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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 20 mars 2019 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 Annika Lännhult och Mattias Petranyi 
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Datum då anslaget sätts upp 2019-03-27 Datum då anslaget tas ned 2019-04-18 
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 Jonas Olsson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Anna Johansson (C) 

Andreas Nilsson (M) 

Anders Bengtsson (SD) 

Carina Halmberg (S) 

Kenneth Gustavsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Larsinge Fahlén (S) 

Annika Lännhult (M) 

Ingvar Johannesson (C) 

Mattias Petranyi (SD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Larsson (C) 

Niclas Bergendal (SD) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Muna Roumieh (S) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Bertil Bergendal (SD) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Göran Färnström (C) 

Lennart Lundgren (C) 

 

 

Övriga närvarande  

Övriga Allmänheten bestod av fyra personer.  
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§ 9 Dnr 2019-000014 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 – Finansiella mål 

Sammanfattning av ärendet 

Inför år 2018 skedde en revidering av kommunens finansiella mål bland 

annat utifrån rådande uppdämda investeringsbehov i kommunen samt 

kommunens pågående arbete kring långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet. Dessa beslutades även för 2019 och föreslås även gälla för år 

2020 och är definierade enligt bifogade handling.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2019-02-11 

Kommunfullmäktiges beslut  

- Kommunfullmäktige beslutar att anta de finansiella målen för år 

2020 inklusive beskrivning i enlighet med ekonomichefens förslag.  
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§ 10 Dnr 2019-000068 045 

Samlad borgensram Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-13, § 57, att såsom för egen skuld 

ingå borgen för Edshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 125 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 

totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga lånebelopp. Vidare beslutade kommunfullmäktige att 

borgensavgiften ska vara marknadsmässig och delegerade till 

kommunstyrelsen att löpande fastställa avgifter vid tecknande av ny borgen 

inom borgensramen. Kommunstyrelsen delegerade till ekonomichef att 

fastställa avgifter vid tecknande av ny borgen inom borgensramen. 

 

I samband med kommunfullmäktiges beslut 2016-12-14 § 110 om 

försäljning av fastigheterna Edsgärdet och Hagalid till Edshus AB beslutades 

det även om utökat borgensåtagande gentemot Edshus AB med 117 000 000 

kr för genomförandet av överlåtelsen. Borgensavgiften för det utökade 

borgensåtagandet skulle uttas i enlighet med tidigare beslut 2012-06-13 § 57.  

 

För att få ett samlat beslut om borgensramen för Edshus AB föreslås därför 

att dessa beslut ersätts med nytt beslut. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat 2019-03-06, under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut, att för egen del delegera till ekonomichef att 

fastställa avgifter vid tecknande av ny borgen inom borgensramen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2019-02-18 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar,  

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Edshus AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 242 000 000 

kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 

lånebelopp.  

- att borgensavgiften ska vara marknadsmässig  

- att delegera till kommunstyrelsen att löpande fastställa avgifter vid 

tecknande av ny borgen inom borgensramen. 

Expedieras till 

Ekonomichef 
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§ 11 Dnr 2019-000038 000 

Strategi för arbete med våld i nära relationer 

Sammanfattning av ärendet 

Initiativ till en lokal strategi för arbete med våld i nära relationer har tagits i 

Folkhälsorådet. På uppdrag av kommunens ledningsgrupp har en 

arbetsgrupp tagit fram strategin. Den lokala arbetsgruppen har haft stöd och 

hjälp från sakkunnig och projektledare för arbete med våld i nära relationer 

inom Fyrbodals Kommunalförbund. Kommunens ledningsgrupp har varit 

styrgrupp för arbetet med att ta fram en strategi för arbete med våld i nära 

relationer, och dokumentet har förankrats väl med kommunens 

förvaltningschefer. 

Strategin för arbete med våld i nära relationer som föreligger, har tydliga 

kopplingar till kommunens övergripande mål. Någon extra finansiering för 

att genomföra innehållet i handlingsplanen begärs inte i detta läge, utan 

insatserna kan i hög grad genomföras inom delaktiga parters ordinarie 

budgetram. Det finns också externt finansiellt stöd att söka. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 2019-02-01 

Förslag – Strategi för arbete med våld i nära relationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till strategi för våld i 

nära relationer. 
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Författningssamling 
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§ 12 Dnr 2018-000312 042 

Granskning av delårsrapport 2018 - Dalslands Miljö & 

Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut för miljö- och energiförbundet föreligger. Direktionen har 

2018-10-11 godkänt upprättat delårsbokslut för perioden 2018-01-01 – 2018-

07-31.   

Beslutsunderlag 

Dalslands miljö- och energiförbund, 2018-10-11 

Delårsrapport 2018 - Dalslands Miljö & Energiförbund 

Utlåtande avseende delårsrapport 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för perioden 2018-01-

01 – 2018-07-31 avseende Dalslands miljö- och energiförbund.   
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Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 13 Dnr 2019-000085 280 

Motion - Papperskorgar i centrum och strandpromenaden 

Sammanfattning av ärendet 

Rubricerad motion har inkommit 2019-03-05 från Mattias Petranyi (SD) om 

behovet av fler papperskorgar i centrum och strandpromenaden.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige remitterar motion om papperskorgar i centrum 

och strandpromenaden till kommunstyrelsen för beredning.  
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KSAU 
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§ 14 Dnr 2019-000086 102 

Avsägelse förtroendeuppdrag (C) som ersättare 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Åke Jansson (C) har inkommit med avsägelse avseende uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- godkänna avsägelse från Åke Jansson enligt ovan 

- begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Åke Jansson 

Lst 
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§ 15 Dnr 2019-000097 026 

Motion - Erbjuda anställda i kommunen förmåncykel 

Sammanfattning av ärendet 

Rubricerad motion har inkommit 2019-03-19 från Per-Erik Norlin (S) om att 

erbjuda anställda i kommunen förmånscykel.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige remitterar motion om förmånscykel till 

kommunstyrelsen för beredning.  
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§ 16 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) informerar om de nya 

tjänster som håller på att rekryteras och förändringar i befintliga tjänster för 

att stärka förvaltningarnas löpande administration och utvecklingsarbete med 

stöd av kommunfullmäktiges utvecklingsanslag.  Skrivelsen om hur 

utvecklingsanslaget ska hanteras bifogas dagens handlingar till mötet.  

FOKUS-nämndens ordförande Anna Johansson (C) informerar bland annat 

om uppstart för arbetet med årets kulturvecka, konferens i Stockholm med 

Fågelvägens förskola, översyn har startats upp för säkra skolvägar i 

kommunen.  

Per Normark (V) ledamot i Dalslands miljönämnd, informerar om 

genomförd utbildning för nämnden och sammanträde i nämnden imorgon.   
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§ 17 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Erik Norlin (S) efterfrågar kraftfulla åtgärder för att kommunen ska öka 

andelen heltidstjänster och gå från en deltidsorganisation till en 

heltidsorganisation. Förslagsvis kan arbetet startas upp genom en 

presidiekonferens.   

Martin Carling (C) svarar att detta är en god idé och att förslaget om en 

presidiekonferens vidarebefordras till HR-enheten för samordning.  

 

Ingvar Johannesson (C) informerar om att alla partier representerade i 

kommunfullmäktige ges möjlighet till plats på marknaden.  
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§ 18 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls.  

 

 

 


