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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 9 november 2022 kl 19:00 – 20.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anna Johansson (C) och Tommy Olsson (KD) 

 Kommunkontoret, måndagen den 14 november 2022, kl. 08.00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 100-108 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik Andreas Nilsson (§ 103) 

 Justerare 

  

 Anna Johansson Tommy Olsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-11-09 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-14 Datum då anslaget tas ned 2022-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Per-Erik Norlin (S) 

Andreas Nilsson (M), 1:e vice ordförande 

Anna Johansson (C) 

Anders Bengtsson (SD) 

Tommy Olsson (KD) 

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) 

Mattias Petranyi (SD) 

Börje Holmqvist (S) 

Jan Johansson (M) 

Roderick Bothe (S) 

Per Ekhögen (M) 

Kerstin Molander (KD) 

Niclas Bergendal (SD) 

Öyvind Höiberg (S) 

Kenneth Bergslätt (M) 

Christina Virevik (C), ordförande 

Lena Högfelt (L) 

 

Tjänstgörande ersättare Jan-Gunnar Eliasson (S) 

Christer Jörgensen (C) 

Johan Widmark (V) 

 

 

 

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Anders Wockatz, digitaliseringsstrateg 

Jonas Olsson, bitr. kommunchef/kommunikationschef 

 

Övriga 3 personer från allmänheten 
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§ 100 Dnr 2022-000018 041 

Budget och mål 2023 plan 2024–2025 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetremiss skickas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-01 till 

nämnder och styrelse med uppmaning att inkomma med synpunkter på 

förslag till resursfördelning senast 2022-09-23.  

Nämndernas/förvaltningarnas uppgift har varit att utifrån remissen gå 

igenom de olika anslag som föreslagits inklusive att ompröva innevarande 

års budget utifrån de analyser som har gjorts och görs.                                                                                                                     

                                                                                                                               

Företaget Statisticon har tillsammans med kommunen tagit fram en 

långtidsprognos över befolkningsutvecklingen i kommunen, vilken för 

prognosperioden 2022 - 2031 visar att folkmängden förväntas minska med 

170 invånare och landa på 4 586 personer år 2031.                             

Beräkningarna i budget 2023, plan 2024–2025 bygger dock på nedanstående 

invånarantal beroende på ett sämre faktiskt utfall per vecka 42. 

 

 

Befolkningsprognos 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

 

Antal invånare 1 nov året innan 
 

4 672 
 

4 657 
 

4 641 

                                                                                                                                   

Sveriges Kommuner och Regioner/SKR har 2022-10-20 i cirkulär 22:37 

redovisat en bedömning av skatteunderlagets utveckling för åren 2022–2025. 

Jämfört med augustiprognosen är den viktigaste förändringen att SKR nu 

räknar med svagare nominell skatteunderlagstillväxt under hela 

prognosperioden och att köpkraften är än mer nedreviderad på kort sikt. Det 

beror på en ännu högre allmän prisuppgång och effekten på värderingen av 

pensionsskulden som ökat prisbasbelopp innebär. Slutåret är 

prisutvecklingen något nedreviderad. 

 

Ekonomichefens tjänsteskrivelser föreligger med nämndernas/styrelsens 

remissvar samt också förslag till tilldelning av preliminära ramar för 

nämnder och styrelse.  
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forts. § 100 

 

Tabellen nedan visar ramarna per nämnd/förvaltning utifrån tidigare 

beskrivna justeringar. Utifrån denna fördelning uppgår resultatet för år 2023 

till -15 000 tkr, 2024 till -11 242 tkr och 2025 till +7 825 tkr.  

 

Med nu kända förutsättningar så krävs effektiviserings- och 

anpassningsåtgärder motsvarande totalt 27,2 mkr under planperioden. Detta 

för att år 2025 ha en ekonomi i balans med en resultatnivå som är acceptabel 

utifrån finansiell ställning och gällande finansiella mål.   

 

Utgående ramar i tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Finansförvaltning 360 597 368 987 390 359 

Lönereservering -7 358 -18 502 -30 581 

Ej utfördelade medel för ökade behov -9 000 -6 000 -5 000 

Effektiviserings- och 

anpassningsuppdrag  

9 314 14 614 27 200 

Kommunfullmäktige -818 -837 -856 

Valnämnd -6 -6 -6 

KS - Kommunledningsförvaltning -40 024 -40 520 -39 836 

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning -48 088 -48 163 -49 249 

Socialnämnden -145 975 -147 432 -151 067 

FOKUS-nämnden -133 641 -133 383 -133 140 

Resultat -15 000 -11 242 +7 825 

    

2 % av skatter och bidrag 7 544 7 764 7 873 

Differens -22 544 -19 005 -48 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-10-26 § 164 att för egen del uppdra till 

kommunchef att omgående ta fram en sammanställning över prioriterade 

områden för fördjupad analys inklusive tidsplan för när återrapportering ska 

ske. Kommunstyrelsen beslutar också att budgeten ska uppdateras med det 

senaste skatteunderlaget och det senaste gällande befolkningsunderlaget med 

utökat effektiviserings- och anpassningsuppdrag samt oförändrad 

resultatnivå inför kommande kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag                               

Reviderad tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-10-26.                                   

Beslut socialnämnden 2022-09-20 § 55. 

Beslut FOKUS-nämnden 2022-09-21 § 66. 
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forts. § 100 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:                                   

   -  att utifrån det rådande ekonomiska läget då mer dialog med nämnder och  

      styrelse krävs flytta fram beslut om Kommunplan 2023-2025, inklusive  

      taxor och avgifter samt investeringsbudget och plan 2023-2025, till  

      december månads sammanträde.           

                                                             

  -   att fastställa skattesatsen för 2023 till oförändrat 23,21 %.    

                         

  -   att fastställa preliminära ramar för nämnder och styrelse enligt tabell  

      under rubrik “3. DRIFTSBUDGET 2023-2025”.        

  

  -   att uppdra till kommunstyrelsen att omgående ta fram en    

      sammanställning över prioriterade områden för fördjupad analys  

      inklusive tidsplan för när återrapportering ska ske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                             

Kommunchef                        

Ekonomichef        

Samtliga nämnder                                        
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§ 101 Dnr 2022-000249 111 

Nominering av revisorer till Fyrbodals kommunalförbund 

2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit från ordförande för Fyrbodals kommunalförbunds 

revisorer om att det är medlemskommunerna som enligt förbundsordningen 

ska nominera revisorer till kommunalförbundet. Det är en fördel att 

nominera personer som sitter i kommunens revisionsgrupp för att skapa en 

sammanhållen revision enligt ”God sed i kommunal verksamhet”. 

Kommunfullmäktige i Vänersborg utser sedan revisionsgruppen i 

kommunförbundet där ordförandeposten innehas av Vänersborg. 

 

Ett Yrkande 

Jan Johansson (M) yrkar på att Pia Axelsson nomineras till revisor i 

Fyrbodals kommunalförbund. 

                                                            

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan och finner att 

Johanssons yrkande ska bifallas.    

    

Beslutsunderlag       

Skrivelse från revisorerna för Fyrbodals kommunalförbund. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut                    

   -  Kommunfullmäktige beslutar att nominera Pia Axelsson till revisor i  

      Fyrbodals kommunalförbund. 

      

 

 

 

Expedieras till 

kommun@vanersborg.se 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(17) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2022-000213 006 

Sammanträdestider 2023 och kungörelse av 

kommunfullmäktiges sammanträden, inklusive ny 

ärendeberedningsprocessen samt bilaga 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2021 genomförs en enkät bland politikerna med efterföljande 

intervjuer om förutsättningarna för politiskt engagemang i Dals-Eds 

kommun. Politikerna efterfrågar ett större helhetsperspektiv för kommunen 

som helhet och även att lyfta in förankring och synpunkter från medborgare 

och föreningsföreträdare vid behov. Kanslienheten uppdras därefter att 

utveckla ärendehanteringen. 

                                                                                           

Ärendeberedningsprocessen beskrivs utförligt i föreliggande 

tjänsteskrivelse och utgår från att ett ärende anmäls och diarieförs tills 

beredning sker i arbetsutskotten alternativt kommunledningsgruppen.  

Syftet med processen är att öka effektiviteten i det administrativa flödet, 

främja ett bättre resursutnyttjande samt öka de tre nyttorna. Förbättringen 

omfattar alla typer av ärenden vilket ökar förutsättningarna till att 

barnkonventionen följs.                                                                    

                                                                                                                     

Föreliggande förslag till förbättrad styrning av ärenden och sammanträden är 

en effektiviseringsåtgärd inom ramen för LEV-strategins delstrategi 4, 

Processutveckling. Förslaget bygger på att det blir en central styrning av när 

politiska sammanträden förläggs och när kommunövergripande processer 

behandlas, uppdraget läggs på kommunstyrelsen.    

                                                                                                                            

Beslutsunderlag                       

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-10-18.                

Bilaga – Förslag om sammanträdestider 2023 och ärendeprocess.    

   

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:                                                                                     

   -  att fastställa förslag till principer för ny ärendeberedningsprocess och  

      sammanträden. Utvärdering sker i augusti 2023. 

 

   -  att fastställa sammanträdestider för år 2023 för egen del samt för    

      kommunstyrelsen, FOKUS-nämnden och socialnämnden samt deras  

      arbetsutskott. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden ska  

      ske på kommunens hemsida och digital anslagstavla i  

      kommunhuset.  
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 forts. § 102       

 

                                                                     

  -   att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för att årligen senast i  

      oktober, fastställa datum för nästkommande år enligt föreliggande    

      förslag.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Expedieras till                  

Kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunchefens ledningsgrupp            
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§ 103 Dnr 2022-000191 003 

Arvodesreglemente 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Inför en ny mandatperiod är det rimligt och en upparbetad praxis att se över 

de organisatoriska och praktiska förutsättningarna kring det politiska 

uppdraget. Demokratigruppen, som består av representanter från samtliga 

partier i kommunfullmäktige, har sammanträtt ett antal tillfällen under året 

för att diskutera de politiska förutsättningarna, bland annat med fokus på 

arvodesreglementet. Efter diskussion i Demokratigruppen har 

representanterna haft dialog i de politiska partierna för förankring. 

Demokratigruppen vill lyfta vikten av de politiska gruppmötena och att även 

ersättare kommer till dessa för att sätta sig in i ärenden. Demokratigruppen 

önskar fler gruppmöten över gränser och även mer gemensamma 

diskussioner kring långsiktiga strategier och samverkan över gränser. 

 

Utifrån Demokratigruppens beredning har ärendet behandlats i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 § 129 med återremiss i en del 

som avser en jämförelse av andra kommuner när det gäller de politiska 

arvodesnivåerna och löneutvecklingen för anställda i Dals-Eds kommun. 

Med anledning av återremiss har en jämförelse gjorts mellan Dals-Ed, 

Mellerud, Färgelanda och Åmål kring årsarvode som berör uppdrag på viss 

procent samt sammanträdesarvoden. Jämförelsen samt bedömning av ärendet 

och finansiering beskrivs mer utförligt i föreliggande tjänsteskrivelse från 

bitr. kommunchef/kommunikationschef.  

MBL bedöms inte vara aktuellt i ärendet.  

Hänvisning görs till kommunens mål då det utifrån kommunens 

Utvecklingsplan finns Demokrati som ett uttryckt utvecklingsområde och det 

är viktigt för utvecklingen av den lokala demokratin att de förtroendevalda 

har rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-10-26 § 167 att uppdra till 

kommunledningsförvaltningen att se över och ta fram förslag kring ny 

schablon för arbetsförtjänst och också de fasta arvoden kopplade till 

indexnivå samt se över en annan beräkningsmodell kopplat till 

riksdagsledamotarvode.      

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att på grund 

av den jävssituation som föreligger vid dagens sammanträde bordlägga 

ärendet och i stället behandla följande del av beslutsförslaget vid kommande 

sammanträde den 14 december 2022:      
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forts. § 103 

 

- Arvodet för kommunstyrelsens ordförande uppgår efter beslut till 

56.151 kronor per månad och ska index uppräknas från och med 

2023 och framåt.                                                                                                

 

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse biträdande kommunchef/kommunikationschef 2022-10-11.       

                                                                                                                                                                    

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga beslutsförslaget angående 

arvode för kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 14 december 2022. 

- Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2023-01-01 revidera 

arvodesreglementet i den delen som avser KS vice ordförande 

(oppositionsrådet) som ska utökas från 40% till 50% och därmed 

jämställas med nämndsordförande socialnämnden och                    

FOKUS-nämnden i omfattning. 

 

      -    Kommunfullmäktige beslutar att justera upp politiska arvoden från    

           och med 2023 enligt följande: 

- Arvode för kommunfullmäktiges ordförande justeras upp till 

2000 kronor per månad från och med 2023 utifrån en 

jämförelse med grannkommuner.  

- Arvoden och sammanträdesersättningar justeras upp med 1,5% 

från och med 2023 utifrån en jämförelse med 

löneutvecklingen i kommunen under den gångna 

mandatperioden.  

- Uppdraget som KS vice ordförande (oppositionsrådet) utökas 

från 40% till 50%.  

 

Finansiering av samtliga förändringar i politiska omfattningar och 

arvoden samt sammanträdesersättningar ska ske genom KS oförutsett 

anslaget (reserverat belopp för utökning arvode politiker), beräknat 

till totalt 150 000 kronor.   

 

- Kommunfullmäktige lämnar Demokratigruppens inspel kring 

utveckling av de politiska gruppmötena till de politiska partierna att 

beakta. 
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forts. § 103 

 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att inom 

ramen för organisationsutredningen, som ska genomföras under nästa 

mandatperiod, beakta Demokratigruppens synpunkt om att se över 

antalet ledamöter såväl i nämnderna som i kommunfullmäktige. 

 

 

 

Jäv 

Christina Virevik (C), Kenneth Gustafsson (C) och Per-Erik Norlin (S) 

anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Expedieras till                    

HR-enheten                      

Kommunledningsförvaltningen             

Politiska gruppledare                                

Ekonomichef                                     

Controller kommunledningsförvaltningen 
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§ 104 Dnr 2022-000253 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ledamot i 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2022-10-19 § 95 godkänt avsägelse från                   

Henrik Johansson (M) avseende uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige.      

 

Sammanräkning från Länsstyrelsen föreligger där det framkommer att       

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

Mats Hansson (M) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens sammanräkning enligt ovan. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunkansliet 
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§ 105 Dnr 41878  

Meddelande KF 2022-11-09 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av inkomna meddelanden till dagens 

sammanträde.      
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§ 106 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Digitaliseringsstrateg informerar om kommunens IT-design och de olika 

verksamhetssystemen. 

Kommunstyrelsens vice ordförande informerar om att kommunen har erhållit  

1,9 miljoner kronor i extra statlig stöd samt 1,8 miljoner kronor som ett 

bidrag till elförsörjningen.  

 

Plan- och byggnadsnämndens ordförande har inget att rapportera från 

verksamheten. 

 

Socialnämndens ordförande informerar om en remiss från 

Socialdepartementet som gäller ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 

omsorg för äldre personer. 

 

FOKUS-nämndens ordförande informerar från ett möte med 

revisionsgruppen om Hagaskolans systematiska kvalitetsarbete. 

 

Ordföranden informerar om att presidiet kommer arbeta intensivt under 

mandatperioden med säkerheten kring hot och hat mot politiker och därmed 

också mot demokratin. Alla politiker företräder våra medborgare och därför 

behöver detta arbete också göras tillsammans med kommunens politiker.
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§ 107 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

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

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.       

      


