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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 20 februari 2019 kl 19:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Lars-Inge Fahlén (S) och Eva A Johansson (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdagen den 26 februari klockan 12.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-8 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Christina Larsson  

 Justerare 

  

 Lars-Inge Fahlén Eva A Johansson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-02-20 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-26 Datum då anslaget tas ned 2019-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  
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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) 

Lars-Inge Fahlén (S) 

Ingvar Johannesson (C) 

Mattias Petranyi (SD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Larsson (C) 

Niclas Bergendal (SD) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Muna Roumieh (S) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgensen (C) 

Bertil Bergendal (SD) 

Öyvind  Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Kerstin Molander (KD) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän  

Övriga Allmänheten närvarade med 4 personer.  
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§ 1 Dnr 2019-000008 111 

Val till Tolkförmedling Väst 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun är numera förbundsmedlem i Tolkförmedling Väst. I 

samband med att en ny mandatperiod inletts ska medlemmarna besluta om 

en ledamot och en ersättare till förbundets direktion. Ledamot och ersättare 

ska enligt 7 § kap.9 i kommunallagen vara invald i fullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 

- Efter nominering utser kommunfullmäktige Christina Larsson (C) som 

ledamot i förbundets direktion och Carina Halmberg (S) som dennes 

ersättare.  
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§ 2 Dnr 2018-000033 041 

Budget och mål 2019, plan 2020-2021 – handlingsplan för 

Utvecklingsplan 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-18 § 11 att godkänna gällande 

Utvecklingsplan 2016-2018, innehållande kommunens styrmodell samt 

Vision, Finansiella mål och Utvecklingsmål med prioriteringar för perioden. 

Arbetet med kommunens vision och mål föregicks av utbildning, 

information och omvärldsanalys där nämndernas presidier och 

kommunledningen, deltog.  Kommunens styrning bygger i denna styrmodell 

på en målkedja med tre nivåer – Vision, Utvecklingsmål inklusive 

prioriteringar samt Verksamhetsmål. Tillsammans ska dessa bilda en helhet 

som bidrar till att visionen för att Dals-Eds kommun uppnås. Styrmodellen 

har framförallt inneburit förändringar jämfört med tidigare i form av; färre 

mål, fokusering på vissa prioriteringar och decentralisering av målarbetet.  

 

Inför 2017 och 2018 har utvecklingsplanen lyfts upp till 

Kommunfullmäktige för fastställande för respektive budgetår för att 

tillsammans med kommunens finansiella mål ligga till grund för den fortsatta 

budgetprocessen. Inför budgetåret 2019 beslutades att utvecklingsplanens 

mål och prioriteringar för perioden 2016-2018 även skulle avse år 2019.  

Förslag till handlingsplan för 2019 föreligger från kommunchefen. I  

handlingsplan för år 2019 har ett antal begrepp och formuleringar 

uppdaterats sedan den ursprungliga utvecklingsplanen antogs. De viktigaste 

ändringarna avser formuleringen av de prioriterade utvecklingsmålen. Syftet 

är dels att tydliggöra vad som är själva målet och vad som är strategi för 

måluppfyllelse, dels att säkerställa mätbarheten.  

Under år 2019 kommer en ny utvecklingsplan att arbetas fram för åren 2020-

2023, parallellt med framtagandet av en ny vision med perspektivet år 2035, 

samma som i den nya översiktsplanen. Den gällande visionen lyder: Dals-Ed 

- där det goda livet erbjuds.  Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där 

människor och näringsliv känner trivsel, trygghet och framtidstro.  

 

Utöver handlingsplan 2019 för utvecklingsplanen enligt ovan föreligger även 

kommunstyrelsens verksamhetsplaner 2019 till dagens sammanträde.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-14 att godkänna Budget 2019, plan 

2019-2020. Utifrån budgetbeslut enligt ovan har nämnderna att arbeta vidare 

med respektive nämndsbudget och verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har 

därför att godkänna Budget och verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen 

med förvaltningarna kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna föredrar ärendet.  
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forts. § 12 

Beslutsunderlag 

Förslag till Handlingsplan 2019 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 

2016-2019, inklusive tjänsteskrivelse kommunchefen Agneta Johansson 

2019-02-01 

Verksamhetsplan 2019 KS samhällsbyggnadsförvaltningen   

Verksamhetsplan 2019 KS kommunledningsförvaltningen, inklusive 

tjänsteskrivelse förvaltningschefen Agneta Johansson, 2019-01-31         

                    

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsplan 2019 till 

kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2019.  
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Samtliga nämnder 
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§ 3 Dnr 2018-000402 880 

Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med bibliotekslagen (2013:801) 17 § ska kommuner och 

landsting anta biblioteksplaner för sina verksamheter. Enligt Svensk 

Biblioteksförenings definition innebär en biblioteksplan följande: 

En biblioteksplan är ett politiskt dokument. Biblioteksplanen 

definierar bibliotekets roll i olika politikområden i förhållande till de 

övergripande målen för kommunens/regionens utveckling, anger 

konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten och lägger fast 

en strategi för verksamhetens utveckling. 

Ambitionen med denna biblioteksplan är att formulera en lokal 

bibliotekspolitik för Dals-Eds kommun, som förutom de 

traditionella värdena placerar in biblioteket i dess sammanhang i den 

kommunala organisationen och i kommunens utveckling. 

Biblioteksplanen skall alltid vara aktuell och revideras regelbundet. 

Planen redovisar inriktnings- och resultatmål som är styrande för både 

nämnd och verksamhet. Dessa mål skall lyftas in i verksamhetsplanen. 

Målen skall vid behov revideras i samband med att verksamhetsplanen 

revideras.    

Beslutsunderlag 

Förslag till Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2019-2022.  

FOKUS-nämndens protokoll 2018-12-19 § 102     

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till 

Biblioteksplan för Dals-Eds kommun 2019-2022. 

 

 

 

Expedieras till 

FOKUS-nämnden 

Webbmaster till författningssamlingen 
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§ 4 Dnr 2018-000403 805 

Revidering av regler för kommunalt bidrag till 

studieförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalands Bildningsförbund har antagit ny rekommendation 

avseende regler för beräkning av studieförbundsverksamhet, 

systemet träder i kraft 2019. 

 

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma 

studieförbund, vars centrala organisation godkänts för erhållande av 

statsbidrag av Folkbildningsrådet.         

 

Revideringen innebär ingen ekonomisk förändring för kommunen, 

studieförbunden får dock en annan beräkningsmodell.      

Beslutsunderlag 

Fritid- och kulturchef  tjänsteskrivelse 2018-11-13 samt 2019-01-14. 

Förslag till regler för bidrag till studieförbund i Dals-Eds kommun. 

2007-års regler för bidrag till studieförbund i Dals-Eds kommun. 

Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation för beräkning av 

studieförbundens kommunala anslag.        

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya regler för kommunalt 

bidrag till studieförbunden enligt föreliggande förslag. 
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§ 5 Dnr 2018-000393 175 

Medborgarförslag - Förbud mot användande av pyrotekniska 

varor i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2018-12-13 om förbud mot användande av 

pyrotekniska varor i Dals-Eds kommun.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning av ärendet.  
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§ 6 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) informerar om att arbetet 

med ny vision och målstruktur för kommunen inletts via en 

visionskonferens, arbetet fortsätter nu i partigrupper innan sommaren inför 

beslut i kommunfullmäktige under hösten 2019.   

FOKUS-nämndens ordförande Anna Johansson (C) informerar om 

skolinspektionens besök i Dals-Ed, behov för nämndgemensamt möte med 

socialnämnden angående aktuella frågor, rektorsrekrytering för Hagaskolan 

pågår.  

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Ingvar Johannesson (C) informerar 

om pågående ärendetyper såsom strandskyddsdispenser och bygglov som är 

på gång inför nämndsammanträde den 6 mars.  

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) om att matens kvalitet 

som levereras ut är av mycket hög kvalitet och välsmakande med anledning 

av diskussion som förevarit i pressen.  

Kommunstyrelsens vice ordförande Per-Erik Norlin (S) informerar om 

behovet av att förstärka arbetet med att öka andelen heltidstjänster i 

kommunen som också handlar om en möjlighet att möta kompetensbrist i 

framtiden.  

Miljönämndsledamot Per Normark (V) informerar om första mötet i 

Dalslands miljönämnd för mandatperioden och behovet av att förtydliga 

miljönämndens roll som politiskt organ.  
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§ 7 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Per Normark (V) vill uppmärksamma Internationella kvinnodagen den 8 

mars på ett tydligare sätt genom att visa filmen om Moa Martinsson. Per 

kommer att ta initiativ i saken och uppmanar andra intresserade att 

medverka.  

 

Lars-Inge Fahlén (S) efterfrågar en redovisning av tillsättandet av de extra 

tjänsterna i kommunkontoret och deras respektive funktion.  

Martin Carling (C) svarar att en redovisning planeras i olika sammanhang 

och att det kommer att ske vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige.   
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§ 8 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls.  

 

 

 

 


