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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 28 augusti 2019 kl 19:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Börje Holmqvist och Jan-Stefan Karlsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, den 30 augusti 2019, kl. 08.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 56-66 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Börje Holmqvist Jan-Stefan Karlsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-08-28 

Datum då anslaget sätts upp 2019-08-30 Datum då anslaget tas ned 2019-09-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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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) 

Yvonne Simonsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Niclas Bergendal (SD) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Henrik Johansson (M) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgensen (C) 

Bertil Bergendal (SD) 

Öyvind  Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C)  

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän  

Övriga Allmänheten består av 16 personer 
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§ 56 Dnr 2019-000155 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Bokslut  - 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2018 för Dalslands Miljö & Energiförbund föreligger.  

 

Handlingarna ska behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som 

även tar ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 – Dalslands Miljö & 

Energiförbund      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2018 för Dalslands Miljö & Energiförbund samt bevilja 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  

 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M) och Carina 

Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands Miljö & Energiförbund 
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§ 57 Dnr 2019-000178 003 

Edshus bolagsordning - revidering 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Efter förändring av styrelsens arbetsformer föreligger behov av att ändra i 

bolagsordningen för Edshus AB i den del som avser ersättarna och som inte 

längre är personliga utan istället benämns ständiga ersättare.  

 

Beslutsunderlag 

Edshus AB bolagsordning, förslag till revidering 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till revidering av 

bolagsordningen för Edshus AB i den del som avser att ersättarna ska 

vara 2 stycken till antalet och benämnas som ständiga ersättare.  
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Edshus AB 
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§ 58 Dnr 2018-000240 000 

Motion - elektroniska informationsskyltar 

Sammanfattning av ärendet 

Motion inkom 2018-08-08 från Monica Sandström (S) om behovet av 

elektroniska informationsskyltar för t.ex. information från kommunen och 

evenemang. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till 

kommunstyrelsen som i sin tur uppdragit åt kommunstrateg att genomföra 

kartläggning av status kring de manuella informationsskyltar som vi idag har 

i kommunen och planen framöver för dessa samt en beskrivning av vad som 

utretts tidigare när det gäller elektroniska informationsskyltar och kostnader.  

Kommunstrategens kartläggning av nuvarande förutsättningar och 

redovisning av tidigare utredningar på området föreligger. Bedömning 

föreligger om att kommunstyrelsen i princip saknar medel för annonsering 

men är angelägen om att det ska finnas en yta för exponering av t.ex. 

evenemang och företagsinformation samt att skapa en attraktivare infart och 

område kring entréerna till Ed vid väg 164/166. Samhällsbyggnads och 

kommunledningsförvaltningen arbetar med frågorna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstrateg, 2019-05-24 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar besvara rubricerad motion genom att 

uppdra åt samhällsbyggnad och kommunledningen att arbeta vidare 

med att skapa en attraktivare entré till Ed, omfattande trafiklösningar 

och i första hand analog skyltning, gärna med en skyltpelare i 

anslutning till brandstationen.  

 

 

 

Expedieras till 

Motionären                          

Samhällsbyggnadsförvaltning                    

Kommunledning 
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§ 59 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. 

Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till kommunstyrelsen för 

beredning av förslag till motionssvar.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa 

till att kommunen saknar kapacitet att driva en fråga av den här 

karaktären.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Motionären 
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§ 60 Dnr 2019-000183 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ledamot i 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2019-06-19  § 52 godkänt avsägelse från          

Annika Lännhult (M) avseende uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige.      

 

Sammanräkning från Länsstyrelsen föreligger där det framkommer att Stefan 

Svensson (M) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige och Jan 

Johansson (M) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens sammanräkning enligt ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunkansliet 
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§ 61 Dnr 2019-000225 310 

Medborgarförslag - Förbättringar av trafiksituation och 

vägförhållanden Stubbekas 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-08-02 från Roland Olsson om 

förbättringar av trafiksituation och vägförhållanden Stubbekas.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

      -     Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till  

             kommunstyrelsen för beredning.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 
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§ 62 Dnr 2019-000231 000 

Motion - om åtgärder för ökad trygghet i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-08-26 från Anders Bengtsson (SD) om åtgärder 

för ökad trygghet i kommunen.   

 

Kommunfullmäktiges beslut  

- Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 
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§ 63 Dnr 2019-000234 330 

Medborgarförslag - iordningställa skogsvägen som går från 

Timmertjärn till Lilla Sågtjärn/badplatsen med samma 

standard som gång- och cykelvägen runt Timmertjärn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-08-28 från Alexander Rosenbaum om 

att iordningställa skogsvägen som går från Timmertjärn till Lilla 

Sågtjärn/badplatsen med samma standard som gång- och cykelvägen runt 

Timmertjärn.    

 

Kommunfullmäktiges beslut 

  -      Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till  

             kommunstyrelsen för beredning.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 
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§ 64 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Olsson, VD Dalslands sparbank, informerar om banken och 

huvudmannaskapet.  

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) informerar om: 

- oroligheter i samhället under sommaren i form av skadegörelse, 

busliv, fortkörning som kommunen tagit flera initiativ till åtgärder 

samordnat med polisen kring bland annat ökad samverkan mellan 

kommunala verksamheter.  

- totalförsvarsutbildning genomförs 30 aug med Länsstyrelsen och 

kommunala myndigheter 

- Hållbarhetsvision arbetas fram tillsammans med miljö- och 

energikontoret den 13 sep.  

Plan- och byggnadsnämnden Ingvar Johannesson (C) informerar om 

pågående bygglov och möte med revisionen kring nämndens ansvarsområde.  

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

om: 

- ny rektor på Hagaskolan som startat sin tjänst 

- skolinspektionens besök 

- statsbidrag för minskade barngrupper i skolan 

- sommarlovsvagnen på badplatsen som en succé under sommaren 

med många deltagare.  

- Kulturveckan och programmet som är klart för utskick till 

kommunens invånare 

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) informerar om den 

pågående ombyggnationsprocessen för kommunens äldreboenden, bakgrund 

och hur processen fortlöpt hittills.  
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§ 65 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

En övrig fråga har skriftligen inkommit 2019-08-26 från 

Socialdemokraterna, som gäller beslut fattat i Socialnämnden om att inte 

öppna en demensavdelning på Edsgärdet och som handlar om vad 

kommunen sparar på beslutet, risk- och konsekvensanalys inför beslut och 

hur kommunen arbetar för att bibehålla personal då beslutet skapat oro och 

irritation hos personalen.       

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) svarar på frågorna. 

Per-Erik Norlin (S) deltar i debatten.  
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§ 66 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Frågor ställs om antalet platser på Edsgärdet och huruvida de ska öppnas 

fullt ut i februari 2020 när ombyggnationen är klar? 

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) svarar.  

 

Fråga ställs om tid och hur ofta en vårdtagare ska behöva flytta i samband 

med ombyggnationerna? 

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) svarar.  

 

Fråga ställs om varför risk- och konsekvensanalys inte gjordes på rätt sätt 

inför beslutet om att inte öppna en demensavdelning på Edsgärdet? 

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) svarar.  

 

Fråga/information om olika vårdtagares behov och vikten av att lokalerna 

och personalorganisationen utformas därefter.  

 

Fråga om vårdkvaliteten när vårdtagare med demens vårdas i samma lokaler 

som de i behov av äldrevård, kunskapen kring vårdtagares olika behov bland 

de som fattar beslut, dementa vårdtagares boende i samband med 

ombyggnation, ambitioner kring personaltätheten i demensboende.  

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) svarar.  

 

 

 

 

 


