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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 11 april 2018 kl 19:30 – 20.30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 
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Justerare Carina Halmberg (S) och Kenneth Gustavsson (C) 
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 Ingvar Johannesson  
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 Carina Halmberg Kenneth Gustavsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Per-Erik  Norlin (S) 

Anna Johansson (C) 

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) 

Lennart Lundgren (C) 

Curt-Åke Sandberg (S) 

Gösta Schagerholm (C) 

Öyvind  Höiberg (MP) 

Åke Jansson (C) 

Erika Martinsson (S) 

 

Tjänstgörande ersättare Kenneth Bergslätt (M) 

Patrik Högfelt (L) 

Lena Zakariasson (S) 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

 

Tjänstemän  

Övriga Allmänheten bestod av 5 personer. 
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§ 29 Dnr 2018-000031 042 

Årsredovisning 2017 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Den största utmaningen för hela kommunsektorn är finansieringen av 

framtidens kommunala verksamhet. Över tiden utgörs den viktigaste 

påverkansfaktorn för kommunens ekonomi och verksamhet av förändringen i 

befolkningens storlek och struktur. Under 2017 minskade folkmängden i 

Dals-Eds kommun med 14 personer, från 4 777 till 4 763 invånare. 

Befolkningen i kommunen blir i snitt allt äldre, bland annat har vi redan en 

andel invånare i åldrarna 65 +, som ligger 7 procent över riksgenomsnittet. 

 

Arbetsmarknadsläget är relativt bra i kommunen och har under perioden 

legat strax under rikssnittet. Antalet anställda i kommunorganisationen 

uppgick till 658 personer (523 tillsvidare- och 135 visstidsanställda). Jämfört 

med föregående år så är det en ökning med totalt 9 personer.  

 

Dals-Eds kommun redovisade 2017 ett resultat på 18,6 mkr, vilket jämfört 

med 2016 är en förbättring med 9,9 mkr. Resultatmålet om 2 % uppnås med 

råge. Totalt har drygt 100 mkr investerats under 2017 jämfört med planen på 

158 mkr. Flera projekt har kommit igång senare än planerat vilket innebär att 

dessa förskjuts till 2018.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt personalavdelningen att 

redovisa analys av personalbokslutet till nästa arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen har 2018-03-28 för sin del godkänt årsredovisningen.  

Beslutsunderlag  
Årsredovisning Dals-Eds kommun 2017 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till 

årsredovisning 2017 för Dals-Eds kommun.  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 15,3 mkr av årets resultat till 

resultatutjämningsreserven (RUR).  

Expedieras till 

Ekonomichef 

Revisorerna  

Samtliga nämnder 
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§ 30 Dnr 33534  

Revisionsberättelse för år 2017 - Dals-Eds kommun - 

Ansvarsfrihet 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2017 för Dals-Eds kommun samt revisionsberättelse för år 

2017 föreligger. Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att 

revisorerna följt kommunstyrelsen och nämnderna under året med syfte att få 

en uppfattning om deras ansvarsutövande utifrån uppdraget, ansvars- 

fördelning, styrning och uppföljning, uppnått resultat och framtidsfrågor.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda 

ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.  

 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret avseende kommunstyrelsen och nämnderna.  

   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 Dals-Eds kommun 

Revisionsberättelse för år 2017 

     

Kommunfullmäktiges beslut 

FOKUS-nämnden 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja FOKUS-nämnden och 

enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Anna Johansson (C), Lars-Inge Fahlén (S), Öyvind Höiberg (MP), Erika 

Martinsson (S), Kenneth Bergslätt (M) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för FOKUS-nämnden. 

 

 

Valnämnden 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja valnämnden och enskilda 

förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Öyvind Höiberg (MP), Per-Erik Norlin (S), Tommy Olsson (KD) anmäler 

jäv och deltar inte i handläggning av frågan om ansvarsfrihet för 

valnämnden. 
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forts. § 30 

 

Kommunstyrelsen 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och 

enskilda förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Lennart Lundgren (C), Åke Jansson (C), Gösta 

Schagerholm (C), Andreas Nilsson (M), Per-Erik Norlin (S), Carina 

Halmberg (S), Curt-Åke Sandberg (S), Lars-Inge Fahlén (S), Yvonne 

Simonsson (S), Tommy Olsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 

 

 

Socialnämnden 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden och enskilda 

förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Kenneth Gustavsson (C), Eva A Johansson (C), Åke Jansson (C), Carina 

Halmberg (S), Per-Erik Norlin (S), Yvonne Simonsson (S), Lena 

Zakariasson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om 

ansvarsfrihet för socialnämnden. 

 

 

Plan- och byggnadsnämnden 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja plan- och byggnadsnämnden 

och enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 

 

Jäv 

Ingvar Johannesson (C), Göran Färnström (C), Curt-Åke Sandberg (S), 

anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för 

plan- och byggnadsnämnden. 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Revisorerna  

Samtliga nämnder 
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§ 31 Dnr 33533  

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017 - Dals-

Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har inkommit med revisionsrapport avseende Granskning av 

Årsredovisning 2017 Dals-Eds kommun.  

 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet 

av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen. Vidare görs bedömningen att årsredovisningen i allt väsentligt 

uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och i huvudsak är upprättad 

enligt god redovisningssed.  

 

Den finansiella måluppfyllelsen bedöms som god, eftersom 4 av 4 finansiella 

mål uppnås. Däremot kan inte revisorerna uttala sig om måluppfyllelsen för 

verksamhetsmålen då mätbara indikatorer saknas. Kommunstyrelsen gör 

heller inte en samlad eller enskild bedömning av de övergripande 

verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av Årsredovisning 2017 Dals-Eds kommun 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av Revisionsrapport – Granskning av 

Årsredovisning 2017 Dals-Eds kommun och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att beakta de synpunkter som framställs i 

revisionsrapporten och i enlighet med ovan.  

      

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef                                                                                 

Ekonomichef       

Revisorerna 
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§ 32 Dnr 2017-000436 750 

Revisionsrapport - Samverkan kring barn som far illa eller 

riskerar fara illa  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds kommun har de 

auktoriserade revisorerna genomfört en granskning av Samverkan kring barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Revisorerna har valt att granska hur 

kommunens socialnämnd och FOKUS-nämnd arbetar och syftet med 

granskningen är att undersöka om nämnderna har säkerställt goda 

förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet avseende det gemensamma 

arbetet kring barn som far illa eller riskerar fara illa. Revisorernas 

sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att nämnderna delvis 

säkerställt ändamålsenlig samverkan. I granskningen framförs en rad 

förbättringsförslag och revisorerna önskar svar från nämnderna på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.  

 

Nämndernas arbetsutskott har tillsammans överlagt kring 

förbättringsförslagen och båda arbetsutskottens mening är att 

förtydligade rutiner för samverkan mellan nämndernas verksamheter 

behövs, för att i möjligaste mån minska riskerna för barn att fara illa och 

risken för barn och unga att hamna i utanförskap. Förslag till 

samverkansformer har utarbetats och diskuterats i nämnderna och ska 

arbetas vidare med i de berörda verksamheterna utifrån socialchefens 

tjänstskrivelse 2018-03-12. Revisorerna har fått del av åtgärdsförslagen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse socialchef, 2018-03-12 

Protokoll FOKUS-nämnden, 2018-02-21 

Protokoll socialnämnden, 2018-01-31 

Revisionsrapport Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapport Samverkan kring 

barn som far illa eller riskerar fara illa. Kommunfullmäktige tar även 

del av nämndernas utvecklingsförslag om hur pågående samverkan, 

som redan finns mellan socialtjänst och skola, kan formaliseras och 

förstärkas ytterligare utifrån föreliggande revisionsrapport.  

 

Expedieras till 

Socialnämnden                                                                                     

FOKUS-nämnden                                                                            

Revisorerna 
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§ 33 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.  

 

När förändringsarbetet startade på allvar i början av 2017 rekryterades  

en digitaliseringsstrateg på två år i form av en visstidsanställning, med 

uppdrag att ta fram en digital agenda för kommunen samt påbörja arbetet 

med dess genomförande. Lönekostnaden för digitaliseringsstrategen 

finansieras inom ramen för utvecklingsanslaget, vilket bedöms komma 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. 

 

När ärendet behandlades på kommunfullmäktige 2018-03-14, beslutades att   

bordlägga ärendet till nästa sammanträde i kommunfullmäktige med 

anledning av behov av mer förankring och information.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-06 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en ny tillsvidaretjänst som 

digitaliseringsstrateg i Dals-Eds kommun. Finansiering av tjänsten 

ska ske inom ramen för utvecklingsanslaget under åren 2019-2021.  

 

Expedieras till 

Kommunchef                                                                                                

Personalchef 
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§ 34 Dnr 2017-000341 026 

Medborgarförslag - Inför friskvårdsdag istället för 

friskvårdstimme 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-10-04 om att istället för 

friskvårdstimme anordna en friskvårdsdag där avdelningen tillsammans kan 

göra saker utomhus. Personalavdelningen har fått i uppdrag att utforma ett 

svar på denna del av medborgarförslaget. Tjänsteskrivelse med bedömning 

och förslag till svar föreligger från personalstrateg. År 2014 återinfördes 

friskvårdssatsningar för anställda i Dals-Eds kommun. Reglerna innebär 50 

kr/mån vid deltagande i sjukgymnastiken på Edsgärdet samt val mellan:  

 alt 1) Friskvårdsbidrag om max 500 kr/år för träningskort, simkort eller 

liknande 

 alt 2) Friskvårdstimme – en friskvårdstimme per vecka under arbetstid.  

 

Personalavdelningen menar att friskvårdssatsningen är uppskattad av 

kommunens anställda och konstaterar att friskvårdstimme inte behöver 

ställas mot förslaget om en friskvårdsdag. Våra verksamheter kan istället 

uppmuntras att ha friluftsliv som tema vid olika typer av aktivitet eller som 

del av t ex planeringsdagar. I det fall som förslaget om inrättande av 

Friluftsutvecklare skulle bli verklighet skulle våra verksamheter kunna få ett 

bollplan i planeringen och möjligen genomförande av friluftsaktiviteter.  

Finansiering av verksamheternas aktiviteter, planeringsdagar etc finansieras 

inom respektive verksamhets ram. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Inför friskvårdsdag istället för friskvårdstimme 

Tjänsteskrivelse personalstrateg, 2018-01-26 

 

Kommunfullmäktige beslut 

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: 

Friskvårdssatsningen bedöms som uppskattad av kommunens 

personal och den del som gäller friskvårdstimman bör inte ersättas. 

Däremot ska det finnas möjlighet att använda tema som friluftsliv vid 

olika typer av aktiviteter eller som del av t ex planeringsdagar. KS 

genom personalavdelningen uppdras att komplettera reglementet för 

friskvård med en tydligare uppmuntran till verksamheterna om att 

använda friluftsliv som tema vid personalaktiviteter.  

Expedieras till 

Förslagsställaren                                    

Personalchef 
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§ 35 Dnr 2017-000340 800 

Medborgarförslag - Utveckla friluftslivet i Dals-Eds kommun 

samt införa en tjänst som Fritidsutvecklare 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-10-04 som går ut på att binda samman 

naturområdena Tresticklan och Heråmaden med vandringsleder och att 

upprätta ett naturrum vid Nordkas med bland annat timmerhus från området 

vid länsvägen samt inrätta en tjänst som fritidsutvecklare som skall 

samordna all utveckling av friluftslivet i kommunen tillsammans med 

näringslivet, lokala föreningar och övriga grupper och organisationer. 

 

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning av medborgarförslaget som uppdragit åt kommunkansliet att 

upprätta förslag till svar på medborgarförslaget, förslaget föreligger.  

 

Bedömning görs om att det finns behov av en mer samordnad och tydlig 

strategi med prioritering och underhållsplan för naturområdena och samlat 

informationsmaterial och skyltning kring lederna i kommunen. Detta arbete 

skulle kunna förstärkas med hjälp av en samordnande kraft, t ex i form av en 

friluftsutvecklare vilket det däremot saknas egen finansiering för utifrån 

nuvarande budgetförutsättningar utan det får sökas externt. Oavsett om 

arbetet utförs helt inom ramen för befintlig personal eller delvis med stöd av 

projektmedel, krävs att en plan upparbetas för vad som behövs men också 

rimligen kan genomföras med de budgetförutsättningar som står till buds, för 

att förstärka turism- och friluftsutvecklingen i kommunen.  

 

Översiktligt behöver planen innehålla bland annat:  

- Kartläggning och prioritering av informationsskyltar i samhället som 

ska underhållas och skötas.  

- Kartläggning och prioritering över vilka naturområden och 

vandrings- och cykelleder som ska underhållas och skötas både vad 

gäller tillgänglighet som skyltning. Ansvarsförhållandena behöver 

tydliggöras.  

- Samlat informations- och kartmaterial utifrån ovan genomförda 

kartläggning och prioritering, som ska finnas både i tryckt form och 

via hemsidan.   

- Upparbeta samarbete inom kommunen med såväl kommunens 

verksamheter som besöksnäringen, med DTAB och andra 

närliggande kommuner.  

 

När planen enligt ovan finns på plats, ska möjligheterna till finansiering för 

att genomföra åtgärderna undersökas genom t ex projektmedel via Leader.  
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forts. § 35 

 

Projektansökan kan i så fall avse en friluftsutvecklare med uppdrag att 

genomföra planen och därigenom utarbeta en långsiktig strategi för turism- 

och friluftsutveckling i kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Utveckla friluftslivet i Dals-Eds kommun samt införa en 

tjänst som Fritidsutvecklare 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2018-03-08 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen uppdras att upprätta en plan i enlighet med ovan, 

för turism- och friluftsutvecklingen i kommunen och anmodas ansöka 

om projektmedel för genomförande av planen.  
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§ 36 Dnr 2018-000100 805 

Motion - Lokalbehov för Eds Atlet 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2018-03-19 från Per-Erik Norlin (S) om att 

lokalbehovet för Eds Atlet behöver lösas så fort som möjligt och att ärendet 

behandlas omgående. Lokalfrågan har diskuterats i många år men nu är 

situationen akut.  

 

Beslutsunderlag 

Motion Lokalbehov för Eds Atlet, Per-Erik Norlin (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning av förslag till motionssvar.  
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§ 37 Dnr 2018-000086 102 

Valbarhetshinder - Martin Andreasson (M) 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i meddelande 2018-03-09 uppmärksammat kommunen på 

att vald ledamot i kommunfullmäktige, Martin Andreasson (M) har 

valbarhetshinder då ledamoten inte är folkbokförd i valområdet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utifrån meddelande ovan, begära ny 

sammanräkning hos Länsstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Länsstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 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 har visat att Lennart 

Lundgren utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige men att någon ny 

ersättare inte kunde utses.  

 

Vid förgående sammanträde i kommunfullmäktige 2018-03-14, utsågs 

Lennart Lundgren till ny ledamot i kommunstyrelsen. Centerpartiet avsåg  

att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige återkomma med förslag till 

ny ersättare i kommunstyrelsen.  

 

Förslag lämnas vid dagens sammanträde om att utse Eva A Johansson (C) till 

ny ersättare i kommunstyrelsen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva A Johansson (C) till ny 

ersättare i kommunstyrelsen efter Lennart Lundgren.  
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§ 39 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Information lämnas av kommunchef, förvaltningschefer, plan- och byggchef 

samt digitaliseringsstrateg om resultat- och omvärldsseminarium, upptakt 

Budget 2019. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om den fortsatta projekteringen av 

Nössemarksvägen, enligt tidsplanen är vägen färdigställd hösten 2021. 

FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om MER-öppet på 

biblioteket, att invigningen av Fågelvägen kommer att ske i etapper, 

planering av kulturveckan pågår, där uppmärksammas Dalslands kanal samt 

Carl XII, också planering av sommarlovsaktiviteter pågår. 

Socialnämndens ordförande uppmanar samtliga att ta del av 

revisionsrapporten – samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. Socialnämnden och fokusnämnden samverkar för att i tidigt skede 

tillsammans göra insatser för barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar om att Plan- och 

byggnadskontoret har tagit kontakt med konsult angående påbörjande av ÖP-

arbetet. 
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§ 40 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls. 
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§ 41 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Fråga ställs om Färgelanda kommun vill köpa kommunens moduler och i så 

fall vilka. 

Kommunstyrelsens ordförande svarar att två politiska representanter från 

Färgelanda kommun varit här och är intresserade. Modulerna det gäller står 

bakom bollhallen och är inköpta och ägs av kommunen. 

 

 


