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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 16 maj 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 Lars-Inge Fahlén (S) och Annika Lännhult (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 21 maj 2018, klockan 10.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 42-50 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Ingvar Johannesson  

 Justerare 

  

 Lars-Inge Fahlén Annika Lännhult 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-05-16 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-21 Datum då anslaget tas ned 2018-06-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Jessica 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) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S), 1:e vice ordförande 

Göran Färnström (C) 

Curt-Åke Sandberg (S) 

Gösta Schagerholm (C) 

Öyvind Höiberg (MP) 

Ture Olsson (C) 

Jan-Gunnar Eliasson (S) 

Åke Jansson (C) 

Erika Martinsson (S) 

Lennart Lundgren (C) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

 

Tjänstgörande ersättare Patrik Högfelt (L) 

Lena Zakariasson (S) 

 

Övriga närvarande  

  

  

Allmänhet 7 personer 
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Votering kommunfullmäktige 2018-05-16     

      

Namn Parti     

    Votering   

   § 46   

      

    Ja Nej  Avstår 

Martin Carling C J    

Lena Zakariasson S  N   

Anna Johansson C    A 

Monica Sandström S     N   

Andreas Nilsson M    J    

Kenneth Gustavsson C J     

Carina Halmberg S   N   

Eva A Johansson C J     

Tommy Olsson KD J    

Ingvar Johannesson C J     

Lars-Inge Fahlén S     N   

Annika Lännhult M    J    

Elisabet Forsdahl C J    

Yvonne Simonsson S  N   

Göran Färnström C    J   

Lennart Lundgren C J     

Curt-Åke Sandberg S     N     

Jan-Stefan Karlsson KD   A   

Gösta Schagerholm C J      

Öyvind Höiberg MP     N     

Ture Olsson C J      

Jan-Gunnar Eliasson S  N     

Åke Jansson C J      

Erika Martinsson S           N     

Patrik Högfelt L J         

Röstresultat:  14    9 2   
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§ 42 Dnr 2018-000118 042 

Budgetuppföljning 2018 – kvartal 1 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde sker redovisning av delårsrapport och 

helårsprognos 2018 för Dals-Eds kommun. Finansverksamheten inklusive 

skatter och statsbidrag totalt sett kommer att ligga 348 tkr sämre än budget 

per helår. KS prognostiseras för helåret ett utfall i nivå med budget, efter 

genomförda åtgärder för att komma i balans, överförmynderiverksamheten 

bedömer ett underskott. KS Samhällsbyggnadsförvaltning bedöms som 

helhet komma att hålla sin budget för helåret, Socialnämnden visar på 

underskott med -1,0 mkr och FOKUS-nämnden visar ett underskott med -1,8 

mkr, Plan- och byggnadsnämnden visar inte på någon avvikelse.  

 

Behandling sker även av beslut i FOKUS-nämnden kring sparbeting där 

nämnden efter beredning av åtgärdslista inklusive konsekvensbeskrivningar 

från förvaltningen har beslutat om åtgärder motsvarande 1 360 tkr för 2018. 

För kvarstående anpassning om 540 tkr har FOKUS-nämnden inkommit med 

ett äskande för att undvika delar av förvaltningens förslag till anpassningar. 

Kommunstyrelsen har hänvisat äskandet till kommunledningsgruppen för 

vidare beredning.  

      

Beslutsunderlag 

Helårsprognos 2018 efter kvartal 1 – Dals-Eds kommun 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner  kvartalsrapport 1 med 

helårsprognos för Dals-Eds kommun. 

      

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Samtliga nämnder 
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§ 43 Dnr 2017-000367 042 

Årsredovisning Edshus 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Edshus AB:s årsredovisning, 

revisionsberättelse och granskningsrapport. Resultatet för år 2017 är positivt 

och uppgår till 1 mkr.  

 

Kommunstyrelsen har att föreslå kommunens ombud vid 2018 års 

bolagsstämma i Edshus AB. Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s 

bolagsstämma fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag i 

revisionsberättelsen. 

      

Beslutsunderlag 

Edshus AB:s årsredovisning 2017 

Revisionsberättelse, PWC auktoriserad revisor 

Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige 

          

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Edshus AB:s 

årsredovisning för 2017 och utse Lennart Lundgren (C) till 

kommunens ombud och Monica Sandström (S) som dennes ersättare 

vid 2018 års bolagsstämma i Edshus AB. 

 

Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma fatta 

beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen. 

 

 Jäv 

Carina Halmberg (S), Gösta Schagerholm (C) Anna Johansson (C), Andreas 

Nilsson (M), Curt-Åke Sandberg (S), Lars-Inge Fahlén (S) anmäler jäv och 

deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

 

 

Expedieras till 

Edshus 

Valda ombud och ersättare 
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§ 44 Dnr 2010-000175 003 

Särskilt ägardirektiv för Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2010-11-24 § 83 nytt ägardirektiv för Edshus 

AB. Arbetet med nytt ägardirektiv hade föranletts bland annat av att ny 

lagstiftning föreligger på området som kräver mer av affärsmässighet i 

verksamheten samtidigt som kravet på samhällsnytta kvarstår.  

 

I samband med behandling i kommunfullmäktige 2010-11-24 § 83 av 

ärendet uttrycktes ambitionen att ägardirektiven, efter att de har antagits, ska 

behandlas för översyn årligen i samband med årsredovisningen.  

 

Kommunfullmäktige granskar vid dagens sammanträde ägardirektiven för 

Edshus AB.  

           

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv för Edshus AB 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus AB 

och beslutar att inte genomföra några ändringar.  

 

 

Jäv 

Carina Halmberg (S), Gösta Schagerholm (C) Anna Johansson (C), Andreas 

Nilsson (M), Curt-Åke Sandberg (S), Lars-Inge Fahlén (S) anmäler jäv och 

deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

 

      

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef 

Ekonom Edshus 
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§ 45 Dnr 2018-000101 003 

Förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling 

Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att lämna in ansökan om medlemskap i 

Tolkförmedling Väst från och med 2019. Direktionen i Tolkförmedling Väst 

har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun nu beslutat om 

ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänds till befintliga 

medlemmar och ansökande kommuner för godkännande av den nya 

förbundsordningen. Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast 

2018-06-29. 

Förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya 

kommunallagen och dels för att anpassas till förbundets organisation.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse föreligger från Arbetsmarknads och Integrationschef 

daterad 2018-04-03. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den nya förbundsordningen 

för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

www.tolkformedlingvast.se 

Arbetsmarknads- och integrationschef 
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§ 46 Dnr 2018-000140 024 

Särskild lönesatsning 2017 för förändringsarbetet 

Sammanfattning av ärendet 

Förändringsarbete enligt Strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet (LEV) pågår sedan mer än ett år, efter ett och ett halvt års 

förberedelser och analyser. Arbetet är långsiktigt och den initiala 

omställningsperioden beräknas att fortsätta fram till och med år 2021. 

Särskilda resurser, finansiellt och personellt, har avsatts för att stödja 

förändringsarbetet, framförallt riktat som ledningsstöd till kommunledningen 

och övriga chefer. Men det mesta arbetet bedrivs ändå som en del av eller 

vid sidan av det ordinarie arbetet. Erfarenhetsmässigt ser vi att det kan vara 

svårt för cheferna, i synnerhet första-linjens chefer, att förmå att skapa 

motivation hos medarbetarna för att göra det där ”lilla extra”, utöver det 

ordinarie arbetet. Flertalet medarbetare har vid det här laget sannolikt insikt 

om utmaningarna inför framtiden, och förståelse för att vi behöver hitta nya 

sätt att bedriva arbetet på, till lägre kostnad och med bibehållen eller stärkt 

kundkvalitet och arbetsmiljö.  

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunchef 2018-04-18 om behov av extra 

lönesatsning för att stärka några medarbetare i förändringsprocessen. Det 

gäller dock inte alla, vilket emellanåt framgår på olika sätt. Och även om 

förståelsen för förändringsbehovet finns är det inte säkert att man ändå 

mäktar med att vara den som bidrar med idéer, energi och positiv anda, för 

att stödja chefen i att driva ett kreativt och innovativt förändringsarbete. Men 

ett antal medarbetare klarar detta och För att skapa positiva spiraler skulle vi 

vilja premiera sådana medarbetare och lyfta fram dem som viktiga 

föredömen, som bidrar extra mycket till en balanserad omställning.  

Det gängse verktyget för att reglera skillnader i prestation är samtalen kring 

mål och resultat inom ramen för löneöversynsprocessen. I normala fall är det 

där cheferna lyfter fram och premierar dem som gör skillnad. Årets 

begränsade utrymme på 2,5 procent, varav 0,5 procent har reserverats för 

prioriterade grupper, medger dock inte så stora möjligheter till detta. Därför 

föreslås att ett extra löneutrymme om 500 tkr (inkl PO-påslag) avsätts, i syfte 

att särskilt premiera de allra bästa förändringsdrivkrafterna i vår kommun, 

samt att kommunchefens ledningsgrupp får ansvar för att lägga upp 

nominerings- och urvalsprocessen på ett sätt, som stödjer syftet att främja det 

pågående förändrings- och omställningsarbetet. 

 

Den särskilda lönesatsningen föreslås belasta årets resultat. 

 

Beslutet är inte föremål för förhandling. Information kommer att 

lämnas skriftligt till de lokala fackliga ombuden. 
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forts. § 46      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunchef 2018-04-18    

      

Yrkande 

Martin Carling (C) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att klargöra vad, 

hur och när dessa medel bör användas för att få bästa effekt.  

Lars-Inge Fahlén (S) yrkar att ärendet behandlas idag och avslås med 

hänvisning till att medlen behöver användas till kommunens 

kärnverksamheter som skolan och omsorgen.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Carlings yrkande.  

Omröstning begärs och ska genomföras. Eftersom yrkanden enligt ovan 

består av ett formellt yrkande om återremiss ska detta behandlas först varför 

kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till yrkande om återremiss.  

Nej-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.  

 

Omröstningsresultat 

Med 14 ja-röster för yrkande om återremiss, 9 nej-röster för att ärendet ska 

avgöras idag samt 2 ledamöter som avstod från att rösta, beslutar 

kommunfullmäktige i enlighet med Carlings yrkande om återremiss. 

Röstningsutfall redovisas i särskild omröstningsbilaga ovan.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras i syfte att 

klargöra vad, hur och när dessa medel bör användas för att få bästa 

effekt. 

      

 

Expedieras till 

Kommunchef 
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§ 47 Dnr 2018-000086 102 

Avsägelse/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.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-11 att utifrån meddelandet ovan, 

begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.  

Sammanräkning från Länsstyrelsen föreligger där det framkommer att Britt-

Marie Johansson (M) är utsedd till ny ledamot i kommunfullmäktige och att 

ny ersättare är Jan Johansson (M).    

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Britt-Marie Johansson 

Jan Johansson 

Kommunkansliet 

Lönekontoret 
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§ 48 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande, Martin Carling, informerar om invigning av 

station för biogas den 18 juni, samverkansprocess för samverkan mellan 

Dalslandskommunerna som pågått under våren.  

Socialnämndens ordförande, Kenneth Gustavsson, informerar om nämndens 

arbete med budget och verksamhet som närmast kommer att ske via en 

heldag den 22 maj.  

FOKUS-nämndens ordförande, Anna Johansson, informerar om att 

skolrenoveringarna på Hagaskolan fortskrider, att söktrycket varit bra när det 

gäller utlysta lärartjänster, process om hur kommunen principiellt ska fördela 

halltider mellan föreningar.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande, Ingvar Johannesson, informerar 

om pågående bygglovsärenden.  

Andreas Nilsson, en av tre valda huvudmän till Dalslands sparbank för Dals-

Eds kommun, informerar om huvudmannaskapet och vad det innebär. 
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§ 49 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Inge Fahlén (S) efterfrågar en redovisning av utredning kring LSS 

lokalbehov och hur det påverkar andra verksamheters lokaler.  

Martin Carling (C) svarar att information lämnas vid nästkommande 

sammanträde i kommunfullmäktige.  
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§ 50 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor redovisas från allmänheten.  

 

 

 


