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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 14 mars 2018 kl 19:00 – 20.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Monica Sandström (S) och Andreas Nilsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdagen den 20 mars, klockan 12.00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 18-28 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Ingvar Johannesson  

 Justerare 

  

 Monica Sandström Andreas Nilsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-03-14 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-20 Datum då anslaget tas ned 2018-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv, kommunkontoret 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Monica Sandström (S) 

Andreas Nilsson (M), 2:e vice ordförande 

Kenneth Gustavsson (C) 

Carina Halmberg (S) 

Tommy Olsson (KD) 

Ingvar Johannesson (C), Ordförande 

Lars-Inge Fahlén (S) 

Annika Lännhult (M) 

Yvonne Simonsson (S), 1:e vice ordförande 

Göran  Färnström (C) 

Lennart Lundgren (C)  

Curt-Åke Sandberg (S) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Gösta Schagerholm (C) 

Öyvind  Höiberg (MP) 

Ture Olsson (C) 

Jan-Gunnar Eliasson (S) 

Åke Jansson (C) 

Erika Martinsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Samir  Rizkallah (L) 

Tjänstgörande ersättare Britta Carlén (C) 

Lizbet Svensson Galle (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän  

Övriga Allmänheten bestod av fyra personer.  
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§ 18 Dnr 2018-000033 041 

Budget och mål 2019, plan 2020-2021 – utvecklingsplan och 

finansiella mål 

Sammanfattning av ärendet 

Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom 

vilket kommunfullmäktige styr den kommunala verksamheten. Budget- och 

Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, mål och det 

dagliga arbetet i verksamheterna. Utgångspunkten för resurstilldelningen är 

kommunfullmäktiges finansiella mål som kompletteras med bland annat 

demografiutveckling och kostnadsjämförelser mot standardkostnader.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-18 § 11 att godkänna föreliggande 

Utvecklingsplan 2016-2018, innehållande kommunens styrmodell samt 

Vision, Finansiella mål och Utvecklingsmål med prioriteringar för perioden. 

Arbetet med kommunens vision och mål föregicks av utbildning, 

information och omvärldsanalys där nämndernas presidier och 

kommunledningen, deltog.  Kommunens styrning bygger i denna styrmodell 

på en målkedja med tre nivåer – Vision, Utvecklingsmål inklusive 

prioriteringar samt Verksamhetsmål. Tillsammans ska dessa bilda en helhet 

som bidrar till att visionen för att Dals-Eds kommun uppnås. Den nya 

styrmodellen innebär förändringar främst i form av; färre mål, fokusering på 

vissa prioriteringar och decentralisering av målarbetet.  

 

Inför 2017 och 2018 har utvecklingsplanen lyfts upp till fullmäktige för 

fastställande för respektive budgetår för att tillsammans med kommunens 

finansiella mål ligga till grund för den fortsatta budgetprocessen. 

I och med att vi nu går in i en budgetprocess avseende verksamhetsåret 2019 

och vi dessutom går in i en ny mandatperiod föreslås att utvecklingsplanens 

mål och prioriteringar avseende perioden 2016-2018 även avser år 2019. 

Det mest naturliga är sedan att nya Kommunfullmäktige efter valet tar beslut 

om en ny utvecklingsplan som avser åren 2020-2023. 

Inför år 2018 gjordes en revidering av kommunens finansiella mål bland 

annat utifrån rådande uppdämda investeringsbehov i kommunen samt 

kommunens pågående arbete kring långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet, de finansiella målen föreslås även gälla för år 2019.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-02-05                           

Förslag Finansiella mål 2019, ekonomichef                               

Utvecklingsplan 2016-2018, kommunens styrmodell och mål för 

mandatperioden                                   
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forts. § 18 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar: 

att anta finansiella målen för år 2019 inklusive beskrivning i enlighet 

med bilaga.  

 

att fastställa utvecklingsplanen för år 2016-2018 att avse även år 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Kommunchef 
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§ 19 Dnr 2018-000019 001 

Organisationsförändring inom ekonomiavdelningen Dals-Eds 

kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-12-18 § 84 om organisationsförändring 

inom ekonomiavdelningen. Bakgrundet till detta var att minska sårbarheten 

avseende stödet till förvaltningarna samt frigöra tid för ekonomichefen att 

bland annat fokusera mera på de övergripande strategiska ekonomifrågorna. 

 

Tanken med den nya organisationen var att stödet till förvaltningarna skulle 

ske från ekonomiavdelningen och inte som tidigare från de egna 

förvaltningsekonomerna vilket i praktiken innebar att stödet inte skulle vara 

personberoende. Den nya organisationen trädde i kraft 2014-01-01 

och vi ser nu ett behov av att återigen titta över organisationen för att den ska 

vara så optimal och ändamålsenlig som möjligt. 

 

I dialog med förvaltningscheferna så har vi funnit att det mest effektiva 

utifrån styrning, ledning och prioritering av ekonomernas tid är att 

ekonomerna återigen organisatoriskt ligger under respektive förvaltning och 

direkt underställt respektive förvaltningschef. 

MBL förhandling § 11 har skett 2018-02-08. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-01-17      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att tjänsten som förvaltningsekonom för FOKUS-förvaltningen från 

och med 1 april 2018 flyttas till FOKUS-förvaltningen. Samtidigt 

flyttas 60 % av de budgeterade personalkostnaderna för 

förvaltningsekonomen från kommunstyrelsen och 

ekonomiavdelningen till FOKUS-nämnden. 

 

- att förvaltningsekonomen för Socialförvaltningen från och med 1 

april 2018 flyttas till socialförvaltningen. Samtidigt flyttas 100 % av 

de budgeterade personalkostnaderna för förvaltningsekonomen från 

kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen till Socialnämnden. 

Expedieras till 

Ekonomichef 

FOKUS 

SN 
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§ 20 Dnr 2018-000015 107 

Aktieägartillskott Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-12-14 § 110 bland annat att sälja 

fastigheterna Edsgärdet och Hagalid till det kommunala bolaget Edshus AB 

med en total köpeskilling om 116,5 mkr. Detta var en följd av den externa 

utredning som tidigare gjorts och som visade att detta var det mest 

fördelaktiga i samband med ombyggnationerna av kommunens 

äldreboenden. 

 

Edshus AB:s köp av fastigheterna innebar dock att bolagets soliditet 

försämrades avsevärt och för att Kommunfullmäktiges ägardirektiv till 

bolaget där det bland annat framgår att bolaget ska ha en soliditet på minst 

10 % och som inte ska understiga 8 % ska uppnås så föreligger nu ett behov 

av ett aktieägartillskott om 6 mkr. 

 

Det är inte ovanligt att kommuner och landsting lämnar bidrag till ägda 

företag för täckning av i företagen uppkomna förluster. Bidragen kan ges 

regelmässigt och utgör då normala och förutsatta intäkter i företagets 

verksamhet. I andra fall ges bidrag ”på förekommen anledning”, dvs. när det 

finns behov att täcka över tiden uppkomna förluster, således när 

verksamheten i sig är olönsam. Bidrag kan också ges utan att dessa kan anses 

kopplade till uppkomna förluster men för att öka företagets soliditet och 

därigenom skapa bättre förutsättningar för den framtida verksamheten. 

Skillnaden mellan de olika typerna av bidrag påverkar hur de ska hanteras i 

redovisningen hos kommunen. 

 

Alla tillskott som sker för att täcka uppkomna underskott ska redovisas över 

resultaträkningen, såväl hos givare som hos mottagare. Det gäller oavsett om 

tillskotten sker regelmässigt eller vid enstaka tillfällen för att täcka 

ackumulerade underskott. 

 

Tillskott som ges till företag för att stärka företagets soliditet för framtiden 

och där syftet således inte är att täcka uppkomna eller planerade förluster 

ska, till skillnad från förlusttäckningsbidrag, bokföras över balansräkningen 

som ökning av posten aktier och andelar, på samma sätt som om tillskottet 

skedde genom nyemission. Hos mottagaren bokförs sådant tillskott direkt 

mot eget kapital. 

 

Ekonomichefen bedömer att ett aktieägartillskott till det kommunala bolaget 

Edshus AB är nödvändigt utifrån ovanstående och att detta ska redovisas 

över balansräkningen både hos kommunen och hos bolaget. Det innebär  
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forts. § 20     

således att utbetalningen endast påverkar kommunens likviditet och inte 

kommunens resultat. Finansiering av utbetalningen bedöms rymmas inom 

ramen för kommunens egen likviditet under förutsättning att de bidrag för 

ombyggnationer av skolorna som erhållits inte används för andra ej 

planerade investeringar eller amortering av kommunens låneskuld till den 

del som uppgår till 6 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-01-11      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att bevilja det kommunala bolaget Edshus AB ett aktieägartillskott 

om 6 mkr utifrån ovanstående förutsättningar. 

 

- att uppdra till kommunstyrelsen genom ekonomichef att verkställa 

utbetalningen efter att bolaget genomfört extra bolagsstämma 

avseende behandlingen av ovanstående. 

      

- att till kommunens ombud utse Martin Carling (C) till extra 

bolagsstämma i Edshus AB avseende ovanstående. 

Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus extra bolagsstämma fatta 

beslut i enlighet med ovanstående beslut. 

 

 

Jäv 

Carina Halmberg (S), Andreas Nilsson (M) och Gösta Schagerholm (C) 

anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut i ärendet. 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef                                                        

Edshus AB 
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§ 21 Dnr 2018-000054 020 

Kompetenssäkring för digitaliseringsstrategins genomförande 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens pågående förändringsarbete enligt Strategin för långsiktigt 

hållbar ekonomi och verksamhet (LEV) är långsiktigt och det nuvarande 

arbetet planeras att fortsätta minst fram till och med år 2021. Vissa delar av 

utvecklingsprocessen kräver tillskjutande av resurser, framförallt personella  

i form av extra tid och/eller specialistkompetens. För det ändamålet har 

kommunfullmäktige avsatt särskilda medel i form av ett utvecklingsanslag 

på totalt 2,6 mkr, vars disposition beslutas årligen i samband med 

budgetprocessen. En del av utvecklingsanslaget, 800 tkr, har avsatts för 

kommunens fortsatta digitalisering, vilket är en av sju delstrategier inom 

ramen för Strategi för LEV och inom ramen för den delstrategin har 

digitaliseringsstrategen rekryterats på två år i form av en projektanställning.  

 

Förslag föreligger om nyinrättande av tjänst som digitaliseringsstrateg.  

Lönekostnaden för digitaliseringsstrategen finansieras inom ramen för 

utvecklingsanslaget, vilket kommer att behövas mer eller mindre under hela 

perioden fram till år 2021, för att stödja förändringsarbetet. I budgeten för 

2018 ligger utvecklingsanslaget med i plan 2019-2020 och kommer föreslås 

att förlängas till år 2021. 

 

MBL information har skett den 8 februari 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-06 

 

Yrkande  

Martin Carling (C) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med 

anledning av behov av mer förankring och information.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carlings (C) yrkande.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde i kommunfullmäktige med anledning av behov av mer 

förankring och information. 

Expedieras till 

KF 11 april 
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§ 22 Dnr 2018-000026 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ledamot i 

kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände 2018-02-14 avsägelse från Johanna Jawaher 

Bourgi kring uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 

kommunstyrelsen. Sammanräkning från Länsstyrelsen föreligger där det 

framkommer att Lennart Lundgren är utsedd till ny ledamot i 

kommunfullmäktige men att någon ny ersättare inte kunde utses.  

 

Förslag lämnas om att utse Lennart Lundgren till ny ledamot i 

kommunstyrelsen. Centerpartiet avser att till nästa sammanträde i 

kommunfullmäktige återkomma med förslag till ny ersättare i 

kommunstyrelsen.       

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Lundgren (C) till ny 

ledamot i kommunstyrelsen efter Johanna Jawaher Bourgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Lennart Lundgren 

Politisk gruppledare C 

KF 180314 
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§ 23 Dnr 2018-000039 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (KD) som ledamot i 

kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände 2018-02-14 avsägelse från Gun Holmquist 

(KD) kring uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i 

socialnämnden.  

Sammanräkning från Länsstyrelsen föreligger där det framkommer att Jan-

Stefan Karlsson (KD) är utsedd till ny ledamot i kommunfullmäktige och att 

till ny ersättare i kommunfullmäktige Ingemar Bäckman (KD).  

 

Förslag lämnas om att utse Lena Kunell (KD) till ny ersättare i 

socialnämnden efter Gun Holmquist.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Lena Kunell (KD) till ny 

ersättare i socialnämnden efter Gun Holmquist. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunkansliet 

SN 

Lena Kunell 

Lönekontoret 
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§ 24 Dnr 2018-000078 020 

Motion - Utökad feriepraktik för ungdomar 16-17 år 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2018-02-26 från Lars-Inge Fahlén (S) om utökad 

feriepraktik för ungdomar 16-17 år.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 18 april 
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§ 25 Dnr 33176  

Meddelande KF 180314 

 

Sveriges Kommuner och Landsting/SKL 

Cirkulär 18:8 – Fullmäktiges val av revisorer. 
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§ 26 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Helen Johannesson och Elenor Olsson FOKUS-förvaltningen 

informerar om skolprojektet; Från utanförskap till innanförskap. 

Digitaliseringsstrateg Anders Wockatz diskuterar hur digitaliseringen 

påverkar samhället och utmaningar framåt.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) informerar om 

fastighetsärenden där bland annat det f.d. tullhuset är sålt, 

Västtågsutredningen som hittills lett fram till att det kan finnas 

förutsättningar att öppna upp för fler tågstopp vid stationer i Dalsland.  

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) informerar om 

processen med budget och verksamhetsarbetet i socialförvaltningen som 

kommer att bli en process i socialnämnden under våren.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Ingvar Johannesson (C) informerar 

om bygglov för systembolagets nya lokaler vid Konsum.  
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§ 27 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 28 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från allmänheten anmäls.  

 

 

 

 


