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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 24 oktober 2018 kl 19:00-21.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 31 oktober kl. 12.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 77-89 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Yvonne Simonsson (§§ 77-79) Christina Larsson (§§ 80-89) 

 Justerare 

  

 Martin Carling Per-Erik Norlin 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-10-24 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-31 Datum då anslaget tas ned 2018-11-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  
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Närvarolista 

Beslutande                                                      Votering 

                                                     § 82 Ersättning KF          § 82 KS vice ordf, omfattning 

Ledamöter Martin Carling (C)                       J                                       J 

Per-Erik Norlin (S)                               N                                   N 

Anna Johansson (C)                     J                                       J 

Andreas Nilsson (M)                    J                                       J 

Anders Bengtsson (SD)                J                                       J 

Carina Halmberg (S)                            N                                   N 

Kenneth Gustavsson (C)               J                                       J 

Eva A Johansson (C)                    J                                       J 

Tommy Olsson (KD)                    J                                       J 

Larsinge  Fahlén (S)                             N                                    N 

Ingvar Johannesson (C)                J                                       J 

Mattias Petranyi (SD)                           N                             J 

Elisabet Forsdahl (C)                    J                                       J 

Yvonne Simonsson (S)                         N                                   N 

Britt-Marie Johansson (M)           J                                       J 

Börje Holmqvist                                   N                                   N 

Christina Larsson (C)                   J                                       J 

Niclas Bergendal (SD)                         N                              J 

Jan-Stefan Karlsson (KD)            J                                       J 

Per Normark (V)                                  N                                   N 

Patrik Högfelt (L)                        J                                       J 

Christer Jörgensen (C)                 J                                       J 

Bertil Bergendal (SD)                          N                             J 

Öyvind Höiberg (S)                             N                                   N 

Ture Olsson (C)                           J                                       J 

Tjänstgörande ersättare Stefan Svensson (M)                    J                                      J 

Jonathan Åkesson (M)                 J                                      J 

Åke Jansson (C)                           J                                      J 

Lennart Lundgren (C)                  J                                      J 

Tim Karlsson (S)                                 N                                   N 

 

Resultat:                                       19   11                            22   8 

 

Övriga närvarande  

  

  

Övriga Allmänheten 8 personer 
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Ärendelista 
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§ 77 Dnr 13883  

Mötets öppnande 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges ålderspresident Yvonne Simonsson, öppnar 

sammanträdet och hälsar det nyvalda kommunfullmäktige välkommen.  

 

Morgan Funevall och Lars Wallin högtidlighåller mötets öppnande med 

musikunderhållning i form av What a wonderful world och You raise me up.  
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§ 78 Dnr 2018-000288 111 

Länsstyrelsens sammanräkning för val av ledamöter och 

ersättare 2018-2022 

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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§ 79 Dnr 2018-000297 102 

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Yrkanden 

Martin Carling (C) yrkar att Christina Larsson (C) väljs till ordförande. 

 

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

ordförande. 

 

Britt-Marie Johansson (M) yrkar att Andreas Nilsson (M) väljs till andre vice 

ordförande. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Martin Carlings yrkande att välja 

Christina Larsson till ordförande i kommunfullmäktige och finner att 

kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Per-Erik Norlins yrkande att 

välja Carina Halmberg till förste vice ordförande i kommunfullmäktige och 

finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Britt-Marie Johanssons yrkande 

att välja Andreas Nilsson till andre vice ordförande i kommunfullmäktige 

och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2018-2022 utse 

följande ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande i kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktiges ordförande: Christina Larsson 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf.: Carina Halmberg 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf.: Andreas Nilsson  

 

Expedieras: 

Valda 

Förtroendemannaregister 

Lönekontoret 
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§ 80 Dnr 2018-000298 102 

Val av valberedningsutskott inför val av nämnder och 

styrelser mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31 

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, § 34, 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 
Anna Johansson (C)          Martin Carling (C)         Ture Olsson (C) 

Anna Johansson (C)          Eva A Johansson (C)      Kenneth Gustavsson (C) 

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

Per-Erik Norlin (S)            Carina Halmberg (S)      Yvonne Simonsson (S) 

Andreas Nilsson (M)         Jan Johansson (M)          Andreas Nilsson (M) 

Patrik Högfelt (L)              Patrik Högfelt (L)           Britt Olsson (L)            

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

Per Normark (V)               Per Normark (V) 

Anders Bengtsson (SD)    Anders Bengtsson (SD)  Niclas Bergendahl (SD) 

 

Yrkanden vad gäller ordförande och vice ordförande i utskottet 

Förslagställare                   Ordförande                      Vice ordförande 
Anna Johansson (C)          Martin Carling (C) 

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. 
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forts § 80 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition på förslagen till ordförande och 

vice ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla också 

dessa. 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att till valberedningsutskottet utse 

följande personer till ordinarie ledamöter och personliga ersättare 

samt ordförande och vice ordförande: 

Ledamöter                                          Ersättare 
Martin Carling (C)                         Ture Olsson (C) 
 

Eva A Johansson (C)                      Kenneth Gustavsson (C) 

 

Monica Sandström (S)                    Börje Holmqvist (S) 

 

Carina Halmberg (S)                       Yvonne Simonsson (S) 

 

Jan Johansson (M)                           Andreas Nilsson (M)                             
 

Patrik Högfelt (L)                            Britt Olsson (L)           

 

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

 

Per Normark (V) 

 

Anders Bengtsson (SD)                   Niclas Bergendahl (SD) 

 

Ordförande:                                      Martin Carling (C) 

Vice ordförande:                              Monica Sandström (S) 

 

 

 

Expedieras till 

Valda 

Förtroendemannaregister 

Partierna 

Lönekontoret 
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§ 81 Dnr 2018-000118 042 

Budgetuppföljning 2018 – delårsrapport tertial 2 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde bereds Delårsbokslut per 31 augusti 2018, tertial 2 

med prognos för budgetutfall för helåret 2018. Prognosen för helåret 2018 

baseras på nämndernas bedömningar.  

Till dagens sammanträde i arbetsutskottet föreligger rapport för 

kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen men inte 

samlat för och kommunens delårsbokslut. Under dagens sammanträde förs 

samråd med nämndernas arbetsutskott om utfall och prognos för året samt 

avstämning av nämndernas budgetarbete 2019 inklusive taxor och avgifter.  

 

Kommunstyrelsen beredde ärendet 2018-10-10 och konstaterade vid samma 

sammanträde att det 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 2018-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) KS 

kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning 

Delårsrapport 2018-08-31, Dals-Eds kommun 

Tjänsteskrivelse kommunchef  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 

augusti, tertial 2, 2018 samt prognos helåret 2018.  

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder  

Ekonomichef 
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§ 82 Dnr 2018-000114 024 

Arvodesreglemente för förtroendevalda samt riktlinjer för 

politiskt tillsättande av ledamöter och ersättare till Edshus 

AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-30  § 59 att uppdra åt en 

parlamentarisk grupp att arbeta vidare med en översyn av 

arvodesreglementet inför kommande mandatperiod. Edshus AB:s styrelse 

har 2018-03-20 även inkommit med en skrivelse angående arvoden och 

ersättare som också utgjort en del av den parlamentariska gruppens översyn.  

Tjänsteskrivelse föreligger 2018-09-02 från kommunutredare med 

överläggningar i den parlamentariska gruppen och de jämförelser som gjorts 

med andra kommuner samt en konsekvensbeskrivning.  

Yrkande                                                                                                          

Martin Carling (C) yrkar, utifrån den parlamentariska gruppens diskussioner 

och förslag om följande: 

- Kommunfullmäktiges sammanträden fortsätter att ske på kvällstid 

- Samtliga nämnder uppmanas att bjuda in alla sina ersättare till minst 

ett möte per år i syfte att hålla dessa uppdaterade om nämndens 

arbete. Vid mötet ska det informeras om rätten för ersättare att 

närvara vid samtliga sammanträden utan rösträtt, men med rätt till 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

- KS vice ordförandes årsarvode ska baseras på samma belopp som 

nämndsordförandes årsarvode.  

- När det gäller de förslag från den parlamentariska gruppen som avser 

arvode och arbetsformer för Edshus AB:s styrelse, överlämnas dessa 

till valberedningen för Edshus AB:s styrelse att beakta.  

Yvonne Simonsson (S) framför ett tilläggsyrkande om att på sid. 4 i 

Arvodesreglementet ändra skrivningen ”funktionshindrad” till ”personer 

med funktionsnedsättning” 

Per-Erik Norlin (S) yrkar bifall till Carlings yrkande enligt ovan men med 

följande tilläggsyrkande: 

- Ersättning för kommunfullmäktige ska utgå för inläsning och 

närvaro.  

- KS vice ordförandes (oppositionsrådet) omfattning i tid ska vara 

50%.  

Martin Carling (C) yrkar på avslag till Norlins tilläggsyrkanden.  
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forts. § 82 

Propositionsordning                                                                                                 

Ordföranden ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Carlings yrkande. Ordförande ställer 

därefter proposition på Simonssons tilläggsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Simonssons tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Norlins tilläggsyrkanden och 

finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Norlins tilläggsyrkande.  

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner 

följande propositionsordning: 

Ja-röst för avslag till tilläggsyrkande om att ersättning för 

kommunfullmäktige ska utgå för inläsning och närvaro. 

Nej-röst för bifall till tilläggsyrkande om att ersättning för 

kommunfullmäktige ska utgå för inläsning och närvaro. 

Ja-röst för avslag till tilläggsyrkande om att KS vice ordförandes 

(oppositionsrådet) omfattning i tid ska vara 50%.  

Nej-röst för bifall till tilläggsyrkande om att KS vice ordförandes 

(oppositionsrådet) omfattning i tid ska vara 50%.  

Omröstningsresultat 

Med 19 ja-röster för Carlings yrkande om avslag mot 11 nej-röster för 

Norlins yrkande om bifall, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 

Carlings yrkande, när det gäller tilläggsyrkande om att ersättning för 

kommunfullmäktige ska utgå för inläsning och närvaro. 

Med 22 ja-röster för Carlings yrkande om avslag mot 11 nej-röster för 

Norlins yrkande om bifall, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 

Carlings yrkande, när det gäller tilläggsyrkande om att KS vice ordförandes 

(oppositionsrådet) omfattning i tid ska vara 50%. 

Omröstningsresultatet framgår av Närvarolistan på sid. 2 i protokollet.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse till arvodeskommittén Dals-Ed.                                                       
Tjänsteskrivelse kommunutredare 2018-09-02.   

Protokoll parlamentariska gruppen 2018-09-03. 
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forts. § 82 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande utifrån den parlamentariska gruppens 

diskussioner och förslag: 

- Kommunfullmäktiges sammanträden fortsätter att ske på kvällstid 

- Samtliga nämnder uppmanas att bjuda in alla sina ersättare till minst 

ett möte per år i syfte att hålla dessa uppdaterade om nämndens 

arbete. Vid mötet ska det informeras om rätten för ersättare att 

närvara vid samtliga sammanträden utan rösträtt, men med rätt till 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

- KS vice ordförandes årsarvode ska baseras på samma belopp som 

nämndsordförandes årsarvode.  

- När det gäller de förslag från den parlamentariska gruppen som avser 

arvode och arbetsformer för Edshus AB:s styrelse, överlämnas dessa 

till valberedningen för Edshus AB:s styrelse att beakta.  

- Kommunkansliet uppdras att revidera arvodesreglemente utifrån 

kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, inklusive ändrad skrivning 

om personer med funktionsnedsättning, att gälla från och med 2019-

01-01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Lönekontoret 

Kommunkansliet 

Författningssamling 
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§ 83 Dnr 2018-000161 003 

Reviderad förbundsordning och arbetsordning för Dalslands 

miljö- och energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har inkommit med förslag till revidering 

av förbundsordningen vilket främst grundar sig i att tillsynen av vissa 

receptfria läkemedel överlämnats till kommunerna. Övriga ändringar avser 

nya laghänvisningar i den nya kommunallagen. Dessa ändringar avser även 

bilaga arbetsordning.  

Beslutsunderlag 

Förbundsordning Dalslands miljö- och energiförbund, revidering 

Dalslands miljö- och energiförbund, protokoll 2018-04-12 § 4 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till 

revidering av förbundsordning och arbetsordning för Dalslands 

miljö- och energiförbund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands miljö- och energiförbund 
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§ 84 Dnr 2017-000288 023 

Inrättande av bemanningsteam 

Sammanfattning av ärendet 

I princip samtliga verksamheter bedömer att det har blivit svårare att få tag i 

vikarier som kan arbeta ofta och/eller under längre tid samt att det blivit 

svårare att få tag på personal med erfarenhet/utbildning inom 

verksamhetsområdet. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och FOKUS-

förvaltningen har det dessutom varit cheferna och personalen i verksamheten 

som ringt in vikarierna och det har varit en tidsödande uppgift som delvis 

gått ut över ordinarie arbete. Inom socialförvaltningen i Dals Eds kommun 

finns sedan flera år en väl fungerande vikariepool, Flexteamet, som 

ombesörjer i stort sett hela vikarieanskaffningen i förvaltningen.  

 

Verksamheterna såg med anledning av detta ett behov av en gemensam 

vikariepool för att öka möjligheterna till ökad erfarenhet, ökad 

regelbundenhet, säkrare och bättre anställningar/fler jobbchanser för 

vikarierna samt i vissa delar en avlastning för cheferna och verksamheterna. 

Efter en process med berörda förvaltningar utformades förslag utifrån frågor 

om avtal, effektiv digital hantering av planering och kommunikation samt 

organisatorisk tillhörighet som behandlades i kommunfullmäktige 2017-09-

20, tillsattes en styrgrupp samt en projektarbetsgrupp i syfte att inrätta ett 

kommungemensamt bemanningsteam som servar kommunens tre stora 

områden, socialförvaltningen, FOKUS-förvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i fråga om vikarieanskaffning. Finansiering 

sker inom respektive nämnds ram. Teamet placeras organisatoriskt under 

samhällsbyggnadsförvaltningen och då under enheten arbetsmarknad och 

integration (AMI) som uppdrogs att vidta de åtgärder som krävs för att 

kunna starta upp arbetet mot ett gemensamt bemanningsteam, där FOKUS-

förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ingår i startskedet, medan 

man inledningsvis avvaktar med socialförvaltningen fram tills utvärderingen 

september 2018. 

 

Under hösten 2017 bildades därför en projektgrupp bestående av 

representanter från socialförvaltningen, FOKUS samt 

samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att utforma en processplan, för 

utveckling av ett kommungemensamt bemanningsteam. Under sommaren 

2018 genomfördes en utvärdering av verksamheten bland medarbetarna 

Sammantaget visar utvärdering och enkät att verksamheterna har varit nöjda 

eller mycket nöjda med bemanningen.  

 

Tjänsteskrivelse från AMI-chef med bedömning och förslag till beslut för 

vidare beslut för utveckling av verksamheten föreligger.  
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forts. § 84 

Ett kommungemensamt bemanningsteam syftar till att stödja arbetet med 

kommunens utvecklingsmål genom en effektivare förvaltningsorganisation. 

Där man genom en gemensam enhet får större översyn och bättre 

övergripande kontroll över bemanningen totalt sett. Det ger också 

förutsättningar för en bättre kontroll av kostnader och samordningsvinster 

kan lättare upptäckas. Detta kan ses som ett led i strategin för långsiktigt 

hållbar ekonomi och verksamhet. Med ett gemensamt bemanningsteam 

minskar sårbarheten då det finns två administratörer/verksamhetsledare 

istället för i huvudsak en i nuvarande organisation med enbart flexteam.  

För att lyckas med detta krävs att flexteam och nystartade bemanningsteamet 

succesivt byggs ihop. Att hänsyn tas till nuvarande arbetssätt och fungerande 

rutiner, att man löpande utvärderar verksamheten och fortsatt vid behov 

bereder frågor i arbetsgrupp/styrgrupp. Vidare krävs regelbunden delaktighet 

och representation från bemanningsteam/flex i samtliga förvaltningars 

ledningsgrupper. 

I nuläget är bedömningen att flexteam och bemanningsteam kan ligga kvar i 

respektive förvaltning under den fortsatta processen mot en 

sammanslagning, för att därefter, när det bedöms lämpligt organisatoriskt 

övergå till samhällsbyggnadsförvaltningen och då AMI.  

 

För finansiering av verksamheten har olika alternativ diskuterats men 

förslagsvis hanteras kostnaderna för personal som utgår från 

bemanningsteamet genom att de läggs på rätt ansvar i samband med 

beställning, och så långt det är möjligt ska rätt ansvar belastas direkt. Detta 

möjliggörs genom att samtliga beställningar läggs in direkt i Medvind, med 

rätt koppling till ansvar. Övriga kostnader som kommer belasta 

bemanningsenheten är t ex kostnader för administration, lokaler, 

arbetsledning, sjuklöner, eventuella retrolöner, mötestider mm. För att täcka 

dessa kostnader föreslås att samtliga förvaltningar bidrar genom att man 

kvartalsvis gör en avräkning och fördelar OH-kostnaderna utifrån 

verksamheternas nyttjandegrad. Detta görs idag inom flexteamet, det finns 

rutiner för det och bedöms kunna fungera även för ett gemensamt 

bemanningsteam. 

 

Ärendet har föregåtts av dialog vid nämndsamråd den 12 september samt att 

ärendet behandlas även i nämnderna inför beslut i kommunfullmäktige.  

 

MBL förhandling enligt § 11 i ärendet genomfördes 2018-10-09 i full 

enighet.  
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forts. § 84 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att inrätta bemanningsteamet som en permanent verksamhet. 

 

- att arbeta för en succesiv sammanslagning av flexteam och 

bemanningsteam till ett Kommungemensamt bemanningsteam.  

 

- att på sikt organisatoriskt placera bemanningsteamet under 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och då under enheten arbetsmarknad 

och integration (AMI).     

 

- att finansiering av verksamheten och fördelning av kostnader ska ske 

i enlighet med principen att kostnaderna för personal som utgår från 

bemanningsteamet hanteras genom att de läggs på rätt ansvar i 

samband med beställning, och så långt det är möjligt ska rätt ansvar 

belastas direkt. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS 

SN 

AMI-chef 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 85 Dnr 2018-000124 450 

Samråd - Gemensam avfallsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, 

Färgelanda och Melleruds kommuner 2018-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Ed, Mellerud, Bengtsfors och Färgelanda kommuner har tillsammans 

med Sweco under ett års tid arbetat med att ta fram en gemensam avfallsplan 

som skall gälla fram till 2025. Kommunen har haft planen för utställning där 

synpunkter har inkommit och sammanställts i bilaga 6. Vision för 

avfallsplanen är att avfallshanteringen i de fyra Dalslandskommunerna bidrar 

till ett hållbart samhälle. Avfallshanteringen är serviceinriktad vilket innebär 

att alla aktörer och invånare i kommunerna förstår och bidrar till att det 

avfall som uppstår ska hanteras som en resurs. 

 

Till visionen föreslås mål och åtgärder med fokus på att avfallet inte ska vara 

farligt för människors hälsa eller miljö och att vi ska högre upp i 

avfallstrappan. 

Beslutsunderlag 

Utställningsmaterial, huvuddokument och bilagorna 1-5 & 7. 

Bilaga 6 innehåller inkomna synpunkter, den innehåller redogörelse för 

utställning och samråd. 

Tjänsteskrivelse från teknisk chef föreligger med bedömning och 

beslutsförslag. Under arbetets gång har tjänstemän och politiker i de fyra 

kommunerna jobbat tillsammans med att ta fram en gemensam vision och 

handlingsplan som ska leda kommunerna in i framtiden. Avfallsplanen är 

verktyget för att styra mot en hållbar resurshantering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun beslutar att för sin del anta 

Gemensam avfallsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 

Melleruds kommuner 2018-2025 
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Teknisk chef 
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§ 86 Dnr 2018-000307 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (S) som ledamot i 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Celik (S) har 2018-10-18 inkommit med avsägelse av uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att godkänna avsägelse från Maria Celik (S) avseende uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige 

 

- att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Maria Celik 

Kommunkansliet 

Länsstyrelsen 

KF 14 nov 
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§ 87 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar bland annat om  

- invigning av ny gasmack på Jordbron den 8 november kl. 15.00-16.00,  

- gemensamt gruppmöte för de politiska partierna kring budget 2019 som 

återkommer som ett ärende på kommunfullmäktige den 14 november,  

- det nyvalda valberedningsutskottet har sammanträde den 13 november 

och 27 november med uppdrag att bereda nomineringar till nämnder, 

styrelser och andra förtroendeuppdrag i kommunen under 

mandatperioden.  

FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om heldagsnämnd 

under dagen tillsammans med verksamheterna, höstlovsprogram och att 

antalet besökare till Biblioteket fortsätter att öka.  

Socialnämndens ordförande informerar bland annat om dialogmöte under 

dagen med Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra med bland annat 

samverkande sjukvård på agendan.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar bland annat om 

pågående bygglovsärende i form av t ex resecentrum.  
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§ 88 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls.  
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§ 89 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från allmänheten anmäls.  

 

 

 

 


