligt stöd har sökts och beviljats om 11, 8 mkr för Hagaskolan och beslut 

om statligt stöd för Snörrumskolan inväntas inom kort. Om det skulle bli ett 

beviljande även för Snörrumskolan kan det totalt innebära 18 mkr i statligt 

stöd för de båda skolprojekten.  

Förskolan Fågelvägen är lite försenad i starten men är nu i full gång och 

beräknas vara klar i februari 2018. Finansieringsbeslut om 35 mkr finns  

vilket för närvarande följer planeringen även om entreprenören stött på mer 

berg vid markarbetet än beräknat.  

Äldreboendeprojektet har precis startat upp i Hagalid arbeten påbörjats i 

matsal och i viss mån i källaren. LSS-verksamheten Viljan finns för 

närvarande i den före detta torgskiosken. I Edsgärdet påbörjas den första 

etappen i augusti och sedan rullar det på enligt tidplanen som i dagläget ser 

ut att hålla för hela projektet. Totalt finns finansieringsbeslut om 82 mkr men 

även här har kommunen sökt statligt investeringsstöd.  

FOKUS-nämndens ordförande informerar om att det varit fokus på 

skolavslutningar och att Hagaskolan uppvisar goda meritvärdena för läsåret.  

Socialnämndens ordförande informerar om arbetet i POSOM som är en 

lokalt sammansatt grupp av kompetenser som kan fungera som stöd till 

drabbade i samband med större olyckor.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar om bygglovsärenden i 

form av markarbeten vid Vida och ändrad användning för del av Hotell Carl 

XII.  
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§ 56 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls.  
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§ 57 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Fråga om det påträffats asbest i samband med ombyggnationen av Hagalid 

och om bygg- och städpersonal i så fall har erforderlig skyddsutrustning.  

Kommunstyrelsens ordförande tar med sig frågan till tekniska kontoret och 

återkommer med svar.  

 

Fråga om utredning kring reservvattentäkt. 

Kommunstyrelsens ordförande svarar att det fortsatt pågår ett 

utredningsarbete om lämplig placering av en reservvattentäkt och att det är 

oklart när det kan finnas ett förslag framme att ta ställning till i 

kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


