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Beslutande Ledamöter
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Ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2

Justerare Muna Roumieh och Per Normark

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 30 oktober 2019, kl. 08.30 

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 81-87
Anett Isaksson

Ordförande
Christina Virevik

Justerare
Muna Roumieh Per Normark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-10-23

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-30 Datum då anslaget tas ned 2019-11-26

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)
Morten Johnsen (C)
Britt-Marie Johansson (M)
Börje Holmqvist (S)
Christina Virevik (C)
Niclas Bergendal (SD)
Jan-Stefan Karlsson (KD)
Muna Roumieh (S)
Henrik Johansson (M)
Per Normark (V)
Patrik Högfelt (L)
Bertil Bergendal (SD)
Öyvind Höiberg (S)
Ture Olsson (C)
Stefan Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C)
Christer Olsson (C)
Göran Färnström (C)
Lena Zakariasson (S)
Johnny Andreasson (SD)

Övriga närvarande

Tjänstemän Kommunchef Agneta Johansson

Övriga Allmänheten består av 3 personer

Ärendelist
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§ 81 Dnr 2019-000071 042

Budgetuppföljning 2019

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde bereds Delårsbokslut per 31 augusti 2019, tertial 2 
med prognos för budgetutfall för helåret 2019. Prognosen för helåret 2019 
baseras på nämndernas bedömningar. 

Delårsrapporten för perioden januari - augusti 2019 visar ett negativt resultat
på 0,5 mkr. Prognosen för helåret 2019, som baseras på nämndernas 
bedömningar, pekar på ett negativt resultat om 11,1 mkr, samt ett underskott 
mot budget med 11,1 mkr. Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot
budget på -11,3 mkr. Socialnämnden visar totalt en negativ avvikelse på 5,7 
mkr för helåret och FOKUS-nämnden en negativ avvikelse på 4,9 mkr. 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning lämnar en prognos på -1,0 
mkr och kommunledningsförvaltningen en prognos på +0,3mkr. För 
finansförvaltningen prognostiseras +0,2 mkr.

Kommunstyrelsen har berett ärendet 2019-10-09 och konstaterar vid samma 
sammanträde att då det inte finns några centralt avsatta medel för 
oförutsedda händelser så behöver uppkomna negativa budgetavvikelser 
hanteras genom åtgärder i verksamheterna, på både kort och lång sikt. På 
kort sikt ska kommunens samtliga verksamheter iaktta en generell 
återhållsamhet, med beaktande av nödvändig balans mellan kundnytta, 
medarbetarnytta och ekonomisk nytta. Arbetet med långsiktigt hållbara 
åtgärder ska fortsätta enligt den inslagna linjen utifrån strategin för 
långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, under ledning av 
kommunchefens ledningsgrupp, i nära dialog med kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt i det månatliga nämndsamrådet med övriga nämnders 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2019-08-31, Dals-Eds kommun                                     
Granskning av delårsrapport 2019, PwC                                   
Revisionsberättelse 2019-10-14, revisorer Dals-Eds kommun                         
Tjänsteskrivelse t.f. ekonomichef  2019-09-30    
                              
Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut          
per 31 augusti, tertial 2, 2019 samt prognos helåret 2019. 

     

Expedieras till

Samtliga nämnder                          
Ekonomichef

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 82 Dnr 2014-000044 350

VA-anläggning i Nössemark

Sammanfattning av ärendet

Ärendet kring utbyggnad av VA Nössemark har pågått under en längre tid. 
Redan 2001 påbörjas utredningar om utbyggnad på initiativ av                  
plankommittén som vid den tiden har initierat planarbetet i form av en FÖP. 

Sweco genomför en VA- utredning 2003 och då ingår 145 befintliga samt 20
framtida fastigheter. I en förstudie av Wevaco/Sweco för VA-utbyggnad i 
Nössemark 2017 ingår ett ännu större område som omfattade totalt cirka 188
fastigheter. I september 2007 beslutar kommunfullmäktige att inte bygga ut 
VA Nössemark på grund av redovisade taxekonsekvenser. 

Dalslands Miljökontor har 2013-02-26 i en skrivelse informerat Dals-Eds 
kommun om att Miljökontoret anser att det finns samlad bebyggelse i 
Nössemark och att det är kommunens ansvar att förse invånarna i Nössemark
med dricksvatten av god kvalitet och att motta avloppsvatten och att rena 
detta enligt dagens krav.

Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-05 § 56 att uppdra till dåvarande teknisk
chef att påbörja projektet VA Nössemark genom en utredning för att belysa 
den nuvarande situationen och förutsättningarna.

Nuvarande teknisk chef redogör i tjänsteskrivelsen för vilka övriga rapporter 
som finns under åren 2007 – 2017.   

Den senaste och aktuella utredningen att ta ställning till är VA-utredning 
från 2019 WRS AB och frågeställningen är om det finns 
olägenheter/problem för människors hälsa eller miljön på grund av VA-
situationen i området. WRS har använt sig av samma avgränsning som den 
senaste utredningen Wevaco/Sweco genomförde 2017, (figur 1).
                                                                                                                           
I tjänsteskrivelsen beskrivs vilka frågeställningar som WRS har undersökt på
uppdrag, för att få klarhet i om det finns olägenheter/problem för människors
hälsa eller miljön på grund av VA-situationen i området. 
Utgångspunkten har varit att skyddet av människors hälsa och miljön ska 
avgöra och att kraven är samma oavsett allmänt eller enskilt VA. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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forts. § 82                                  

Figur 1. Lila område representerar utredningsområdet 2003, rött område är 
det som ingick i Wevacos/Swecos utredningsunderlag från 2017.

I sammanfattning och konsekvensbeskrivning beskrivs bland annat  
nuvarande vattenförsörjning till fastigheterna. För att undersöka 
vattenkvaliteten i Nössemarksområdet har ett antal extra vattenprover 
spridda över olika delområden genomförts. De har analyserats och en utökad
analys avseende metaller har genomförts.
I de vattenprover som har analyserats finns det inga värden som pekar på 
någon förorening från mark eller avlopp eller att vattnen har någon annan 
defekt och de mikrobiologiska resultaten visar att vattnen är tjänliga.

Fastigheterna och därigenom vattentäkterna ligger glest vilket är gynnsamt 
uttagsmässigt och de påverkar inte varandra nämnvärt.
Nuvarande avloppsförsörjning sker via enskilda anläggningar, där de flesta 
anläggningar tar emot från ett eller två hushåll, men det finns också några 
lite större gemensamma anläggningar.
Tre områden har detaljplanerats för grupper av hus med varsin gemensam 
avloppsanläggning på senare år, men bara ett av områdena har byggts. 
Kommunens riktlinjer enligt den fördjupade översiktsplanen för Nössemark 
lyder: ”Vid nybyggnad som kräver avloppsanläggning skall system väljas i 
samråd med Dalslands miljönämnd. Inverkan på vattentäkter i närheten skall
beaktas. I första hand skall gemensamma anläggningar och infiltration i 
mark eftersträvas.”

Både gamla och nya vattenprov gällande vattenkvaliten i Nössemark pekar 
på generellt bra vattenkvalitet och som stärker bedömningen av att 
grundvattnet är av hög kvalitet. 
Det finns inget som indikerar att vattnet har någon allmän defekt som kan 
göra enskild vattenförsörjning problematisk samt att vattentillgången är god 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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inom Nössemarksområdet. De naturliga förutsättningarna är gynnsamma för 
enskild vattenförsörjning, det kan givetvis finnas enstaka fastigheter som har
brunn med knapp vattentillgång men generellt sett torde de flesta ha 
erforderligt med vatten. 

I områden med isälvsmaterial finns goda förutsättningar för 
avloppsinfiltration. Det är dock av hög vikt att dessa anläggningar är av god 
funktion, lokaliserade på lämplig plats och har erforderliga skyddsavstånd 
till vattentäkter för att minimera risker för avloppspåverkan.         
                  
Det är inte helt osannolikt att det finns brunnar som kan ha påverkats av 
avloppsläggningar som inte har fullgod funktion. Men det finns inget hinder 
för att avloppshanteringen kan lösas på enskild fastighet eller med en 
gemensamhetsanläggning om till exempel 3-5 hus.
Utifrån fältbesök i Nössemark, kartmaterial och WRS AB bedömning kan 
avloppshanteringen lösas på enskild fastighetsmark på de flesta tomter i 
området även i framtiden.
Utifrån insamlat material och den utredning som har genomförts finns det 
ingen anledning att förse området med allmänt VA.
Anläggningarna måste dessutom dimensioneras för sommarvattenbehovet 
vilket torde vara uppemot 5-6 gånger mer än vattenbehovet under större 
delar av året. I Nössemark har inga särskilda uppgifter framkommit som 
tyder på att det är dålig kvalitet på dricksvattnet, det har heller inte kommit 
fram några uppgifter om att badvattnet påverkas av avlopp.

Syftet med utredningen är att Dals Eds kommun ska få ett underlag till beslut
om det finns ett sådant behov av att ordna allmänt VA i Nössemark att det 
samtidigt föreligger en utbyggnadsskyldighet enligt 6 § LAV.
         

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknisk chef 2019-09-13                 
WRS-rapport VA-utredning Nössemark 

     

Kommunfullmäktiges beslut

    -    Kommunfullmäktige beslutar att det utifrån gjord utredning inte finns 
         skäl att ordna ett allmänt VA i Nössemark samt att det inte föreligger 
         en utbyggnadsskyldighet enligt 6 § LAV.
     

Expedieras till

kansli@dalsland.se

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 83 Dnr 2019-000154 000

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2019

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 och medborgarförslag bereds för närvarande:
180807 Motion – luftkonditionering på kommunens äldreboende
190403 Motion – GLA, Gymnasial Lärlings Anställningar och   

Lärlingsliknande för elever på Introduktionsprogrammen          
190513 Motion – Fria arbetskläder till all personal inom barnomsorgen
190826 Motion - om åtgärder för ökad trygghet i kommunen
181109 Medborgarförslag – SOS märkning av positionen vid 

kommunens badplatser och övriga platser 
181214 Medborgarförslag – Förbud mot användande av pyrotekniska 

varor i Dals-Eds kommun
190802 Medborgarförslag - Förbättringar av trafiksituation och 

vägförhållanden Stubbekas
190828 Medborgarförslag - iordningställa skogsvägen som går från 

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

190905 Medborgarförslag - angående Eds centrum att använda     
                      Bokhandelns lokaler till Turistbyrå med mera samt farthinder 
                      på Storgatan                                                                 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2019-09-15       

     

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner 
2019 enligt ovan och beslutar att handläggningen ska fortsätta av 
samtliga redovisade motioner och medborgarförslag. 

     

Expedieras till

Kommunkansliet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 84 Dnr 2019-000268 330

Medborgarförslag - Vinterväghållning runt Timmertjärn

Sammanfattning av ärendet

Medborgförslag har inkommit 2019-10-03, förslaget gäller den nyligen 
anlagda vägen runt Timmertjärn – om den ska vinterväghållas. Är det så 
ploga halva bredden och på andra halvan kör upp ett enkelt skidspår med 
skoter och spårsläde. Det blir ett lättillgängligt skidspår med lätt kupering för
barn och för oss som har framtiden bakom oss.

     

Kommunfullmäktiges beslut

     -    Kommunfullmäktige remitterar förbättringsförslaget till 
          kommunstyrelsen för beredning.    

     

Expedieras till

KSAU 13 november
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§ 85 Dnr 8876 

Information från kommunledningen och nämnderna

Sammanfattning av ärendet

Kommunchef Agneta Johansson lämnar vid dagens sammanträde 
information om det pågående arbetet och vilka åtgärder som hittills gjorts i 
utvecklingsarbetet av långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet - LEV.    
Vid mötet framkommer vikten av att rapporteringar kontinuerligt lämnas till 
kommunfullmäktige samt att rapporten delges ledamöter/ersättare skriftligt 
före sammanträdet. 

Ordförande Gert-Inge Andersson och styrelseledamot Leif Johansson, 
informerar om Dalsland Nordmarkens sjösystem samt DANO - Ideell 
förening för hållbar kanotturism inom sjösystemet Dalsland Nordmarken.

 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) påminner om att vid 
föregående sammanträde har kommunfullmäktiges ledamöter/ersättare 
uppmanats att uppdatera sig vad gäller process och arbetsmiljöpolicyn. 
Information lämnas om att Arbetsmiljöverket har varit på kommunstyrelsens
sammanträde för att informera om arbetsgivarens ansvar och politikerrollen i
samband med arbetsmiljöfrågor. Information lämnas också om Projekt 
Heltidsresan och att kommunen håller på att implementera ny IT-miljö från 
Novell till Microsoft.

FOKUS-nämndens ordförande Anna Johansson (C) informerar om att 
helårsprognosen i samband med delårsbokslutet pekar på ett underskott         
med cirka -5 mkr, viss anpassning har gjorts bland annat nedläggning av 
Toppens förskola och förvaltningsanknutna vaktmästare. Informeras också 
om skolrankning samt invigning av Timmertjärns nya område 8 december 
2019 och resecentrum den 20 december 2019. 

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) informerar om att    
från och med den 4 november 2019 ska Samhall utföra insatserna städ 
och inköp för de personer som har fått ett biståndsbeslut.
 
Per Normark (V), representant från Dalslands miljö- och energinämnd 
informerar från nämndens sammanträde 2019-09-26 om ärenden som 
budget/delårsbokslut och förslag till höjning av taxor, information lämnas 
också om ärendet vindparken Ed SV. 
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§ 86 Dnr 3719 

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor anmäls. 
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§ 87 Dnr 4027 

Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor anmäls. 

     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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