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§ 90 Dnr 2018-000182 043 

Taxor och avgifter 2019 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2019 behandlat de taxor 

och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde. Inför 

beredningen ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat 

dokument för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor 

och avgifter.    

Förslag från FOKUS-nämnden, socialnämnden, plan- och byggnadsnämnden 

samt kommunstyrelsen föreligger. Kommunstyrelsen och nämnderna har 

godkänt respektive taxor.   

      

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2018 – Dals-Eds kommun 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner taxor och avgifter 2019 Dals-Eds 

kommun vilket innebär att besluta i enlighet med föreslagna taxor och 

avgifter avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde, plan- och 

byggnadsnämndens verksamhetsområde, FOKUS-nämndens 

verksamhetsområde samt socialnämndens verksamhetsområde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Ekonomichef      

Samtliga nämnder                  

Webmaster 
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§ 91 Dnr 2018-000033 041 

Budget och mål 2019, plan 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Preliminär fördelning av ekonomiska ramar till nämnderna för år 2019 

beslutades i juni. Utgångsläget var då de beräknade ramar som togs fram i 

budget 2018 avseende plan 2019. Utöver detta gjordes justeringar utifrån ny 

befolkningsprognos inklusive uppdaterad resursfördelning samt effekter av 

de demografiska förändringarna och en ny skatteunderlagsprognos och 

prisindexbedömning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

 

Förslag till budget 2019, plan 2020-2021 föreligger tillsammans med 

ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-10-30 där bland annat bakgrund till 

uppdrag om att bromsa nettokostnadsutvecklingen i enlighet med strategin 

för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet (LEV). Vad gäller uppdraget 

att ta fram en konkret åtgärdsplan har det inte kunnat utföras enligt 

tidplanen, beroende på andra nödvändiga prioriteringar i det löpande arbetet. 

Bland annat till följd av detta har kommunledningsgruppen under hösten 

kommit fram till att den befintliga tiden för att leda och bedriva förändrings- 

och utvecklingsarbetet på bred front är otillräcklig. Därför ligger en post för 

ytterligare resursförstärkning i budgetförslaget.  

 

Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie 

lönerevision kompenseras när utfallet är klart. Anslaget återfinns inom 

posten ofördelat under finansförvaltningen. Ingen indexuppräkning avseende 

intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har gjorts på VA- och 

renhållningsverksamheterna, flykting- och integrationsverksamheterna samt 

Utsiktens gymnasieskola då dessa finansieras via taxor och avgifter 

respektive statsbidrag. 

 

Gällande 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. 

 

FOKUS-nämnden 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 kommer att tillföras totalt 16,6 mkr för 

2019 samt 10,2 mkr respektive 12,9 mkr för åren 2020 och 2021. Av detta så 

ingår anpassningar på 2,9 mkr, 7,6 mkr respektive 10,6 mkr för åren 2019- 
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forts. § 91 

2021. Dessa anpassningar föreslås hanteras av kommunchefens 

ledningsgrupp utifrån ett kommunperspektiv för att sedan fördelas till 

berörda verksamheter. 

I ramtilldelningen finns totalt avsatt 5,5 mkr i gemensamt anslag för tillfällig 

förstärkning i samband med kommunens förändringsarbete. Satsningen i 

budgetförslaget har förankrats i Kommunchefens ledningsgrupp där var och 

en ställer sig bakom bedömningen om det nödvändiga av åtgärderna för 

fortsatt genomförande av strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet, enligt KF-uppdraget 170412. Det gemensamma anslaget är 

tänkt att finnas kvar minst 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 2018-10-19 att prognosen är 3,0 % för 2019, 3,5 % 

för 2020, samt 3,5 % för 2021. Prognosen grundas dock inte i Dals-Eds 

kommuns lokala lönebildning eller struktur. Inför löneöversyn 2019 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, totalt avsätts 3,5 % 2019 för att 

hantera båda dessa delar. 

Sammanställning ramar 2019-2021 

 

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Finansförvaltning -308 308 -311 350 -314 001

Ingående ram -1 639 20 084 19 184

Löneökningspott 2018 6 968 0 0

Löneökningspott 2019-2021 8 615 8 600 8 901

Tillfällig förstärkning i samband med kommunens förändringsarbete 5 500 0 0

Tidigareläggning kostnader för ombyggnation äldreboenden 1 900 -1 900 0

Anpassningar att hantera på kommunövergripande nivå -1 260 -7 600 -10 600

Totalt ofördelat 20 084 19 184 17 485

Kommunfullmäktige 629 642 656

Valnämnd 150 6 6

KS - Kommunledningsförvaltning 26 023 26 025 26 293

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning 15 476 15 608 15 748

Plan- och byggnadsnämnden 2 151 2 151 2 151

Socialnämnden 121 975 122 761 124 190

FOKUS-nämnden 121 796 122 434 124 630
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Investeringsbudget/plan 2019-2021 

För perioden 2019-2021 föreslås investeringar på totalt 53,9 mkr, utöver 

detta har kommunfullmäktige totalt beslutat om 139,3 mkr i 

investeringsanslag för 2018 (inkl. överfört från 2017). För att klara 

finansieringen av tidigare beslutade investeringar finns upplåningsbeslut på 

totalt 35 mkr avseende nybyggnation av förskola. Nedanstående 

investeringsbudget/plan förutsätter upplåning avseende investeringar inom 

taxefinansierad verksamhet med 42,5 mkr under perioden. 

Belopp i tkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Skattefinansierat 105 921 17 500 11 400 11 400 

- därav Kommunstyrelseförvaltning inventarier hela kommunen 
(ekonomichef) 

3 000 3 000 3 000 3 000 

- därav Kommunstyrelseförvaltning (MSB) 1 907 0 0 0 

- därav Kommunstyrelsen (KS objektsreserv) 2 936 2 000 2 000 2 000 

- därav Kommunstyrelsen (KS-ordf objektsreserv) 400 400 400 400 

- därav Kommunstyrelseförvaltning (IT) 1 374 1 000 500 500 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (Resecentrum) 2 754 1 800 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet skolor) 8 486 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet förskola) 3 663 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet äldreboende) 62 552 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet LSS) 3 785 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (fastighet skolrestaurang 
Haga) 

7 000 0 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (övriga fastigheter) 2 804 3 500 3 000 3 000 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (räddningstjänst) 1 936 1 100 500 500 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (säker cykel/gång 
Brandstation/Jordbron) 

0 700 0 0 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (övrigt) 3 324 4 000 2 000 2 000 

- därav Samhällsbyggnadsförvaltning (övrigt)   2 200  

     

Taxefinansierat 32 365 10 000 0 3 600 

- därav Vatten- och avloppsverksamhet 31 159 9 550 0 3 000 

- därav Renhållningsverksamhet 1 206 450 0 600 

     

Exploateringsverksamhet 975 0 0 0 

- därav sanering Bälnäs industriområde 975 0 0 0 

     

Totalt 139 261 27 500 11 400 15 000 
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Efter planperioden beräknas totala låneskulden uppgå till 157,3 mkr. 

Resultatbudget 2019-2021 

 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Progno
s 2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Verksamhetens intäkter 178 102 129 563 129 563 130 844 132 325 133 904 

Verksamhetens kostnader -437 
904 

-413 
377 

-427 
092 

-426 
065 

-429 
339 

-434 
915 

Avskrivningar -12 272 -14 500 -13 247 -16 600 -17 300 -18 000 

Verksamhetens nettokostnader -272 
074 

-298 
314 

-310 
776 

-311 
821 

-314 
314 

-319 
011 

       

Skatteintäkter 191 603 193 891 194 298 200 980 204 982 212 913 

Slutavräkning skatteintäkter -717 -843 -824 0 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 90 639 96 155 95 470 101 639 102 846 100 314 

Fastighetsavgift 10 175 11 461 11 154 11 225 11 225 11 225 

Finansiella intäkter 374 50 675 400 400 400 

Finansiella kostnader -1 381 -2 400 -2 000 -2 400 -2 600 -3 000 

Resultat före extraordinära poster 18 619 0 -12 002 23 2 539 2 842 

       

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat 18 619 0 -12 002 23 2 539 2 842 
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Finansieringsbudget 2019-2021 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Progno
s 2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Verksamhetens intäkter 178 102 129 563 129 563 130 844 132 325 133 904 

Verksamhetens kostnader -437 
904 

-413 
377 

-427 
092 

-426 
065 

-429 
339 

-434 
915 

Verksamhetens nettokostnader -259 
802 

-283 
814 

-297 
529 

-295 
221 

-297 
014 

-301 
011 

Skatteintäkter och intäkter av bidrag 291 700 300 664 300 099 313 844 319 053 324 453 

Finansiella intäkter 374 50 675 400 400 400 

Finansiella kostnader -1 381 -2 400 -2 000 -2 400 -2 600 -3 000 

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande 
poster 

1 173      

Verksamhetsnetto 32 064 14 500 1 245 16 623 19 839 20 842 

       

INVESTERINGAR       

Inköp av materiella tillgångar -100 
644 

-145 
711 

-53 800 -112 
961 

-11 400 -15 000 

Avyttrade materiella tillångar 117 343 120 000 117 700    

Inköp av finansiella tillgångar -43  -6 000    

Investeringsnetto 16 656 -145 
711 

-59 800 -112 
961 

-11 400 -15 000 

       

FINANSIERING       

Utlåning/ökning långfristiga fordringar -431 0 0 0 0 0 

Långfristig upplåning 12 000 67 500 0 77 500 10 000 10 000 

Amortering -37 000 -4 606 -4 606 -4 606 -4 606 -4 606 

Finansieringsnetto -25 431 62 894 -4 606 72 894 -4 606 -4 606 

       

Justering för rörelsekapitalets 
förändring 

      

Ökn(+)/minskn(-) pensionsskuld 552 5 398 4 676 -66 36 149 

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 2 470      

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 1 413      

Förändring av likvida medel 27 725 -62 919 -58 485 -23 510 3 869 1 385 

       

Likvida medel vid årets början 41 271 64 989 86 760 28 275 4 764 8 633 

Likvidia medel vid årets slut 86 760 2 070 28 275 4 764 8 633 10 017 
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Balansbudget 2019-2021 

 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Progno
s 2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 255 193 382 764 295 746 392 107 386 207 383 207 

Finansiella anläggningstillgångar 15 372 14 942 21 372 21 372 21 372 21 372 

Omsättningstillgångar       

Fordringar 37 611 40 080 37 611 37 611 37 611 37 611 

Kassa och bank 86 760 2 070 28 275 4 764 8 633 10 017 

Summa tillgångar 394 936 439 857 383 004 455 854 453 823 452 207 

       

Eget kapital, avsättningar och skulder       

Eget kapital 185 162 163 174 173 160 173 182 175 721 178 562 

därav årets resultat 18 619 0 -12 002 23 2 539 2 842 

Avsättningar 7 277 12 705 11 953 11 887 11 923 12 072 

Skulder       

Långfristiga skulder 98 188 161 082 93 582 166 476 161 870 157 264 

Kortfristiga skulder 104 309 102 896 104 309 104 309 104 309 104 309 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

394 936 439 857 383 004 455 854 453 823 452 207 

       

       

Ansvarsförbindelse pensioner 109 766 110 447 105 899 103 552 100 653 98 655 
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Balanskravsutredning 

I enlighet med riktlinjer för RUR har kommunen beslutat att reservera den 

del av resultatet som överstiger 1 %. Detta innebär att under planperioden 

2019-2021 beräknas inga medel kunna reserveras till RUR. 

Balanskravet uppfylls dock i budget och plan för perioden 2019-2021. 

Tabell 1: Budgeterad balanskravsutredning 2018 - 2020 

mkr 2019 2020 2021 

Årets resultat 0,0 2,5 2,8 

Avgår samtliga realisationsvinster - - - 

Tillägg för vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter - - - 

Tillägg för vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter - - - 

Tillägg för orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Avgår återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 2,5 2,8 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)    

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)    

Balanskravsresultat 0,0 2,5 2,8 

 

Yrkande 

Per-Erik Norlin (S) tilläggsyrkande om att det särskilda anslaget på totalt 5,5 

mkr för att leda och bedriva förändrings- och utvecklingsarbete ska i sin 

helhet utvärderas och presenteras vid kommunfullmäktige inför budget 2021.  

Ajournering 

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet under fem minuter för 

överläggningar.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per-Erik Norlins (S) tilläggsyrkande 

enligt ovan och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- att fastställa skattesatsen för 2019 till 23,21 % 

 

- att fastställa nämndernas ramar enligt ovanstående sammanställning 

avseende budget 2019, plan 2020-2021 
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- att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i ovanstående 

sammanställning läggs under kommunstyrelsens finansförvaltning att 

fördela utifrån respektive posts syfte 

 

- att fastställa ovanstående resultat-, finansierings- och balansbudget för 

perioden 2019-2021 

 

- att besluta om upplåning om maximalt 10,0 mkr under perioden 

avseende finansiering av investeringar inom taxekollektivens 

verksamheter (VA- och renhållning) 

 

- att godkänna kommunchefens förslag till förstärkt 

ledningsorganisation med tre kommunövergripande tjänster samt 

tillskjutande av medel för att stärka förvaltningarnas löpande 

administration och utvecklingsarbete. Finansiering ska ske genom 

sänkning av resultatnivån för år 2019. Uppdrag åt kommunstyrelsen 

att regelbundet följa och utvärdera arbetet med implementeringen av 

förändringsarbetet.  

- att delegera till kommunstyrelsen att hantera smärre budgetjusteringar 

mellan nämndernas ramar under budgetåret 2019 motiverat av de 

eventuella verksamhetsförändringar, som blir en följd av det pågående 

omställningsarbetet mot en långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet. Besluten ska föregås av dialog i nämndsamråd.  

- att det särskilda anslaget på totalt 5,5 mkr för att leda och bedriva 

förändrings- och utvecklingsarbete ska i sin helhet utvärderas och 

presenteras vid kommunfullmäktige inför budget 2021. 

 

 

Jäv                                                                                                               
Annika Lännhult (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

 

 

      

Expedieras till 

Ekonomichef                    

Kommunchef     

Samtliga nämnder                       

Webmaster 
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§ 92 Dnr 2017-000445 168 

Medborgarförslag - Mätare för att mäta radioaktivt utsläpp 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2017-12-12 avseende behovet av att 

kommunen skaffar och sätter upp mätare för att mäta radioaktivt utsläpp. 

Kommunfullmäktige har remitterat rubricerat medborgarförslag till 

kommunstyrelsen för vidare beredning som i sin tur skickat ärendet vidare 

till kommunkansliet för beredande av förslag till motionssvar.  

Kommunkansliet har i beredningen haft dialog med Dalslands miljökontor.  

Som en följd av Tjernobylolyckan infördes bakgrundsmätningar 

(gammastrålning) i Sveriges kommuner. Mätningar av bakgrundsstrålning 

har sedan lång tid tillbaka utförts av miljö- och energikontorets personal i 

samtliga våra fyra kommuner. I Dals-Eds kommun finns två mätpunkter; 

Nössemarks kyrka och Bergslätts idrottsplats. Bakgrundsmätningar på 

samtliga dessa platser sker var 7:e månad. Miljökontoret rapporterar in 

mätresultat i en av Strålsäkerhetsmyndighetens databaser.   

Mätresultatet för de två mätpunkterna i kommunen bakåt i tiden till år 2009, 

visar att vid Bergslätt idrottsplats ligger värdena mellan 0,08-0,12 

microSievert/h och vid Nössemarks kyrka mellan 0,08-0,12 microSievert/h 

(vid ett enstaka tillfälle 0,14 microSievert/h) och dessa uppmätta värden har 

legat inom det förväntade.   

Ingen person som bor runt en kärnteknisk anläggning ska få en dos som är 

större än 0,1 mSv per år, det vill säga en tiondel av gränsvärdet 1 mSv. 

Gränsvärdena är satta för att med god marginal se till att ingen person får en 

dos som är skadlig.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till kommunkansliet 

för beredning av frågan kring behovet av beredskapsplan vid radioaktivt 

utsläpp.  

Efter dialog med miljökontoret framkommer följande. Vid stora 

olyckor/haverier, t ex kärntekniska olyckor så är det Länsstyrelsen som 

ansvarar för att ha en beredskapsplan för hantering av olyckan och sanering. 

Vid förhöjda bakgrundsvärden så är det Strålskyddsmyndigheten som 

ansvarar för att ha beredskapsplan. Miljökontoren rapporterar in värden efter 

varje mätning och då har Strålskyddsmyndigheten koll på våra mätvärden 

om de skulle behöva sätta in någon beredskapsplan. Om det skulle bli väldigt 

höga värden vid en mätning av bakgrundsstrålningen så ska Strålskydds- 

myndigheten kontaktas. Strålskyddsmyndigheten har information om vilka 

områden i Sverige som har förhöjda värden t ex p g a berggrund. I Dalsland 

finns inga sådana områden.  
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forts. § 92 

      

Beslutsunderlag 

Yttrande från Dalslands miljökontor Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till 

de återkommande mätningar som görs i kommunen för att säkerställa 

gränsvärdena som tillser att ingen person får doser av utsläpp som är 

skadliga samt den beredskap vid förekomsten av förhöjda värden som 

finns enligt ovan.  
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§ 93 Dnr 2018-000277 006 

Sammanträdestider 2019 och kungörelse av 

kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdestider 2019 och kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden föreligger enligt följande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag   

27 februari, 20 mars, 10 april, 8 maj, 11 september, 23 oktober, 4 december.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag  

23 januari, 13 februari, 13 mars, 16 april (tisdag), 22 maj, 12 juni, 21 

augusti, 25 september, 16 oktober, 13 november.   

Kommunstyrelsen, onsdag   

16 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj (torsdag), 5 juni, 14 augusti, 4 

september, 9 oktober, 30 oktober, 27 november.  

Kommunfullmäktige, onsdag  

20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 19 juni, 28 augusti, 18 september, 23 

oktober, 13 november, 18 december.  

Kommunstyrelsen beslutar 2018-10-31 § 167 att godkänna ovanstående 

sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2019.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunkansliet, 2018-10-06. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna ovanstående 

sammanträdestider 2019 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden ska ske på kommunens hemsida och digital anslagstavla i 

kommunhuset.   
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§ 94 Dnr 2018-000145 001 

Samverkan överförmyndare - gemensam 

överförmyndarnämnd 

Sammanfattning av ärendet 

Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner samverkar sedan tidigare i 

en gemensam överförmyndarnämnd. Dals-Eds kommun har efter översyn av 

olika alternativ, ansökt om att ingå i den gemensamma 

överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 2019.  

Åmåls kommun har i samverkan med de övriga kommunerna utarbetat 

förslag till avtal och reglemente för att inrätta en gemensam 

överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Dals-Eds, Säffle, Åmåls och Årjängs 

kommuner. Utredningens förslag är att nämnden ska kallas för ”Sydvästra 

Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd” och träda i funktion 

från och med nästa mandatperiod d.v.s. den 1 januari 2019.   

Den operativa verksamheten är lokaliserad till en överförmyndarenhet inom 

kommunstyrelseförvaltningen i Åmåls kommun. På överförmyndarenheten 

arbetar fem tjänstemän (en enhetschef och fyra handläggare). Inom 

överförmyndarenheten hanteras ansökningar med mera och beslut fattas till 

stor del av tjänstemännen på delegation från överförmyndarnämnden. 

Stödfunktioner finns samlade inom Åmåls kommuns organisation. I 

samband med att Dals-Eds kommun ansluter till samverkan, föreslås att 

överförmyndarenhetens nuvarande personalresurs utökas med 0,5 

årsarbetare. 

Åmåls kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 

värdkommunens organisation. Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 

gemensamma överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och fem 

ersättare. Överförmyndarnämnden upprättar budget, internkontrollplan, 

verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

Dals-Eds kommun har organiserat överförmyndarverksamheten i form av en 

förtroendevald överförmyndare som fullgjort de uppdrag som regleras i 

föräldrabalken och säkerställt att lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer för 

överförmyndarverksamheten efterlevs. Den nuvarande överförmyndaren har 

dock redan under 2017 aviserat att det inte är aktuellt med omval inför nästa 

mandatperiod.  

För att i framtiden klara högre krav på rättssäkerhet, kompetensförsörjning 

och kostnadseffektiv handläggning finns det skäl att samverka i en 

överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Dals-Eds, Säffle, Åmåls och Årjängs 

kommuner då möjligheterna till verksamhetsutveckling och specialisering av 

personalresurserna ökar vid en samverkan om resurserna.  
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forts. § 94 

Lagstiftningen som är tvingande ställer mycket höga krav på rättssäkerheten. 

På sikt kan samordningsfördelarna även innebära besparingar för 

kommunerna. 

Verksamheten i Dals-Ed omfattade per den 1 juni 2018 totalt 79 

ställföreträdarskap. Kommunens totala kostnader för 

överförmyndarverksamheten för år 2019 är beräknad till ca 700.000 kr.     

Av den summan är ca 70.000 kr engångskostnad för överflyttning av 

verksamheten till kansliet i Åmål. Kostnadsprognosen för nuvarande 

överförmyndarverksamhet i Dals-Eds kommun för år 2018 är beräknad till 

ca 685.000 kr.  

           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse enhetschef överförmyndarnämnden, 2018-10-08. 

Samverkansavtal överförmyndarnämnden, förslag. 

Reglemente överförmyndarnämnden, förslag. 

Budget 2019 överförmyndarnämnden, förslag. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun beslutar för sin egen del,  

- att inrätta en gemensam nämnd: Sydvästra Värmlands och norra 

Dalslands överförmyndarnämnd med ikraftträdande 1 januari 2019,  

- att godkänna anslutning som ny medlem i den gemensamma 

överförmyndarnämnden, 

- att anta förslag till samverkansavtal och reglemente, samt  

- att anta förslag till budget för första avtalsåret 2019 att gälla från och 

med 1 januari 2019. 

Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande 

beslut som ovan.  

      

 

Expedieras till 

Kanslienheten Åmåls kommun                             

Bengtsfors, Säffle, Årjängs kommuner                         

Överförmyndare 
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§ 95 Dnr 2018-000213 800 

Fritids- och kulturplan - Dals-Eds kommun 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 

En ny fritid- och kulturplan för Dals-Eds kommun har tagits fram av Fritid- 

och kulturchefen i nära samarbete med FOKUS-nämndens arbetstutskott, 

planen är en omarbetning av tidigare kulturplan som kommunfullmäktige 

antog 2014-06-11 § 52. 

 

Fritid och kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av  

vilka verksamheter och evenemang som finns i kommunen, planen anger 

också vilken inriktning arbetet ska ha inom fritid och kulturområdet de 

närmsta åren. Utgångspunkten är att den kommunala fritid och 

kulturpolitiken ses som en viktig del i kommunens arbete med att leva upp 

till visionen att Dals-Ed ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i och 

att flytta till. 

 

FOKUS-nämnden beslutade 2018-06-20 § 56 att anta föreliggande förslag 

till Fritid- och kulturplan 2018-2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

behandlade planen 2018-08-22 och ansåg att kultur- och fritidsplanen i 

mångt och mycket är bra, men frågan om idrottsanläggningar och lokaler bör 

få ett djupare innehåll, där ett första steg är att bjuda in FOKUS-nämndens 

arbetsutskott till en diskussion och ett gemensamt arbete. 

Vid sammanträde i arbetsutskottet 2018-10-17 deltog förvaltningschef 

FOKUS och samhällsbyggnadschef för avstämning av planen utifrån 

behovet ovan. Dialog fördes om att planen fungerar väl som ett övergripande 

styrdokument för fritids- och kulturfrågorna i kommunen men att det finns 

skäl med en översyn av kommunens övriga redan befintliga riktlinjer och 

policys på området.  

Yrkande 

Yvonne Simonsson (S) yrkar på att det i texten i dokumentet byts ut till 

personer med funktionsnedsättning istället för begreppet funktionshindrade.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Simonssons (S) yrkande enligt ovan och 

finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
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forts. § 95 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Fritid och kulturplan    

FOKUS-nämnden protokoll 2018-06-20 § 56 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till Fritid- och 

kulturplan för Dals-Eds kommun.  

 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt FOKUS-nämnden att genomföra en 

översyn av kommunens övriga redan befintliga riktlinjer och policys på 

området, i synnerhet när det gäller föreningarnas användande och behov 

av lokaler och anläggningar. Översynen, som syftar till att skapa 

enhetlighet och tydlighet i föreningars användande av 

lokaler/anläggningar, bör genomföras tillsammans med 

kommunstyrelsen och återrapporteras till FOKUS-nämnden och 

kommunstyrelsen för vidare beslut om eventuell revidering eller 

upprättande av förnyade riktlinjer.    

 

- Att korrigera i texten i dokumentet till personer med 

funktionsnedsättning istället för begreppet funktionshindrade. 
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§ 96 Dnr 2018-000291 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2018 

Sammanfattning av ärendet 

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 motioner bereds för närvarande: 

180226 Motion – utökad feriepraktik för ungdomar 16- och 17åringar  

180807 Motion – luftkonditionering på kommunens äldreboende  

180808 Motion – elektroniska informationsskyltar  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunkansliet, 2018-10-08. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner 

2018 enligt ovan och beslutar att handläggningen ska fortsätta av 

samtliga redovisade motioner.    
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§ 97 Dnr 2018-000183 042 

Årsredovisning 2017 - Hjalmar och Selma Martinssons fond 

m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2017 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 2017 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), Kenneth Gustavsson (C), Åke Jansson (C), Eva A 

Johansson (C), Yvonne Simonsson (S), Carina Halmberg (S) 
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§ 98 Dnr 2018-000184 042 

Årsredovisning 2017 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2017 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 2017 avseende Stiftelsen 

Hugo Berglunds donation. 

 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Ture Olsson (C), Carina Halmberg (S), Lars-Inge Fahlén 

(S), Åke Jansson (C), Yvonne Simonsson (S), Tommy Olsson (KD), Annika 

Lännhult (M), Andreas Nilsson (M) 
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§ 99 Dnr 2018-000185 042 

Årsredovisning 2017 - Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2017 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 2017 avseende Stiftelsen 

Ester och Conrad Carlssons hjälpfond. 

 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Ture Olsson (C), Carina Halmberg (S), Lars-Inge Fahlén 

(S), Åke Jansson (C), Yvonne Simonsson (S), Tommy Olsson (KD), Annika 

Lännhult (M), Andreas Nilsson (M) 
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§ 100 Dnr 2018-000307 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot i 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände 2018-10-24  § 86 avsägelse från Maria Celik 

(S) avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.      

 

Sammanräkning från Länsstyrelsen föreligger där det framkommer att Muna 

Roumieh är utsedd till ny ledamot i kommunfullmäktige och att till ny 

ersättare i kommunfullmäktige är Erika Martinsson utsedd.  

      

Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens sammanräkning enligt ovan. 
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§ 101 Dnr 2018-000361 300 

Medborgarförslag - SOS märkning av positionen vid 

kommunens badplatser och övriga platser (vindskydden vid 

Timmertjärn, Sågtjärn osv) 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2018-11-09 från Nicklas Odh om förslag att 

på ett tydligt sätt SOS markera positionen för kommunernas badplatser och 

övriga platser där allmänheten samlas.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag 

till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
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§ 102 Dnr 2018-000363 330 

Medborgarförslag - Hundpark i Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgförslag har inkommit 2018-11-13 från Anette Sandström.    

Förslaget gäller att skapa en hundpark som är uppbyggd i två delar, en för 

mindre hundar och en för större hundar.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag 

till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
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§ 103 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om arbetet med ny översiktsplan  

där det nu pågår en medborgardialog med bland annat enkät på hemsidan, 

om invigning av ny gasmack och att kommunens poolbilar succesivt byts ut 

för detta drivmedel.  

FOKUS-nämndens ordförande informerar om höstlovsprogrammet, om att 

rektorsrekryteringen på Haga får återupptas, utemiljön på Hagaskolan som 

det arbetas vidare med, om att Fågelvägens förskola och projektet Hitta 

drivet har uppmärksammats som positiva exempel på processer, ÖP-arbetet 

pågår även inom barnomsorg och skolan, Öppet hus på Utsikten under 

helgen.  

Socialnämndens ordförande om de pågående ombyggnationerna inom 

kommunens äldreboende.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från allmänheten anmäls.  

 

 

 

 


