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Plats och tid Gamla skolan, Gesäter, onsdagen den 19 februari 2020 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 Anna Johansson (C) och Andreas Nilsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 24 februari 2020, klockan 8.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-11 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Anna Johansson Andreas Nilsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-19 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-24 Datum då anslaget tas ned 2020-03-17 

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) 

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) 

Christer Jörgensen (C) 

Bertil Bergendal (SD) 

Öyvind  Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Göran  Färnström (C) 

Kerstin Molander (KD) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Jonas Olsson, kanslichef 

Övriga 15 personer från allmänheten 
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§ 1 Dnr 2019-000270 020 

Heltidsresan - projekt för att öka andelen heltidsanställningar 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR tidigare SKL) och Kommunal 

undertecknade ett avtal i april 2016 gällande heltid som norm där det 

framgår åtgärder kopplat till att öka andelen heltidsarbetande. Heltid är en 

viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och för att klara framtidens 

rekryteringsutmaningar är det avgörande att fler medarbetare arbetar heltid. 

Dals-Ed kommun antog en handlingsplan december 2017 men saknade 

resurser för att driva projektet. Hösten 2019 återupptog HR-enheten projektet 

och det tillsattes en projektgrupp som genomfört en utredning, 

enkätundersökning och uppdaterat handlingsplanen för ökad andel 

heltidsarbetande.   

För att driva heltid som norm framåt görs bedömningen att det behövs en 

bemanningsplanerare om 100% och en processledare om 50%. 

Bemanningsplaneraren är en långsiktig lösning för hela Dals-Eds kommun 

och ska arbeta med schema och kartläggning av verksamhetens behov 

tillsammans med chef och medarbetare. Processledarrollen uppdras HR-

enheten och är inom ramen för HR-konsult. Denne bedöms under införandet 

mellan tidsperioden 2020-2023 avsätta omkring 50% till processledning för 

heltid som norm, med viss variation över tid. Processledare och bemannings- 

planerare kommer att arbeta nära HR, ekonomi och bemanningsteamet.   

Medbestämmande MBL information har ägt rum den 17 oktober och MBL 

förhandling har skett den 28 november.  

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-02-05 beslutat 

- att uppdra åt HR-enheten att rekrytera en central 

bemanningsplanerare på 100% för kommunens verksamheter, med 

organisatorisk tillhörighet på HR-enheten 

- uppdra åt kommunchefen och hennes ledningsgrupp att omprioritera 

insatserna som bedrivs med resurser finansierade av utvecklings- 

anslaget för att klara att bedriva omställningen till en heltids- 

organisation enligt förslaget, där en processledare på 50% tillsätts 

inom ramen för befintliga personella resurser inom HR-enheten.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse HR-strateg, inkl. handlingsplan, 2019-11-27 

Socialnämndens protokoll 2019-12-17 § 91 

FOKUS-nämndens protokoll 2019-12-18 § 112 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-02-05 § 3 
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forts. § 1 

Yrkanden 

Per Normark (V) yrkar om tilläggsyrkande till föreliggande beslutsförslag 

om att parallellt med heltidsresan ska även en resa mot förkortad arbetstid i 

form av 6-timmars arbetsdag påbörjas, i första hand för anställda med de 

fysiska och psykiska tyngsta arbetsuppgifterna.  

Anders Bengtsson (SD) yrkar om tilläggsyrkande till föreliggande 

beslutsförslag om att genomföra utredning kring arbetsmiljön och åtgärda de 

brister som framkommer i utredningen innan heltidsresan påbörjas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkanden enligt ovan och finner 

att tilläggsyrkande från Per Normark (V) och Anders Bengtsson (SD) avslås.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

- att anta handlingsplanen för ökad andel heltidsarbetande innebärande 

att Dals-Eds kommun ska ställa om till en heltidsorganisation. 

Kommunfullmäktige påtalar vikten av att arbetssättet för 

genomförandet av handlingsplanen är inkluderande och bygger på 

förankring bland medarbetarna.  

- att senast 1 januari 2022 erbjuder Dals-Ed alla deltidsanställda som 

vill arbeta heltid möjlighet att göra detta 

- att senast 1 januari 2022 är alla nyanställningar heltidstjänster 

- att mål 2030 är 85% av Dals-Ed kommuns anställningar är 

heltidsanställningar. Dals-Eds kommun erbjuder konkurrenskraftiga 

anställnings- och arbetsvillkor som ökar kommunens attraktivitet 

som arbetsgivare 

- att utöka kommunstyrelsens ram med 591 tkr år 2020, 1 128 tkr år 

2021, 1 128 tkr år 2022 samt 988 tkr år 2023 för att genomföra 

projektet. Finansiering sker genom sänkning av kommunens resultat 

med motsvarande nivå. 

 

Expedieras till 

HR-enheten 

Samtliga nämnder 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 2 Dnr 2019-000324 180 

Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2019-

2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap, föreligger förslag 

till styrdokument för Dals-Eds kommuns del.  

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 

krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den 

kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större 

utsträckning involverar kommunala förvaltningar, bolag och 

kommunalförbund. Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens 

arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden. 

Kommunstyrelsen har tidigare 2020-02-05 beslutat att under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut, uppdra åt trygghetssamordnare att initiera en 

justering av förbundsordning och bolagsordning för bolag och förbund med 

utgångspunkt i detta dokument. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2019-2022 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Precisering av mål och 

ersättning för uppgifter i LEH 

Tjänsteskrivelse trygghetssamordnare, 2019-12-16 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-05 § 5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

- att fastställa upprättat förslag till Styrdokument för kommunens 

krisberedskapsarbete 2019-2022. 

- att upphäva kommunens styrdokument för krisberedskap 2015-2018. 

 

 

 

Expedieras till 

Trygghetssamordnare 

Webbmaster, författningssamlingen 
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§ 3 Dnr 2020-000012 180 

Gemensamt ledningssystem Räddningstjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

En ändrad lagstiftning med krav på ständigt bemannad övergripande ledning 

inom räddningstjänsten beräknas träda i kraft år 2021. Det är ett resultat av 

räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54) och den skogsbrandsutredning 

(SOU 2019:7) som skogsbränderna sommaren 2018 resulterade i. Där 

konstateras att det finns ett behov av att stärka räddningstjänsternas förmåga 

att leda och hantera storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Resultatet 

av utredningarna anger att för att räddningstjänsten på bästa sätt ska ha 

förmåga att leda och hantera storskaliga och komplexa räddningsinsatser 

krävs ett nytt, tillräckligt starkt, ledningssystem. Frågan hur en tillräcklig 

förmåga till ledning kan åstadkommas har under 2019 utretts av en grupp 

räddningschefer i området Dalarna, Värmland och Örebro län samt delar av 

Västmanland och norra Dalsland (Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed). 

Tjänsteskrivelse från räddningschef 200110, föreligger. Bedömning görs om 

att en samverkan området bedöms skapa goda förutsättningar att tillgodose 

behovet av ökad ledningsförmåga för räddningstjänsten. Även inom övriga 

delar av Västra Götaland pågår diskussioner om gemensamt ledningssystem.  

Budgeten för Räddningsregion Bergslagen visar på en kostnad av 17,60 per 

invånare och år när ledningssystemet är fullt utbyggt år 2023. Från detta dras 

det statliga anslag på ca 4,50 per invånare och år som anslås för att delvis 

täcka kommunernas ökade kostnader för förstärkt ledningssystem, samt viss 

reduktion av kommunens kostnad hos SOS Alarm. Beräknad kostnad för 

räddningstjänsten i Dals-Ed blir för 2020: 22 000 kr, för 2021: 42 000 kr, för 

2022: 50 000 kr och för 2023 då systemledningen är fullt utbyggd 58 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse räddningschef 2020-01-10 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-05 § 10 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar om anslutning till Räddningsregion 

Bergslagen per 2020-04-01. Räddningstjänsten hanterar kostnaderna 

för anslutningen under 2020 inom ram och återkommer i samband 

med budgetberedningen om de långsiktigta resursbehoven. 

Räddningschefen uppdras att underteckna ”Samverkansavtal 

Räddningsregion Bergslagen”.   

Expedieras till 

Räddningschef 

Nämndens ekonom 
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§ 4 Dnr 2018-000021 420 

Framtida utveckling sågverket VIDA och fastighet Rörviken 

2:105 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att detaljplanen för Nössemarks sågverk vann laga kraft 

1999-01-13 beslutade kommunfullmäktige att förvärva de fastigheter som 

berörs av detaljplanen. Kommunfullmäktige delegerade 1998-04-22 38 § 

beslut om att godkänna ytterligare fastighetsköp föranledda av detaljplanen 

till kommunstyrelsen. Samtliga fastigheter utom en har förvärvats. 

Sågverket har ansökt om utökat miljötillstånd, vilket villkorats av att 

kvarvarande fastighet Rörviken 2:105 upphör som bostad. Samtal med 

fastighetsägarna har med anledning av detta pågått under en längre tid och 

värdering av fastigheten har genomförts.  

I gällande detaljplan för Nössemarks sågverk, aktnr: 1438-P2, ligger 

fastigheten Rörviken 2:105 inom område med planbestämmelsen allmän 

plats, naturområde. Enligt 6 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900) får 

kommunen lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska 

användas för allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. 

Ersättning ska utgå enligt expropriationslagen (ExprL).  

Tjänsteskrivelse och bedömning i aktuellt ärende från Utredare 

kanslienheten 2019-12-19 föreligger. Enligt 4 kap. 1 § ExprL ska det för en 

fastighet betalas löseskilling med ett belopp som motsvarar fastighetens 

marknadsvärde samt ett tillägg om 25 procent. Marknadsvärdet har bedömts 

till 525 000 (+/- 25 000) kr. Vid värderingen har man bortsett från nuvarande 

detaljplan och värderingen kan därmed ses som marknadsvärde enligt 4 kap. 

3a § ExprL. Föreslagen köpesumman blir 525 000 (marknadsvärde) x 1,25 = 

656 250 kr.  

Förslag till köpekontrakt föreligger där villkoren ingår. Bland annat om 

tillträdesdagen som inträffar 2020-03-04 då fastigheten upphör att användas 

som bostad men med en skrivning om att säljaren har till och med 2020-08-

15 på sig att flytta ut inventarier och lösöre från fastigheten för att ge 

möjlighet att utflyttningen ska kunna ske under vår och sommar. Säljaren 

avgör vad de vill flytta ut och att det som är kvar övertas av köparen. 

Kommunstyrelsen har tidigare vid sammanträde 2020-02-05 beslutat att 

godkänna föreliggande avtal och förvärva fastigheten Rörviken 2:105 till en 

köpesumma om 656 250 kr., uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att 

teckna erforderliga handlingar, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen 

att omtaxera fastigheten snarast efter överlåtelse och att återkomma med 

ärendet gällande finansiering och genomförande av rivning.  
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forts. § 4 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Utredare 2019-12-19 

Värdering Flinks fastighetsförmedling 

Förslag köpekontrakt 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-05 § 12 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta ett tillfälligt anslag om 636 

340 kr till KS samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020 genom att 

minska kommunens budgeterade resultat med motsvarande belopp. 

Samtidigt läggs resterande del om 19 910 kr som en marktillgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Utredare 

KS ordförande 

Ekonomichef 

Nämndens ekonom 
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§ 5 Dnr 2019-000150 600 

Motion - Fria arbetskläder till all personal inom 

barnomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-05-13 från Larsinge Fahlén (S) om fria 

arbetskläder till all personal inom barnomsorgen. Kommunfullmäktige har 

2019-05-15 § 34 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-06-12 § 141 uppdragit till HR-

enheten att som en del i beredningen av förslag till motionssvar, ta fram 

underlag kring vilka förutsättningar och regler som finns för närvarande 

kring arbetskläder i kommunens organisation samt en jämförande studie över 

hur närliggande kommuner valt att hantera arbetskläder för kommunens 

personal. Underlaget är en del i ett ställningstagande för fortsatt beredning av 

ärendet. Dals-Eds kommun ska tillhandahålla skyddsutrustning, (användning 

av personlig skyddsutrustning) när behov föreligger och arbetskläder som 

regleras i olika lagar och författningar beroende på vilken verksamhet det 

gäller. HR-chef redogör i tjänsteskrivelse för utförd enkätundersökning, 

omvärldsanalys av kringliggande kommuner i Dalsland, samt beskriver 

också att för bedömning om vilka arbetsplatser som är i ytterligare behov av 

arbetskläder/skyddskläder behöver en utredning genomföras.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar, 2019-09-25 § 181, över 

ärendet till FOKUS-nämnden för beredning av motionssvar. FOKUS-

nämnden beslutade 2019-11-20 att uppdra åt rektorer förskolan och rektor F-

3 att skyndsamt inkomma till nämnden med en detaljerad utredning där man 

presenterar olika förslag till klädpaket med kostnadsuppgifter, finansiering, 

samt förslag till skötsel/hantering av detsamma.  

Utifrån förvaltningens underlag beslutade FOKUS-nämnden 2019-12-18 om 

inköp av arbetskläder som ett projekt inom förskoleverksamheten under 

2020. FOKUS-nämnden har därmed uppdragit åt rektorer i förskolan att gå 

vidare med inköp av arbetskläder i form av ytterkläder och att 

initialkostnaden för inköpet finansieras genom de intäkter verksamheten har 

fått för mottagande av lärlingselever. Löpande kostnader täcks genom 

driftskostnader. Skötsel och hantering av arbetskläder ska följa föreslagna 

riktlinjer i enlighet med tjänsteskrivelse. FOKUS-nämnden uppdrar åt 

förvaltningen att göra utvärdering av projektet i augusti månad 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse HR-enheten 2019-09-09 

Tjänsteskrivelse FOKUS-förvaltningen 2019-11-05, 2019-12-03 

FOKUS-nämndens protokoll 2019-12-18 § 113    

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-05 § 7 
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forts. § 5 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till FOKUS-

nämndens beslut 2019-12-18, anse motionen besvarad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Motionären 

FOKUS 
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§ 6 Dnr 2020-000021 280 

Medborgarförslag - Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga 

lokaler i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-01-15 med förslag om att genomföra 

en inventering av offentliga lokaler samt förslag på vilka åtgärder som 

kommer att vidtas för att förbättra tillgängligheten för personer med 

hörselnedsättning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga lokaler i Dals-

Eds kommun, 2020-01-15 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.  
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KSAU 
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§ 7 Dnr 2019-000311 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (L) som ersättare i 

Kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-18 att godkänna avsägelse från Britt 

Olsson som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i socialnämnden. 

Länsstyrelsen har efter beslut 2020-01-07 inkommit med sammanräkning 

som visar att Mona-Lisa Lundberg utsetts till ny ersättare i 

kommunfullmäktige. Även Mona-Lisa Lundberg har dock 2020-01-13 

inkommit med avsägelse angående uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Yrkanden 

Patrik Högfelt (L) föreslår vid dagens sammanträde att utse John Kraal till 

ny ersättare i socialnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

- att överlämna avsägelse från Mona-Lisa Lundberg till Länsstyrelsen 

för sammanräkning.  

- att utse John Kraal (L) till ny ersättare i socialnämnden efter Britt 

Olsson.  
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§ 8 Dnr 2020-000061 312 

Medborgarförslag - Soffor/bord/papperkorgar på 

strandpromenaden från Äng via Terassparken samt skylt 

som visar till strandpromenaden från Ängsvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-02-17 i enlighet med rubricerat förslag 

ovan.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Soffor/bord/papperkorgar på strandpromenaden från 

Äng via Terassparken samt skylt som visar till strandpromenaden från 

Ängsvägen, 202-02-17 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

kungörelsen 

- att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för 

beredning.  
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§ 9 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

- befolkningsutvecklingen som varit positiv de senaste åren, ÖP-

samråd som sker den 6 april i Gesäter gamla skolan, 

fiskevårdsprojekt i Örekilsälvens norra delar, vägras under vintern i 

Gesäter där bland annat räddningstjänsten från kommunen deltar. 

Fråga lyfts även om väg mot Hedekas som är mycket smal och där 

det bitvis är svårt att med bilar mötas. Frågor om vägstandard och 

fiber kan med fördel lyftas i samband med ÖP-samråd,  

- samråd för ÖP inleds nu under våren där det är viktigt så många 

politiker som möjligt kan delta,  

- kommunutredning har idag lämnats över till regeringen som det nu 

finns anledning att granska och diskutera.  

Kommunchefen informerar om att uppföljning av LEV-strategin och det 

centrala anslaget sker i delårsuppföljningarna och bokslut.  

FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om nämndens 

budgetarbete, sportlovsaktiviteter, rekryteringsprocessen av ny 

förvaltningschef FOKUS fortgår med intervjuer.  

Socialnämndens ordförande informerar om påbörjade processer kring 

samverkan av socialnämndens verksamheter i Dalsland, ombyggnationen av 

Edsgärdet och Hagalid fortgår enligt planen.  

Ledamot för Dalslands miljö- och energinämnd Per Normark informerar om 

nämndens verksamhet och ärenden på senaste sammanträden.  
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§ 10 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Per Normark informerar om partiledarbesök i Dals-Ed den 11 april av Jonas 

Sjöstedt.  
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§ 11 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.  

 

Ordföranden tackar Gesäters föreningar för värdskapet vid dagens 

sammanträde i Gesäters gamla skola.  

Lisbeth Schagerholm informerar om föreningslivet i bygden och aktiviteter 

som genomförs under året och behovet av fiberanslutning i gamla skolan.   

 

 


