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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 19 oktober 2022 kl 19:00 – 20.45 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Per-Erik Norlin (S) och Andreas Nilsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 21 september 2022, kl. 14.30  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 87-99 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Tommy Olsson (§§ 87-89) Christina Virevik (§§ 90-99) 

 Justerare 

  

 Per-Erik Norlin Andreas Nilsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-24 Datum då anslaget tas ned 2022-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Per-Erik Norlin (S) 

Andreas Nilsson (M) 

Anna Johansson (C) 

Anders Bengtsson (SD) 

Tommy Olsson (KD) 

Carina Halmberg (S) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Kenneth Gustavsson (C) 

Larsinge Fahlén (S) 

Annika Lännhult (M) 

Eva A Johansson (C) 

Sara Fröberg (S) 

Pertti Hedkrok (M) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Ingvar Johannesson (C) 

Per Normark (V) 

Börje Holmqvist (S) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Roderick Bothe (S) 

Per Ekhögen (M) 

Öyvind Höiberg (S) 

Kenneth Bergslätt (M) 

Christina Virevik (C) 

Lena Högfelt (L) 

Tim Karlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Jan Johansson (M) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Henrik Andersson (KD) 

 

 

 

 

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Jonas Olsson, bitr. kommunchef/kommunikationschef 

Övriga 6 personer från allmänheten 

 

 

 Sammanträdet ajourneras kl. 19.10 – 19.25 för högtidlighållande av                   

                          mötets öppnande. 
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Ärendelista 
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Mötets öppnande ................................................................................................... 4 
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Länsstyrelsens sammanräkning för val av ledamöter och ersättare 2022-2026 ............... 5 

§ 89 Dnr 2022-000223 102 
Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i 

kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 ....................................................... 6 

§ 90 Dnr 2022-000224 102 
Val av valberedningsutskott inför val av nämnder och styrelser 
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§ 91 Dnr 2022-000125 042 
Budgetuppföljning 2022 - Delårsbokslut tertial 2 2022 med helårsbokslut  ................. 10 
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§ 87 Dnr 43167  

Mötets öppnande 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges ålderspresident Tommy Olsson, öppnar sammanträdet 

och hälsar det nyvalda kommunfullmäktige välkommen.  

 

Morgan Funevall och Lars Wallin  samt PRO-kören högtidlighåller mötets 

öppnande med musikunderhållning.  
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§ 88 Dnr 2022-000221 111 

Länsstyrelsens sammanräkning för val av ledamöter och 

ersättare 2022-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens protokoll från sammanräkning 

för val av ledamöter och ersättare. 

 

Ledamöterna presenterar sig och sitt politiska engagemang i talarstolen.  
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§ 89 Dnr 2022-000223 102 

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande i kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

                                                                                                                             

Yrkande 

Kenneth Gustavsson (C) yrkar på att Christina Virevik (C) väljs till 

ordförande. 

           

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Gustavssons yrkande att välja               

Christina Virevik till ordförande i kommunfullmäktige och finner att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet. 

 

Yrkanden 

Andreas Nilsson (M) yrkar på att Andreas Nilsson väljs till förste vice 

ordförande.  

 

Per-Erik Norlin (S) yrkar på att Carina Halmberg (S) väljs till förste vice 

ordförande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på de båda yrkandena enligt ovan 

och finner att Nilssons yrkande ska bifallas.                                                                                                                                   

                                                                                                                       

Omröstning begärs                                                                                  

Ledamöterna Per Erik Norlin och Anna Johansson utses till rösträknare. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.                  

Fullmäktige ajourneras i 15 minuter kl. 19.50-20.05.      

Omröstningsresultat             
Antal avgivna röster är 28, samtliga valsedlar är giltiga.                    

Med 18 röster för Nilssons förslag och 10 röster för Norlins förslag beslutar 

kommunfullmäktige att bifalla Nilssons förslag. 

 

Yrkande                    
Per-Erik Norlin (C) yrkar på att Carina Halmberg (S) väljs till andre vice 

ordförande. 
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forts. § 89                                                                                                                     

                                                                                                     

Propositionsordning                                                         

Ordföranden ställer slutligen proposition på Norlins yrkande att välja  

Halmberg till andre vice ordförande i kommunfullmäktige och finner att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2022-2026     

utse följande ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande i kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktiges ordförande:     Christina Virevik. 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf.: Andreas Nilsson. 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf.: Carina Halmberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Förtroendemannaregister 

Lönekontoret 
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§ 90 Dnr 2022-000224 102 

Val av valberedningsutskott inför val av nämnder och 

styrelser mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att fastställa antalet ledamöter och ersättare i 

valberedningsutskottet samt att utse dessa och välja ordförande och vice 

ordförande i utskottet. 

Antalet ledamöter och ersättare i valberedningsutskottet skall enligt 

kommunfullmäktiges arbetsordning, § 28, vara 9 + 9 st.  

Kommunfullmäktiges ordförande uppmanar partierna att efter genomförda 

överläggningar, föreslå ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 

ordförande till valberedningsutskottet.  

 

Yrkanden vad gäller ledamöter och ersättare i utskottet 

Förslagställare                  Ledamot                           Ersättare 
Andreas Nilsson (M)       Andreas Nilsson (M)      Britt-Marie Johansson (M) 

Andreas Nilsson (M)       Jan Johansson (M)          Linus Lännhult (M) 

Per-Erik Norlin (S)          Carina Halmberg (S)      Börje Holmqvist (S) 

Per-Erik Norlin (S)          Monica Sandström (S)   Yvonne Simonsson (S) 

Kenneth Gustavsson (C) Kenneth Gustavsson (C) Anna Johansson (C) 

Lena Högfelt  (L)             Patrik Högfelt (L)           Kerstin Sandqvist (L) 

Tommy Olsson (KD)      Tommy Olsson  (KD)      Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Per Normark (V)             Johan Widmark (V)  

Anders Bengtsson (SD)  Anders Bengtsson (SD)   Mattias Petranyi (SD) 

 

Yrkanden vad gäller ordförande och vice ordförande i utskottet 

Förslagställare                   Ordförande                      Vice ordförande 
Andreas Nilsson  (M)        Jan Johansson (M)               

Per-Erik Norlin (S)                  Monica Sandström (S) 

 

Proposition 

Ordföranden ställer först proposition på förslagen till ordinarie ledamöter i 

utskottet och finner att dessa bifallits. 

 

Ordföranden ställer vidare proposition på förslagen till ersättare i utskottet 

och finner att dessa bifallits. 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition på förslagen till ordförande och 

vice ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla också 

dessa. 
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forts. § 90 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att till valberedningsutskottet utse 

följande personer till ordinarie ledamöter och personliga ersättare 

samt ordförande och vice ordförande: 

      

Ledamöter                                           Ersättare 

Andreas Nilsson (M)                                Britt-Marie Johansson (M)      

Jan Johansson (M)                                    Linus Lännhult (M) 

 

Carina Halmberg (S)                                Börje Holmqvist (S) 

 

Monica Sandström (S)                             Yvonne Simonsson (S) 

 

Kenneth Gustavsson (C)                          Anna Johansson (C) 

 

Patrik Högfelt (L)                                     Kerstin Sandqvist (L) 

 

Tommy Olsson (KD)                               Jan-Stefan Karlsson (KD) 

 

Johan Widmark (V)    

 

Anders Bengtsson (SD)                            Mattias Petranyi (SD) 

 

Ordförande:                                              Jan Johansson (M) 

Vice ordförande:                                      Monica Sandström (S) 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Valda 

Förtroendemannaregister 

Partierna 

Lönekontoret 
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§ 91 Dnr 2022-000125 042 

Budgetuppföljning 2022 -                                                        

Delårsbokslut tertial 2 2022 med helårsprognos   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har 2022-10-04 § 150 berett delårsbokslut per 31 augusti 

2022, tertial 2 med prognos för budgetutfall för helåret 2022. Prognosen för 

helåret 2022 baseras på nämndernas bedömningar.                                       

Rapporten för perioden januari - augusti 2022 visar ett positivt resultat på 

28,0 mkr. Prognosen för helåret 2022, som baseras på nämndernas 

bedömningar, pekar på ett positivt resultat om 17,8 mkr, vilket innebär ett 

överskott mot budget med 5,6 mkr.                                

Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot budget på -4,8 mkr. 

Socialnämnden visar totalt en negativ avvikelse på 6,4 mkr för helåret och 

FOKUS-nämnden en negativ avvikelse på 3,7 mkr. Kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning lämnar en prognos på +4,0 mkr och 

kommunledningsförvaltningen en prognos på +1,1 mkr.                               

För finansförvaltningen prognostiseras totalt +10,4 mkr.                           

Kommunen uppfyller de sex finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning per 31augusti 2022.                        

Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun antog i december 2019 

utvecklingsplanen för åren 2020–2023. Utvecklingsplanen har åtta 

utvecklingsmål inom de fyra utvecklingsområdena; kompetens, demokrati, 

plats och miljö. Bedömningen av måluppfyllelsen är att 8 mål efter andra 

året delvis har uppnåtts.                                                                                                            

Kommunstyrelsen beslutar 2022-10-04 § 150 att godkänna delårsrapport för 

KS kommunledningsförvaltningen samt KS samhällsbyggnadsförvaltningens  

del per 31 augusti 2022 med bokslut, helårsprognos, måluppföljning samt  

verksamhetsberättelse. 

Beslutsunderlag                                 

Delårsrapport tertial 2 2022 – Dals-Eds kommun.                       

Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef 2022-10-03.                               

Kommunens revisorers bedömning av delårsrapport.                        

Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2022 – PwC. 

Revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 – PwC. 

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per                       

        31 augusti, tertial 2, 2022 samt prognos helåret 2022 för Dals-Eds  

        kommun.                                       

Expedieras till                                                                                                     

Samtliga nämnder                            

Ekonomichef                                
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§ 92 Dnr 2022-000071 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2022 

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.  

 

Det finns inga motioner att redovisa, då kommunfullmäktige har tagit beslut 

i samtliga inkomna motioner. 

 

 

Inkom Rubrik                                                                                    

220825 Medborgarförslag - Bygg en simhall eller utomhuspool i Ed 

 

Ärendets gång 

Medborgarförslag har inkommit 2022-08-25 om att bygga en simhall eller 

utomhuspool i Ed. Kommunfullmäktige beslutar 2022-09-14 § 82 att 

remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. 

 

     

Beslutsunderlag                       

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2022-09-14. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

  -  Kommunfullmäktige tar del av redovisning enligt ovan och beslutar att  

     handläggning ska fortsätta av redovisat medborgarförslag.  

 

  

     

Expedieras till                        

Kommunkansliet 
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§ 93 Dnr 2022-000233 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (V) som ledamot i 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Per Normark (V) har 2022-09-27 inkommit med avsägelse av uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige.   

 

 

Beslutsunderlag                                

Avsägelse 2022-09-27. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att godkänna avsägelse från Per Normark (V) avseende uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige 

 

- att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

Expedieras till 

Kommunkansliet 

Länsstyrelsen 

KF 9 nov    
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§ 94 Dnr 2022-000246 622 

Medborgarförslag - om att minska på matsvinnet i skolorna 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2022-10-10 om att minska på matsvinnet i 

skolorna. 

 

      

Beslutsunderlag                            

Medborgarförslag 2022-10-10. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

  -  Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag  

     till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till                       

KS 
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§ 95 Dnr 2022-000253 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ledamot i 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Henrik Johansson (M) har 2022-10-14 inkommit med avsägelse av 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.   

 

Beslutsunderlag                                

Avsägelse 2022-10-14. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

                                                                                                            

Kommunfullmäktige beslutar: 

   -   att enligt 5 kap. 52 § ta upp ett extra ärende utanför kungörelsen. 

 

   -   att godkänna avsägelse från Henrik Johansson (M) avseende uppdraget  

       som ledamot i kommunfullmäktige 

 

   -   att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

Expedieras till 

Kommunkansliet 

Länsstyrelsen 

KF 9 nov 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(18) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 41878  

Meddelande KF 2022-10-19 

Sammanfattning av ärendet 

Ett meddelande har inkommit till dagens sammanträde. 
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§ 97 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Bitr. kommunchef/kommunikationschef informerar om att 

valberedningsutskottet första sammanträde sker i november.                                      

1 mars 2023 är det en gemensam utbildning för ledamöter/ersättare 

tillsammans med Dalslandskommunerna kring kommunfullmäktiges roll. 

Därefter ska det också genomföras en lokal utbilning/information som gäller 

bland annat budget och bokslut. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att i november sker byggstart 

av Nössemarksvägen. Information lämnas också om den fortsatta  

budgetprocessen som slutligen leder fram till att kommunplan 2023-2025       

behandlas i kommunfullmäktige 14 december 2022.     

 

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar om att flödet av 

bygglov har minskat, däremot har ansökningar om eldstäder ökat. 

 

Socialnämndens ordförande har inget att rapportera från verksamheten. 

 

FOKUS-nämndens ordförande informerar om beslut från Skolinspektionen 

gällande tillsyn av Utsiktens gymnasieskola. 

 

Ledamot för Dalslands Miljö- och energinämnd Per Normark informerar 

från nämndens sammanträde 22 september 2022 om bland annat taxor för 

olika åtgärder t ex livsmedel.   

 

Ordföranden som talesperson för presidiet ser fram emot den nya 

mandatperioden och ett givande politiskt arbete tillsammans med de 

politiska gruppledarna samt övriga ledamöter/ersättare. 

Ordföranden påpekar att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska:  

-  Ledamot eller annan som har tillstånd att yttra sig i kommunfullmäktige    

   framföra sina inlägg i debatten från talarstolen. 

-  Övriga frågor ska lämnas in skriftligt och undertecknat av ledamot till  

   kommunkansliet en vecka före sammanträdet.  

Ordföranden tackar för fortsatt förtroende att leda kommunfullmäktige under 

mandatperioden. 
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§ 98 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.  
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§ 99 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.       

      

 

 


