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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 15 maj 2019 kl 19:00 – 21.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ingvar Johannesson (C) och Yvonne Simonsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 20 maj klockan 8.00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 19-40 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Christina Larsson  

 Justerare 

  

 Ingvar Johannesson Yvonne Simonsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-05-15 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-20 Datum då anslaget tas ned 2019-06-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 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) 

Ingvar Johannesson (C) 

Mattias Petranyi (SD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Larsson (C) 

Niclas Bergendal (SD) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Muna Roumieh (S) 

Cathrine M Rundqvist (C) (§§ 22-40) 

Henrik Johansson (M) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgensen (C) 

Bertil Bergendal (SD) 

Ture Olsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Jonathan Åkesson (M) 

Lennart Lundgren (C) 

 

 

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Övriga Allmänheten bestod av 3 personer 
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§ 19 Dnr 2019-000048 042 

Årsredovisning 2018 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Den största utmaningen för hela kommunsektorn är finansieringen av 

framtidens kommunala verksamhet. Över tid utgörs den viktigaste 

påverkansfaktorn för kommunens ekonomi och verksamhet av förändringen i 

befolkningens storlek och struktur. Under 2018 ökade folkmängden i     

Dals-Eds kommun med 43 personer, från 4 763 till 4 806 invånare.  

 

Antalet anställda i kommunorganisationen uppgick till 640 personer (518 

tillsvidare- och 122 visstidsanställda). Jämfört med föregående år så är det en 

sänkning med 5 tillsvidare- och 13 visstidsanställda. 

 

Dals-Eds kommun redovisar 2018 ett resultat på -3,7 mkr, vilket jämfört 

med 2017 är en försämring med 22,3 mkr.  

Kommunstyrelsen behandlar 2019-04-03 § 47 kommunens årsredovisning 

med ett underlag för bokslutet som inte är korrekt. Efter kontroll upptäcks ett 

fel i bokföringen under 2018 som påverkar kommunens resultat på ett 

negativt sätt. Före kontrollen redovisas ett litet plusresultat med 0,2 mkr, 

men efter kontrollen är resultatet inom FOKUS-nämndens verksamheter  

istället negativt för år 2018 med -3,7 mkr. 

Kommunens bokslut har arbetats om och har behandlats på nytt i FOKUS-

nämnden 2019-04-10 § 32.  

Kommunstyrelsen tar vid sammanträde 2019-04-15 § 57 del av det justerade 

underlaget och redovisning av hur felet inträffat, nya rutiner behöver tas 

fram för att problemet inte ska återkomma i framtiden. Det redovisade 

underskottet påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar vilket gör att 

kommunen behöver se över möjligheterna att ytterligare minska 

kostnaderna. Det är dock viktigt att hålla fast vid utgångspunkten att de 

åtgärder som behöver vidtas inte ska påverka välfärdens service och kvalitet 

utan fortsätta det långsiktiga arbetet för en hållbar ekonomi och verksamhet.  

De avsnitt som är ändrade i den reviderade årsredovisningen jämfört med 

tidigare är: 

2.4 Finansiell analys 

2.5 Finansiella nyckeltal 

2.6 God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med   

      resultatutjämningsreserv 

3.1 Driftredovisning 

3.4 Resultaträkning 
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3.5 Kassaflödesanalys 

3.6 Balansräkning 

3.7 Notförteckning (Not 1, 2, 8, 15, 17, 20 och 21) 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-15 § 57 att för sin del godkänna  

reviderat förslag till årsredovisning 2018 för Dals-Eds kommun och den 

reviderade årsredovisningen per 2019-04-15 överlämnas till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Dals-Eds kommun 2018, reviderad 2019-04-15.     

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat förslag till 

årsredovisning 2018 för Dals-Eds kommun. 

 

- Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av att resultatet 

utfaller negativt med -4,3 mkr enligt balanskravsutredningen, besluta 

att ange synnerliga skäl till att inte återställa det negativa 

balanskravsresultatet för 1,7 mkr av det negativa 

balanskravsresultatet. Skälen är att satsningar har gjorts under året för 

att på lång sikt minska kommunens nettokostnader och samtidigt 

kunna upprätthålla en god kvalité och service till Dals-Eds kommuns 

kommuninvånare och kunder samt en god arbetsmiljö till 

kommunens medarbetare. Den återstående delen av årets negativa 

balanskravsresultat om 2,6 mkr ska återställas under en tre-årsperiod          

för vilket kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan i samband 

med budgetbeslut i juni 2019. 

      

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef                             

Revisorer       

Samtliga nämnder 
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§ 20 Dnr 36800  

Revisionsberättelse för år 2018 - Dals-Eds kommun - 

Ansvarsfrihet 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2018 för Dals-Eds kommun samt revisionsberättelse för år 

2018 föreligger. Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att 

revisorerna följt kommunstyrelsen och nämnderna löpande under året med 

syfte att översiktligt, men ändå systematiskt, få en uppfattning om deras 

ansvarsutövande utifrån uppdraget, ansvarsfördelning, 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 2018 Dals-Eds kommun.                                             

Revisionsberättelse för år 2018.   

      

Kommunfullmäktiges beslut 

FOKUS-nämnden 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att bevilja FOKUS-nämnden och  

         enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Jäv            

Anna Johansson (C), Jan-Stefan Karlsson (KD), Larsinge Fahlén (S), Bertil 

Bergendahl (SD) 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 

Elisabet Forsdahl (C), Tommy Olsson (KD), Börje Holmqvist (S), Anders 

Bengtsson (SD), Per Normark (V) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för valnämnden.     
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Kommunstyrelsen 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och  

         enskilda förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Jäv 

Martin Carling (C), Christina Larsson (C), Elisabet Forsdahl (C), Mattias 

Munther (C), Andreas Nilsson (M), Tommy Olsson (KD), Per-Erik Norlin 

(S), Carina Halmberg (S), Anders Bengtsson (SD) 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), Catherine M Rundqvist (C), 

Britt-Marie Johansson (M), Yvonne Simonsson (S), Carina Halmberg (S),  

Mattias Petranyi (SD) 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) 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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§ 21 Dnr 36801  

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2018 - Dals-

Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har inkommit med revisionsrapport avseende Granskning av 

årsredovisning 2018 Dals-Eds kommun. 

Den finansiella målsuppfyllelsen bedöms som god, eftersom 5 av 6 

finansiella mål uppnås. Däremot kan inte revisorerna uttala sig om 

måluppfyllelsen för verksamhetsmålen då mätbara indikatorer saknas. 

Revisorerna noterar att kommunstyrelsen inte gör någon samlad bedömning 

av de övergripande verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 

Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller 

kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god 

redovisningssed, med undantag för nedanstående kommentar: 

Revisorerna har noterat vid granskning att det i vissa fall periodiserats 

riktade statsbidrag från Migrationsverket, vilket bedöms att inte vara 

förenligt med god redovisningssed. Det finns därmed osäkerhet avseende 

värderingen av de i balansräkningen upptagna skulderna. 

      

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av Årsredovisning 2018 Dals-Eds kommun. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

    -    Kommunfullmäktige tar del av Revisionsrapport – Granskning av   

         Årsredovisning 2018 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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§ 22 Dnr 2019-000071 042 

Budgetuppföljning 2019 – Kvartalsrapport per mars 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde sker redovisning av delårsrapport för nämnderna 

och helårsprognos 2019 för Dals-Eds kommun.  

Bedömningen i nuläget är att finansverksamheten inklusive skatter och 

statsbidrag totalt sett kommer att ligga 258 tkr sämre än budget per helår.  

För helåret prognostiseras ett underskott om 8,368 mkr. 

Kommunledningsförvaltningen visar på ett nollresultat medan KS 

samhällsbyggnadsförvaltningen visar på en negativ avvikelse på upp emot 

0,8 mkr. Fokusnämnden visar på ett negativt resultat över helåret på 3,6 mkr. 

Socialnämndens prognos för helåret visar ett underskott om 6,9 mkr, detta 

utifrån utfall och tillkommande vårdbeslut. Socialförvaltningen arbetar med 

att ta fram olika åtgärder för att begränsa och motverka underskottet. Bland 

annat handlar det om bemanning, genomlysning av verksamheternas 

kostnader samt att starta upp ett arbete med att se över möjligheten att införa 

konceptet trygg hemgång. Förhoppningen är bland annat att dessa insatser 

ska kunna begränsa underskottet på årsbasis till 4 mkr. 

      

Beslutsunderlag 

Helårsprognos 2019 efter kvartal 1 – Dals-Eds kommun. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kvartalsrapport 1 med 

helårsprognos 2019 för Dals-Eds kommun. 

      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef       

Samtliga nämnder 
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§ 23 Dnr 2019-000107 370 

Vindkraftpark Ed SV 

Sammanfattning av ärendet 

Rabbalshede Kraft AB (bolaget) ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd 

enligt 9 kap Miljöbalken (MB) att uppföra en vindpark omfattande max tio 

vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 230 meter styck. 

Vindkraftverkens tänkta placering är fastigheterna Dals-Ed Hedmarken 1:8, 

Norra Hökedalen 1:17, Södra Hökedalen 1:37, Södra Hökedalen 1:16 och 

Mon 1:3. Ansökan innebär en flyttmån på 100 m radie för placering av 

vindkraftverk.  

 

Beslut om tillstånd fattas av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen, 

men kommunen har vetorätt vid exploateringar och ska genom 

kommunfullmäktige tillstyrka en vindkraftexploatering för att länsstyrelsen 

ska kunna bevilja tillstånd enligt 16 kap 4 § MB. 

 

Dals-Eds kommun har en för Dalsland gemensam vindbruksplan som antogs 

av kommunfullmäktige 2010-12-15 § 122. Planen är vägledande vid 

tillståndsprövningar enligt miljöbalken och anger lämpliga områden för 

vindkraftsparker. Dessa områden har föregåtts av omfattande analysarbete 

där hänsyn har tagits till vindförutsättningar, hälsa och säkerhet, landskapets 

förutsättningar och tålighet, allmänna intressen och kommunernas egna 

viljeyttringar. I planen anges att Dalslandskommunerna vill se en hållbar 

utbyggnad av vindkraft och att man förordar större vindkraftsetableringar 

framför spridda enstaka verk. Planen är en avvägning mellan 

vindbruksintressen och andra intressen.  

Dalslands kommuner gör i vindbruksplanen bedömningen att en väl planerad 

vindkraftsutbyggnad ger övergripande miljövinster och en hållbar 

utveckling. Utbyggnaden av vindkraft bidrar till att uppfylla de nationella 

målen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och 

giftfri miljö. 

  

Ingen finansiering krävs för Dals-Eds kommun. 

Ingen förhandling enligt MBL krävs. 
 

Under samrådsskedet inkom ett antal synpunkter som bolaget har 

besvarat/åtgärdat. Samrådsredogörelse finns som bilaga till ansökans 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

 

Kommunutredaren gör bedömningen att utbyggnad av en vindkraftspark kan 

förutom elförsörjning innebära andra positiva effekter såsom ett utbyggt 

vägnät och effektivare skogsbruk, men det kan också innebära ett flertal  
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nackdelar såsom buller och påverkan på landskapet. Hur man som individ 

upplever vindkraftverkens konsekvenser är högst personligt och beror på ett 

flertal faktorer. Därav är det ytterst svårt att bedöma hur en vindkraftpark 

skulle påverka den enskilde.  

 

Verk 9 har placerats i ett övrigt område som inte är utmärkt som lämpligt, 

men ej heller som olämpligt. Av planen framgår att gränserna för lämpliga 

områden inte är absoluta samt att en buffert på 750 m till bostäder ska finnas. 

Området D1 i vindbruksplanen har en inbuktning vid aktuellt område som 

beror på att det vid tiden för framtagandet av planen fanns en fastighet som 

var klassad som bostad och därmed hindrade utbyggnad i området. Idag har 

fastigheten omtaxerats och ingår i samma fastighet som skogsfastigheten. 

Enligt uppgift från bolaget ska fastigheten rivas. Bolaget har valt att placera 

verk 9 på detta område dels med anledning av att de vill ha ett godkänt IKN-

nät för anslutning direkt till Vattenfalls ställverk som ligger i närheten och 

dels för att det är ett viktigt område att utnyttja optimalt energimässigt.  

Kommunutredaren gör bedömningen att placeringen utanför utpekat lämpligt 

område är acceptabel och att ansökan i sin helhet uppfyller de riktlinjer som 

framgår av vindbruksplanen.              

Beslutsunderlag 

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till uppförande och drift av en 

gruppstation med högst tio (10) vindkraftverk vid Ed SV. 

Miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse. 

Tjänsteskrivelse kommunutredare 2019-04-17. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-02 § 60.    

Kommunfullmäktiges beslut 

    -      Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 16 kap 4 §  

           miljöbalken tillstyrka Rabbalshede Kraft AB:s ansökan om tillstånd   

           enligt 9 kap miljöbalken till uppförande och drift av en gruppstation  

           med högst tio vindkraftverk vid Ed SV.   

 

Reservation 

Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet och har inkommit med 

skriftlig reservation 2019-05-17. 

         

Expedieras till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län/Miljöprövningsdelegationen 
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§ 24 Dnr 2019-000076 000 

Riktlinjer för handläggning av bostadsanpassning 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun och Bengtsfors kommun ingick 

2017-01-03 i en samverkan kring en tjänst för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag. Färgelanda kommun väljer att anställa en 

tjänsteman på totalt 100% och Dals-Ed och Bengtsfors väljer att köpa 20% 

vardera av tjänsten. Syftet med samverkan är att skapa en permanent och 

hållbar lösning avseende handläggning och beslut om 

bostadsanpassningsbidrag. 

Respektive chef i varje kommun ingår i en styrgrupp som jobbar för att 

handläggningen skall bli så effektiv, rättssäker och kostnadseffektiv som 

möjligt. Styrgruppen har nu därför tagit fram riktlinjer för att säkerställa att 

processen blir så tydlig som möjligt. Riktlinjerna är tänkta att fungera som 

ett stöd för handläggaren, tekniker och intygsskrivare för att få en så likartad 

bedömning i alla tre kommuner, i enlighet med samverkan. 

Förslaget till den gemensamma riktlinjen har även processats i storgrupp där 

arbetsterapeuter, tekniker, handläggare och chefer varit delaktiga. Den 

slutgiltiga versionen har varit ute på remiss hos samtliga deltagare och inga 

synpunkter har inkommit.  

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden för beredning.  

Socialnämnden behandlar ärendet 2019-03-25 § 29, till sammanträdet har 

enhetschef hemsjukvården/rehab inkommit med en tjänsteskrivelse,  

riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag daterad 2019-03-20. 

Socialnämnden har inte delegation att besluta i ärendet, men yttrar sig enligt 

tjänsteskrivelsen och vidarebefordrar  till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef  2019-03-01.                                  

Riktlinje för handläggning bostadsanpassning.                 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-03 § 45.                        

Socialnämndens yttrande 2019-03-25 § 29 samt tillhörande yttrande  

enhetschef hemsjukvården/rehab       

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till 

riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag i samverkan 

med Färgelanda och Bengtsfors kommuner.  

 

Expedieras till                               

Samhällsbyggnadschef                    

Handläggare, Färgelanda kommun  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2019-000114 042 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 - 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjängs kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 2005 av kommunerna 

Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, 

Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan. Den 1 januari 

2012 utvidgades förbundet med Landstinget i Värmland, Säffle och Årjängs 

kommuner. 

 

Syftet med samordningen är att uppnå en effektivare resursanvändning och 

att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer som är i behov av 

samordnad rehabilitering.   

      

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundets årsredovisning 2018 .   

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2018 för 

samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng 

samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

      

Jäv 

Kenneth Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 

beslut i ärendet.  

      

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samordningsförbundet 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2019-000115 700 

Revisionsrapport - Placeringar av barn och unga i HVB-hem 

och familjehem 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har översänt en revisionsrapport kallad Placeringar av 

barn och unga i HVB-hem och familjehem daterad 2019-03-13 till 

socialnämnden. 

Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer att 

placerade barn och unga sker på ett rättsäkert och ändamålsenligt sätt. 

Revisorernas samlade bedömning är att socialnämnden genom individ- och 

familjeomsorgen tar emot anmälningar, utreder och fattar beslut på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Socialnämnden har 2019-03-25 § 29 tagit del av rapporten och lagt den till 

handlingarna.       

      

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Placeringar av barn och unga i HVB-hem och 

familjehem.                                                                                                      

Socialnämndens protokoll 2019-03-25 § 29.                                          

      

Kommunfullmäktiges beslut 

    -    Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten Placeringar av barn    

         och unga i HVB-hem och familjehem och lägger den till handlingarna.  

      

   

 

 

 

 

 

    

Expedieras till 

Socialnämnden                             

Revisorer 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2019-000072 007 

Revisionsrapport - Uppföljning och kontroll av 

hemtjänstverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har översänt en revisionsrapport kallad Uppföljning 

och kontroll av hemtjänstverksamheten för behandling. 

Granskningens syfte är att undersöka om socialnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll av hemtjänstverksamhetens ekonomi 

och kvalitet.  

Revisorerna framför en rad förbättringsförslag och önskar ett svar från 

nämnden senast den 28 februari 2019 på vilka åtgärder som nämnden 

kommer att vidta med anledning av dess granskning. Socialnämnden har 

2019-02-26 § 18 behandlat svar med förslag till åtgärder från förvaltningen 

som nämnden ställer sig bakom.  

      

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Uppföljning och kontroll av hemtjänstverksamheten 

datumstämplad 2018-12-19.                                                      

Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapporten” Uppföljning och kontroll av 

hemtjänstverksamheten” daterad 2019-02-20. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten Uppföljning och 

kontroll av hemtjänstverksamheten samt de åtgärder som 

socialnämnden ämnar vidta med anledning av granskningen.  

      

 

 

 

 

Expedieras till 

Socialnämnden                               

Socialchef                 

Tf enhetschef hemtjänsten                          

Revisorer 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2018-000308 042 

Årsredovisning Edshus 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av Edshus AB:s årsredovisning, 

revisionsberättelse och granskningsrapport. Resultatet för år 2018 är positivt 

och uppgår till 1 462 kkr.  

 

Kommunstyrelsen har att föreslå kommunens ombud vid 2019 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 2018. 

Revisionsberättelse, PWC auktoriserad revisor. 

Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

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

           årsredovisning för 2018.  

 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Larsson (C) till 

kommunens ombud och Jan-Gunnar Eliasson (S) som dennes 

ersättare vid 2019 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), Andreas Nilsson (M) Anna Johansson (C) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

      

 

      

Expedieras till 

Edshus             

Valda ombud och ersättare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2010-000175 003 

Särskilt ägardirektiv för Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antar 2010-11-24 § 83 nytt ägardirektiv för Edshus AB. 

Arbetet med nytt ägardirektiv har 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 uttrycks 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 

Ägardirektiv för Edshus Aktiebolag. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus AB 

och beslutar att inte genomföra några ändringar.  

 

 

Jäv 

Carina Halmberg (S), Andreas Nilsson (M) Anna Johansson (C) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

      

  

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef        

Kamrer Edshus 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2018-000342 111 

Val av styrelse Edshus AB 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-12 § 141 att val av ledamöter och 

ersättare i styrelsen Edshus AB ska utses av valberedningen för Edshus AB 

med uppdrag att bereda förslag till kommunfullmäktiges sammanträde under 

våren 2019.  

Kommunfullmäktige beslutar dessutom 2018-10-24  § 82 att när det gäller 

de förslag från den parlamentariska gruppen som avser arvode och 

arbetsformer för Edshus AB:s styrelse, överlämna dessa till valberedningen 

för Edshus AB:s styrelse att beakta.  

Valberedning har inkommit med nominering av styrelse för Edshus AB 

2019-2022.  

 

Förslag föreligger enligt följande: 

 

Ledamöter 

Sten-Åke Olsson Företagarna 

Anna Johansson Centerpartiet 

Andréas Nilsson Moderaterna 

Carina Halmberg Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 

Klas Kronlid  Kristdemokraterna 

Niklas Johansson Centerpartiet 

Veronica Horn Företagarna 

 

Ständig ersättare 

Gunnar Simonsson Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 

Jan Johansson Moderaterna 

 

Ordförande  Sten-Åke Olsson 

 

Valberedningen har inkommit med följande förslag till arvodesregler för 

Edshus AB:s styrelse: 

 

-  Valberedningen föreslår att Edshus AB ska tillämpa samma    

    arvodesregler som gäller för ledamöter i politiska nämnder i Dals-Eds  

    kommun.                                     

-  Ordförande skall arvoderas med motsvarande två basbelopp för det   

   ordinarie styrelsearbetet.                    

-  Eventuella projektuppdrag, utredningar eller liknande som ledamöter    

   genomför skall särskild ersättning utgå enligt överenskommelse med  

   Edshus VD.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

forts. § 30 

           

Beslutsunderlag 

Valberedningen för Edshus AB – Förslag till styrelse för Edshus AB samt 

förslag till arvodesregler.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

  -    Kommunfullmäktige beslutar att utse styrelse för Edshus AB enligt  

       följande:  

 

        Ledamöter 

  

        Sten-Åke Olsson   Företagarna 

        Anna Johansson   Centerpartiet 

        Andréas Nilsson   Moderaterna 

        Carina Halmberg   Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 

        Klas Kronlid   Kristdemokraterna 

        Niklas Johansson   Centerpartiet 

        Veronica Horn   Företagarna 

 

        Ständig ersättare 

        Gunnar Simonsson   Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 

        Jan Johansson   Moderaterna 

 

        Ordförande   Sten-Åke Olsson 

        Vice ordförande   Carina Halmberg 

 

    -    Kommunfullmäktige beslutar dessutom att godkänna valberedningens  

         förslag till arvodesregler för Edshus AB.             

      

 

 

      

Expedieras till 

Edshus AB           

Valda         

Lönekontoret                                              

Kanslichef 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2018-000363 330 

Medborgarförslag - Hundpark i Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2018-11-13 från Anette Sandström om 

förslag att skapa en hundpark som är uppbyggd i två delar, en för mindre 

hundar och en för större hundar.   

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 § 102 remitterat rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för vidare beredning.           

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-01-23 § 11 att remittera 

ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning av förslag till svar 

på medborgarförslaget. Samhällsbyggnadschefen har i tjänsteskrivelse  

2019-04-01 beskrivit tänkbar plats samt vad en hundgård kräver i form av 

stängsel och beredskap. Bedömningen är att det är svårt att veta behovet av 

en hundpark men det bör vara en tillgång för hundägare och samhället. 

Arbetsutskottet diskuterar frågan och är positiva till en hundpark men inte 

den föreslagna placeringen. Kommunen kan upplåta någon annan mark 

under förutsättning att någon förening eller annan initiativtagare tar ansvar 

för uppförande av hundpark samt drift och skötsel. Ärendet återremitteras till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram förslag till remissvar utifrån 

arbetsutskottets diskussion.                                                   

Samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande föreligger och 

sammanfattningsvis görs bedömningen att det finns kommunal mark som 

kan vara intressant för ändamålet.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2018-11-13.                                                        

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-23 § 11. 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-01.                

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-24.       

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslag om hundpark i 

Ed enligt följande: 

 

    -    Dals-Eds kommun ställer sig positiv till en hundgård i Ed och att  

         upplåta mark genom nyttjanderättsavtal för ändamålet under  

         förutsättning att en förening eller initiativtagare tar ansvar för  

         uppförande samt drift och skötsel. 

 

Expedieras till 

Förslagsställaren                                

Samhällsbyggnadschef 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2019-000145 370 

Medborgarförslag - Arbeta aktivt för att Dals-Ed ska bli ett 

kärnenergitekniskt kluster och att Sveriges första 

GenIV/BRID/Torium-reaktor byggs i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-05-07 från Nicklas Odh om arbeta 

aktivt för att Dals-Ed ska bli ett kärnenergitekniskt kluster och att Sveriges 

första GenIV/BRID/Torium-reaktor byggs i kommunen.      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 2019-000119 612 

Motion - GLA, Gymnasial Lärlings Anställningar och 

Lärlingsliknande för elever på Introduktionsprogrammen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-04-03 från Per-Erik Norlin (S) om GLA 

Gymnasial Lärlings Anställningar och Lärlingsliknande för elever på 

Introduktionsprogrammen.    

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2019-000150 600 

Motion - Fria arbetskläder till all personal inom 

barnomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-05-13 från Larsinge Fahlen (S) om fria 

arbetskläder till all personal inom barnomsorgen.    

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2019-000086 102 

Avsägelse förtroendeuppdrag (C) som ersättare 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

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

ersättare i kommunfullmäktige vilket godkändes av kommunfullmäktige     

2019-03-20 § 14.  

 

Länsstyrelsens har inkommit med sammanräkning 2019-04-25 och Britta 

Carlén (C) är utsedd till ny ersättare i kommunfullmäktige istället för       

Åke Jansson (C). 

      

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2019-000120 102 

Avsägelse - Ersättare i Sydvästra Värmlands och Norra 

Dalslands överförmyndarnämnd (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Kurt-Åke Sandberg (S) har inkommit med avsägelse 2019-04-11 avseende 

uppdraget som ersättare i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 

överförmyndarnämnd.      

Socialdemokraterna avser att inkomma med förslag till ny ersättare. 

Kommunfullmäktiges beslut 

      -     Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelse från Kurt-Åke  

             Sandberg (S)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Vald                     

Lönekontoret              

Åmåls kommun              

Kommunkansliet                        

Kanslichef 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2019-000124 102 

Avsägelse - Kommunrevisor (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Johansson (S) har inkommit med avsägelse 2019-04-11 avseende  

uppdrag som kommunrevisor.   

Förslag lämnas om att utse Kurt-Åke Sandberg till ny kommunrevisor.   

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner avsägelser från Elisabeth Johansson (S) 

avseende uppdraget som förtroendevald kommunrevisor. 

 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Kurt-Åke Sandberg (S) till ny 

förtroendevald kommunrevisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Vald                     

Lönekontoret                                                     

Revisorerna                       

Kommunkansliet                              

Kanslichef                 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Johansson, kommunchef informerar om den långsiktiga strategin för 

hållbar ekonomi och verksamhet och de åtgärder som är planerade för att 

uppnå nytta och effekt. De förstärkningar i form av personalresurser för att 

klara förändringsarbetet är nu anställda och i tjänst.  

Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande informerar om att han 

representerar kommunen vid norska ambassaden i Stockholm under 17 maj.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Ingvar Johannesson, informerar 

om att personal på enheten är anställd som möjliggör administrativ 

utveckling och ett tydligare fokus på handläggning.  

FOKUS-nämndens ordförande Anna Johansson, informerar bland annat om 

rekrytering av ny rektor på Hagaskolan och Skolinspektionens tillsyn.  

Miljö- och energinämndsledamot Per Normark, informerar om utbildnings- 

och informationsdag för enheten samt ärenden från senaste sammanträden.  

Christina Larsson kommunfullmäktiges ordförande, återkopplar till 

medverkan vid Småkoms rikskonferens som ordförande och vice ordförande 

avser att informera vid ett tillfälle under kommunfullmäktige.   

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Per Normark efterlyser ett tillfälle i samband med ett 

kommunfullmäktigesammanträde för att bredare diskutera klimathotet och 

åtgärder som behöver vidtas. Kommunfullmäktiges presidium planerar ett 

lämpligt tillfälle vid ett kommande sammanträde för en sådan diskussion.  

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(30) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls.  

 

 

 


