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Plats och tid Utvecklingscentret Stora salen, onsdagen den 21 oktober 2020 kl 19:00 – 20.55 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Per-Erik Norlin och Ture Olsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdagen den 27 oktober 2020, kl. 09.15  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 74-82 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Per-Erik Norlin Ture Olsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-27 Datum då anslaget tas ned 2020-11-23 

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) 

Tommy Olsson (KD) 

Larsinge Fahlén (S) 

Ingvar Johannesson (C) 

Mattias Petranyi (SD) 

Yvonne Simonsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (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 Niklas Johansson (C) 

Lennart Lundgren (C) 

Christer Olsson (C) 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Lars Hustoft, ekonomichef 

Övriga 3 personer från allmänheten 

 

 Sammanträdet ajourneras kl. 19.05 -  19.20. 

                                                      

                          Fritid- och kulturchef uppvaktar pristagarna till ”Årets Edare” 2020                    

                          Stina och Rune Karlsson, för det engagemang och energi dem  

                          lägger ner för Gamla Reals bevarande.           
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§ 74 Dnr 2020-000016 042 

Budgetuppföljning 2020  - Delårsrapport Tertial 2 2020 – med 

helårsprognos           

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde behandlas delårsbokslut per 31 augusti 2020, tertial 

2 med prognos för budgetutfall för helåret 2020. Prognosen för helåret 2020 

baseras på nämndernas bedömningar.                                                            

Rapporten för perioden januari - augusti 2020 visar ett positivt resultat på 

20,4 mkr. Prognosen för helåret 2020, som baseras på nämndernas 

bedömningar, pekar på ett positivt resultat om 8,2 mkr, vilket innebär ett 

underskott mot budget med 0,1 mkr.                                                            

Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot budget på -16,2 mkr. 

Socialnämnden visar totalt en negativ avvikelse på 10,8 mkr för helåret och 

FOKUS-nämnden en negativ avvikelse på 4,1 mkr. Kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning lämnar en prognos på -0,6 mkr och 

kommunledningsförvaltningen en prognos på -0,7 mkr.                                       

För finansförvaltningen prognostiseras totalt +16,1 mkr.          

Tjänsteskrivelse från ekonomichef föreligger som redovisar kommunens 

måluppfyllelse i form av utvecklingsmål och finansiella mål. Information om 

ärendet har lämnats 24 september, enligt MBL § 19 och förhandling enligt 

MBL § 11 sker i november.                                                                   

Kommunstyrelsen har berett ärendet 2020-10-06 § 119 och konstaterar 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, med ökad intensitet 

enligt budgetremiss 2021 per 200902, vilken bygger på strategin för  

långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet.                                                       

                                                                                        

Beslutsunderlag                                                                                          
Delårsrapport 2020-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) inklusive bilagor 

med kommunstyrelsen och nämndernas delårsbokslut samt nämndbeslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per                       

         31 augusti, tertial 2, 2020 samt prognos helåret 2020.  

 

Expedieras till                                                                                                    

Samtliga nämnder                              

Ekonomichef 
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§ 75 Dnr 2020-000166 040 

Återbetalning av förlagslån samt inbetalning av kapitalinsats 

till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet 

bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 

göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 

finansiella institutioner. 

                                                                                                                                

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 

kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 

finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 

Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.   

 

Dals-Eds förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-11 till 600 000 

kronor, jämte ränta.    

   

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen.               

Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 

förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. 

Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 

och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 

kapitalinsats.   
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forts. § 75                                                                                                 

                                                                                                                              

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 

nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 

därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 

för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 

kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  Kapitalinsats  

(kommun)   (region) 

2020    900   180 

2021 1 000   200 

2022 1 100   220 

2023 1 200   240 

2024 1 300   260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 

stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 

belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor 

per invånare för regioner). 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-10-06 § 122 att för egen del, under 

förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ekonomichefens förslag 

till beslut, att utse ekonomichef att för kommunstyrelsens räkning vidta de 

åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslutet nedan. 

      

Beslutsunderlag 

Skrivelse - Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomiska förening    

Villkoren för förlagslånen                                                                 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-09-11      
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forts. § 75                                                                                                 

     

Kommunfullmäktiges beslut 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att Dals-Eds kommun till Kommuninvest   

         ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om  

         1 919 600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de  

         åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen 

 

     -   Kommunfullmäktige beslutar vidare att kommunstyrelsen bemyndigas   

         att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av  

         kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under  

         åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande  

         maximalt 1 300 kronor per invånare 

 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att utse  

         särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta de  

         åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten    

         ovan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till 

Kommuninvest                              

Ekonomichef 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 2020-000229 800 

Motion - Attraktiv kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2020-09-21 från Börje Holmqvist (S) om att Dals-Ed 

ska bli en mer attraktiv kommun. 

      

Beslutsunderlag 

Motion – attraktiv kommun     

 

 

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                        

- Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat motion till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 
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§ 77 Dnr 2020-000243 102 

Avsägelse/Valbarhetshinder för Mattias Munther (C) som 

ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 

kommunstyrelsen samt ersättare i FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i meddelande 2020-09-30 uppmärksammat kommunen på 

att vald ledamot i kommunfullmäktige, Mattias Munther (C) har 

valbarhetshinder då ledamoten inte är folkbokförd i valområdet. 

 

Centerpartiet avser att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige 

återkomma med förslag till ny ledamot i kommunstyrelsen och förslag till ny 

ersättare i FOKUS-nämnden.               

      

Beslutsunderlag 

Meddelande/valbarhetshinder Länsstyrelsen                                     

Avsägelse Mattias Munther inkommen 2020-10-15  

     

Kommunfullmäktiges beslut 

 

- Kommunfullmäktige beslutar att utifrån meddelande ovan, begära ny 

sammanräkning hos Länsstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län             

Politisk gruppledare (C)                        

KF 2020-11-11               
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§ 78 Dnr 2020-000255 000 

Fråga till Kommunfullmäktige 2020-10-21 - om 

utvecklingsanslag och IT-satsningar 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokratiska gruppen i Dals-Eds kommunfullmäktige har                     

2020-10-13 inkommit med frågeställningar inför dagens sammanträde. 

Socialdemokraterna önskar få tydliggjort vad för faktaeffekter som uppnåtts 

av insatta 5,5 mkr/år i tre år för tillfällig förstärkning samt en utvärdering på 

insatta medel för IT-satsning i form av personal, ekonomi/teknik. 

Ett nytt datasystem har rekommenderats och valts som inte ska behöva några 

ytterligare inköp av mer teknik, vi upplever att flera ytterligare inköp har 

gjorts. 

 

Ordföranden svarar på frågeställningen genom att informera om att 

kommunchefen vid kommande kommunfullmäktige ska lämna information 

om utvecklingsanslag och IT-satsningar.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                                                                            

Kommunchef                              

KF 2020-11-11 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 39399  

Meddelanden KF 2020-10-21 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande  

Återkopplar till ställd fråga från Per Normark (V) vid föregående  

kommunfullmäktige, kring personalens arbetsmiljö på Edsgärdet.       

Information lämnas också om det pågående arbetet för att ta fram en ny   

översiktsplan som styr mark och vattenområden i kommunen och dess  

utveckling fram till 2035. 

Plan- och byggnadsnämndens ordförande 

Informerar från dagens nämndsammanträde som har behandlat   

bland annat redovisning av pågående ärende, förhandsbesked och  

stranddispenser. 

FOKUS-nämndens ordförande    

Informerar om att under höstlovet finns ett gediget program med många 

olika aktiviteter, en demokratigrupp arbetar med att se över syften/former  

för ett ungdomsråd.                                                                                                                                                                                                         

Socialnämndens ordförande                                                                           

Informerar om att efterfrågan ökar på särskilda boenden därför ses över om 

att eventuellt öppna upp ytterligare platser/avdelning.                         

Edsgärdet och Hagalids ombyggnationer är slutförda och en coronasäker 

invigning planeras.  

Ledamot för Dalslands miljö- och energinämnd Per Normark                                                                     

Informerar från senaste sammanträdet den 24 september 2020 om nämndens 

verksamhet och ärenden.     

Kommunfullmäktiges ordförande informerar                                                                     

Vid uppstarten av mandatperioden genomförs en politikerutbildning.      

Ordningen vid Kommunfullmäktiges sammanträden styrs till stor del av 

kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning.     

Information lämnas i syfte att påminna om de regler som gäller kring  

Motion – Interpellation – Fråga. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Johansson (C) anser att informationen om reglerna kring motion – 

interpellation - fråga samt ett årshjul för 2021 ska läggas på Google/Drive.  

Lars-Inge Fahlén (S) ställer frågan om vem som ansvarar för parkeringarna 

på torget och i centrum? 

Kommunstyrelsens ordförande (C) svarar att det är kommunens ansvar utom 

på vissa platser där det är privata parkeringar.  
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§ 82 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.       

 


