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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 
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Justerare Andreas Nilsson och Anders Bengtsson 
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Paragrafer §§ 95-110 

 Jonas Olsson  
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 Andreas Nilsson Anders Bengtsson 
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Sammanträdesdatum 2020-12-16 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-18 Datum då anslaget tas ned 2021-01-13 
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 Anett Isaksson   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) 

Tommy Olsson (KD) 

Mattias Petranyi (SD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Morten Johnsen (C) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Henrik Johansson (M) 

Öyvind Höiberg (S) 

 

Tjänstgörande ersättare John Kral (L) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän  

Övriga  
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§ 95 Dnr 2020-000256 042 

Delårsrapport 2020-01-01 - 2020-06-30 Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-06-30 samt revisionsberättelse för 

Fyrbodals kommunalförbund föreligger.                                                       

Förbundet redovisar för perioden ett underskott om -446 tkr vilket är en 

avvikelse mot budget.                                                                                       

Prognosen för helåret visar på ett överskott om +58 tkr vilket är 112 tkr lägre 

än budget för helåret. 

      

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2020-01-01 – 2020-06-30. 

Revisionsberättelse – revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund 2020-10-21. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar för sin del att godkänna delårsrapport    

          2020-01-01 – 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund och lägga    

          densamma till handlingarna. 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

  

 

 

 

 

     

Expedieras till 

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 96 Dnr 2020-000257 042 

Delårsbokslut 2020-08-31 - Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31 för Dalslands Miljö- 

och energiförbund föreligger.                 

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden med 1,0 mkr vilket är 

1,2 mkr bättre än budget. Den stora budgetavvikelsen beror till stor del på 

effekter och åtgärder i samband med Covid 19. 

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr. 

      

Beslutsunderlag 

Beslut Dalslands Miljö- och energiförbund 2020-10-08 § 25.                   

Delårsbokslut 2020-08-31 – Dalslands Miljö- och energiförbund.  

Revisionsberättelse 2020-10-12.  

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna delårsbokslut 

2020-01-01 – 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och energiförbund  

och lägga densamma till handlingarna. 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M), Carina 

Halmberg (S), anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet.  

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands Miljö- och energiförbund 
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§ 97 Dnr 2020-000271 043 

Taxor för Dalslands Miljö- och energinämnd år 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljö- och energiförbund beslutar den 8 oktober 2020, § 26-28,      

att föreslå kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, 

Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxor och avgifter för 

Dalslands Miljö- och energinämnds verksamhet enligt föreliggande förslag. 

      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag DMEF 2020-10-08 § 26-28.                 

Förslag taxor och avgifter – Dalslands Miljö- och energinämnd.     

      

Kommunfullmäktiges beslut  

     -     Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och timavgifter     

           i enlighet med Dalslands Miljö- och energinämnds förslag och  

           direktionens rekommendationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands Miljö- och energinämnd 
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§ 98 Dnr 2020-000216 350 

VA-plan Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun påbörjar under år 2014 att ta fram en strategisk VA-plan 

för hela kommunen. En strategisk VA-plan består ofta av fyra olika delar 

vilka beskrivs i tjänsteskrivelse från teknisk chef.  

En arbetsgrupp har under åren 2014-2016 tagit fram en VA-översikt och 

VA-strategi samt VA-plan. 

En av slutsatserna i VA-planen var att vatten och avloppssituationen i 

Nössemark utreds ytterligare. Efter att utredningarna är klara beslutar 

kommunfullmäktige 2019-10-23 § 84 att fastigheter i Nössemark även 

framöver kommer att ha enskilda vatten- och avloppslösningar.             

 

Det är en stor fördel att anta VA-planen. I dokumentet redovisas hur 

vatten och avloppsförsörjningen avses ske inom olika områden. Ett 

fastställande av bedömningen ger en tydlighet och förutsägbarhet både 

för kommunens planering och kommuninvånarna. 

 

Utifrån Barnkonventionen är syftet med VA-planen att säkra alla 

generationers tillgång till rent vatten och en god miljö. Det finns inga 

motstridigheter mellan barnkonventionen och VA-planen. Fastställandet av 

VA-planen ligger i linje med kommunens utvecklingsplan och beaktar barn 

och ungas intressen enligt barnchecklistan. 

 

VA-planen är det tredje steget i arbetet med strategiskt VA-arbete.                         

I samband med implementeringen skall ansvaret för föreslagna strategier 

fördelas, föreslagna åtgärder ska tidsättas och kostnadsbedömas. Projekten 

ska därefter lyftas inom respektive nämnd och arbetas in budgeten.                                                                                                    

Fastställande av VA-planen innebär inget ekonomiskt åtagande däremot blir 

det kostnader i det kommande skedet när strategier ska konkretiseras och 

genomföras. Beslut om dessa åtgärder ska fattas separat. 

 

Kommunens VA-plan är klar för antagande i och med att beslut har fattats 

rörande avloppssituationen i Nössemark.  

Arbetsgruppens arbete avstannade i avvaktan på beslut rörande Nössemark 

och därav har åtgärder VA-plan Dals-Ed inte färdigställts.  

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning att det är lämpligt att fatta 

ett beslut kring VA-planen och därefter bör arbetsgruppen sammankallas för 

att fortsätta arbetet med att implementera, konkretisera och tidsätta 

föreslagna åtgärder för steg fyra. 
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forts. § 98 

 

Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-10-06 § 124 upptäcks 

felaktigheter i VA-planen och därför beslutas att återremittera planen till 

samhällsbyggnadförvaltningen för omarbetning av förslaget. 

 

Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-11-25 § 152 föreligger reviderad 

VA-plan. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta processen med implementering                                                                                  

och genomförande av åtgärder enligt bilaga 2 i VA-planen. 

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse teknisk chef 2020-08-26.                       

Reviderad VA-plan.      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att fastställa VA-plan för Dals-Eds  

          kommun 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef        

Webmaster för författningssamlingen   
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§ 99 Dnr 2020-000209 003 

Personalföreträdare i nämnderna - revidering av 

gemensamma reglementesbestämmelser för Dals-Eds 

kommuns nämnder 

Sammanfattning av ärendet 

Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för de anställda i kommunen 

finns i kommunallagen 7 kapitel 10 – 19 §§.                                

Grundläggande är att närvarorätten gäller vid sammanträden med andra 

nämnder än styrelsen. Med nämnder avses organ som har förvaltnings- och 

verkställighetsuppgifter. Närvarorätten gäller inte i utskott, revisionsnämnd, 

förtroendenämnd, valnämnd eller överförmyndarnämnd.                         

Även om personalföreträdarna utses av arbetstagarorganisationerna så 

representerar de inte dessa. Det är därför en förutsättning för att 

närvarorätten ska kunna utövas, att arbetstagarorganisationerna kommer 

överens om vilka organisationer som ska utse representanterna i den enskilda 

nämnden. Personalföreträdarna ska fungera som ombud för alla medarbetare 

i kommunen. Det finns ingen generell rätt att närvara vid behandling av alla 

ärenden i en nämnd utan det gäller de ärenden som ordföranden i nämnden 

anser rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare. 

Fackförbundet Kommunal har initierat frågan om behovet av 

personalföreträdare i nämnder och för att tydliggöra närvarorätten har 

föreliggande riktlinjer tagits fram. Innan riktlinjer och tillägg till det 

nämndsgemensamma reglementet behandlas, bör riktlinjerna remitteras till 

nämnder och HR-enheten för synpunkter.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 2020-09-23§ 135 förslag till 

riktlinjer för personalföreträdare i nämnder, på remiss till nämnder och HR-

enheten för synpunkter innan ärendet behandlas vidare i kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige.                                                                                                  

Efter remissrunda har yttrande inkommit från socialnämnden, FOKUS-

nämnden och HR-enheten. Vid remissförfarandet framkom frågor om 

ersättning för personalföreträdarna och om även kommunstyrelsen ska 

omfattas. MBL-information har ägt rum den 2 november.     

När det gäller ersättning för personalföreträdarna är följande form vanlig för 

de kommuner som har riktlinjer för personalföreträdare:  

“Personalföreträdarna behåller sin lön under den tid de närvarar vid 

nämndens sammanträde. Nämnden ersätter de verksamheter som får en 

kostnad för till exempel en vikarie med anledning av personalföreträdarens 

närvaro vid sammanträde med nämnden.”       
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forts. § 99 

 

Enligt kommunallagen så finns det följande begränsning gällande var 

personalföreträdare kan vara verksam:  

Grundläggande är att närvarorätten gäller vid sammanträden med andra 

nämnder än kommunstyrelsen. Närvarorätten gäller inte i utskott, revision, 

förtroendenämnder, valnämnd eller överförmyndarnämnd. Det framkommer 

dock också att med nämnder avses organ som har förvaltnings- och 

verkställighetsuppgifter, varför bedömning görs om att kommunstyrelsen 

utifrån reglementet, omfattas av närvarorätt för personalföreträdare.                                                                                                    

                                                                                                                          

Synpunkter efter remissförfarandet har beaktats i föreliggande förslag till 

Riktlinjer för personalföreträdare i nämnder.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-11-11 § 168 att uppdra till 

kanslichef att efter ett år återkomma till kommunstyrelsen med uppföljning. 

     

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för personalföreträdare i nämnder – förslag 2020.                       

Reviderad tjänsteskrivelse kanslichef 2020-10-28.                                    

Remissvar HR-chef 2020-11-04.                           

Beslut FOKUS-nämnden 2020-10-21 § 94.                       

Beslut Socialnämnden 2020-10-20 § 69. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till    

          riktlinjer för personalföreträdare i nämnder Dals-Eds kommun.      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder                       

Fackförbunden        

Författningssamlingen                     

HR-enheten 
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§ 100 Dnr 2020-000265 700 

Färdtjänst - Förslag ny beräkningsmodell för egenavgift 

gällande resor med färdtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

Egenavgiften i Dals-Eds kommun bygger för närvarande, enligt kommun- 

fullmäktiges beslut 2012-11-21 § 86 på Västtrafik AB:s baspristaxa med ett 

tillägg på 50 %. Då Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen 

har beslutat om ”3 zoner” i den allmänna kollektivtrafiken med start 4 

november 2020 fordras ett nytt beslut om beräkning av egenavgift för 

anropsstyrd trafik – d v s färdtjänst. Konsekvensen med ny zonindelning är 

att nuvarande prisstödsmodell försvinner då nuvarande taxesystem inte 

kommer att ha någon koppling mot kollektivtrafiken.                                                                                  

Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, samt kommun- och regionrepresentanter 

från Västtrafik, har tillsammans diskuterat alternativa beräkningsmodeller 

och genomfört en omvärldsanalys med målsättning att utarbeta en gemensam 

beräkningsmodell för ny egenavgift samt tillämpningsområde, i enlighet med 

avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik – som anger att parterna 

ska sträva mot harmoniserade regelverk. 

Ett beräkningssätt med avståndsbaserad avgift med startavgift och därefter 

kronpåslag per kilometer är det alternativ till förslag som gemensamt 

presenteras i respektive kommun inom Fyrbodal.                           

Enligt tidsplan ska samtliga medlemskommuner ha för avsikt att fastställa ett 

sådant beslut i respektive kommunfullmäktige senast november 2020.               

Då systemleverantören meddelat att det tar 6 månader att implementera den 

nya beräkningsmodellen med avståndsberäknad egenavgift kan inte den nya 

föreslagna färdtjänsttaxan börja gälla förrän 1 mars 2021. 

Ärendet har beretts av socialnämnden.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse färdtjänsthandläggare 2020-09-29.               

Beslut socialnämnden 2020-10-20 § 67. 

     

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny beräkningsmodell för  

          egenavgift för färdtjänstresor från och med 2021-03-01. Egenavgiften    

          baseras på en startavgift med 50 kr de första 10 kilometrarna och  

          därefter 3 kr/kilometer.  

          Egenavgiften innefattar alla med beslut om färdtjänsttillstånd i        

          Dals-Eds kommun 
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forts. § 100 

 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande modell, basbelopp med  

          procentuella påslag – för uttag av egenavgift för färdtjänstresor, ska   

          gälla till och med 2021-02-28. 

 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att årlig uppräkning ska ske med  

          följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar i Västra     

          Götaland. Justering gäller startavgift samt kilometerpris. 

 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att revidera dokumentet Riktlinjer för    

          färdtjänst och riksfärdtjänst under punkt 2.9. Ta bort följande text  

         ”Egenavgiften i Dals-Eds kommun bygger för närvarande på Västtrafik    

          AB:s baspristaxa med ett tillägg på 50%” och ersätta den med ”  

          Egenavgiften baseras med en startavgift med 50 kr de första 10  

          kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer”. Revideringen i dokumentet  

          ska ske 2021-02-28. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Socialnämnden 
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§ 101 Dnr 2020-000137 042 

Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2019 föreligger avseende Stiftelsen Hugo 

Berglunds Donation.  

Kommunstyrelsen beslutar 2020-09-02 § 113 att för sin del godkänna förslag 

till årsredovisning 2019 för Stiftelsen Hugo Berglunds Donation.      

Revisorn för fonden har därefter begärt att formen på årsredovisningen ska 

uppdateras enligt gällande regelverk (K2). Därtill ska också några justeringar 

göras i bokföringen och för ledamöterna i kommunstyrelsen innebär det en 

ny påskrift.                                                                              

Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-25 § 163 att för sin del godkänna 

reviderat förslag till årsredovisning 2019 för Stiftelsen Hugo Berglunds 

Donation.        

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Controller 2020-11-19.                                  

Reviderad årsredovisning 2019.                  

Revisionsberättelse PwC. 

           

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 

föreliggande förslag till årsredovisning 2019 avseende Stiftelsen 

Hugo Berglunds Donation. 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Christina Virevik (C), Elisabet Forsdahl (C), Carina 

Halmberg (S), Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M), Anders Bengtsson 

(SD) Tommy Olsson (KD), anmäler jäv och deltar inte i hanläggning och 

beslut i ärendet. 

     

Expedieras till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län                                                 

Revisorerna                        

Ekonomisk ansvarig för fonderna 
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§ 102 Dnr 2020-000136 042 

Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons 

hjälpfond 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2019 föreligger avseende Stiftelsen Ester och 

Conrad Carlssons hjälpfond. 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-09-02 § 114 att för sin del godkänna förslag 

till årsredovisning 2019 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond.  

Revisorn för fonden har därefter begärt att formen på årsredovisningen ska 

uppdateras enligt gällande regelverk (K2). Därtill ska också några justeringar 

göras i bokföringen och för ledamöterna i kommunstyrelsen innebär det en 

ny påskrift.                                                                              

Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-25 § 165 att för sin del godkänna 

reviderat förslag till årsredovisning 2019 för Stiftelsen Ester och Conrad 

Carlssons hjälpfond. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Controller 2020-11-19.                                  

Reviderad årsredovisning 2019.                       

Revisionsberättelse PwC. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

      -     Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag  

             bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna  

             föreliggande förslag till årsredovisning 2019 avseende Stiftelsen  

             Ester och Conrad Carlssons hjälpfond. 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C), Christina Virevik (C), Elisabet Forsdahl (C), Carina 

Halmberg (S), Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M), Anders Bengtsson 

(SD), Tommy Olsson (KD), anmäler jäv och deltar i handläggning och 

beslut i ärendet. 

      

Expedieras till 

Revisorerna                                                                                                

Ekonomisk ansvarig för fonderna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 2020-000135 042 

Årsredovisning 2019 - Hjalmar och Selma Martinssons fond 

m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2019 föreligger avseende Christina Johanssons 

fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, 

Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.       

      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019.      

     

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 

föreliggande förslag till årsredovisning 2019 avseende Christina 

Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda 

Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden 

samt Sociala samfonden.  

 

 

 

 

Jäv                                                                                                               
Anna Johansson (C), Öyvind Höiberg (S), Eva A Johansson (C), Catherine 

M Rundqvist (C), Carina Halmberg (S), Mattias Petranyi (SD), anmäler jäv 

och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

  

 

 

 

 

Expedieras till 

Revisorerna 

Ekonomisk ansvarig för fonderna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 2020-000263 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige - Muna Roumieh (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2020-11-11 § 90 godkänt avsägelse från Muna 

Roumieh (S) avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.      

 

Sammanräkning från Länsstyrelsen föreligger där det framkommer att      

Tim Karlsson (S) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige och 

Monica Sandström (S) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens sammanräkning enligt ovan. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunkansliet 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2020-000132 800 

Medborgarförslag - för utvecklat friluftsliv  

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-04-24 för ett utvecklat friluftsliv i 

kommunen. Kommunfullmäktige beslutar 2020-05-13 § 38 att remittera 

förslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott, som 2020-06-10 § 101 

beslutar att tillställa kanslienheten förslaget för beredning.  

 

Förslaget handlar om att få ännu fler att vara ute är att göra ”vandringshjälp” 

i naturen, vad det innebär redogörs för i föreliggande tjänsteskrivelse från 

kanslichef.                                                                                                 

Bedömningen är också att förslaget ligger i linje med både det ökade 

intresset av att vistas i skog och mark men också kommunens vilja om att 

göra naturen tillgänglig för fler.                                                                               

Det är emellertid viktigt att vi tillsammans kan balansera de olika intressen 

som finns och när det gäller förslaget så är det en förutsättning som i så fall 

måste vara på plats, att markägaren involveras från början och ger sitt 

medgivande till upplägget.                                                                                   

Med en gemensam målbild och genom att göra arbetet till en gemensam 

aktivitet för alla som är intresserade, kan upplägget bidra till att öppna upp 

och binda samman områden för fler vandringsmöjligheter och på köpet 

engagera fler för att utveckla friluftslivet i kommunen.      

                                                                                                                                  

Med hjälp av kommunkartan på kommunens hemsida kan också de 

nyetablerade vandringsmöjligheterna göras tillgängliga och det ges möjlighet 

för invånare att via kartan komma med idéer på utveckling och 

underhållsbehov.  

 

Som en aktivitet i kommunens utvecklingsplan finns upprättandet av en 

Friluftsplan i kommunen och det är därför viktigt att detta upplägg 

genomförs där friluftslivet kan utvecklas och där det är tydligt hur 

underhållet ska hanteras. Behovet av vindskydd, rastplatser och så vidare bör 

också finnas med i kommande friluftsplan.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-10-30.                    

Medborgarförslag – för utvecklat friluftsliv. 

    

      

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

forts. § 105 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-11-25 § 158 att uppdra åt kanslienheten att i 

samverkan med förslagsställaren arrangera allmänna snitselvandringar i de  

områden där bedömning görs om att det finns förutsättningar, dels utifrån 

markägarens intresse och dels utifrån att det med stöd av kommande 

Friluftsplan kan bidra till ett utvecklat friluftsliv samt med ett säkerställt 

underhåll. Kommande Friluftsplan behöver också ta hänsyn till behov av 

vindskydd och rastplatser.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat 

med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Förslagsställare                           

Kanslienheten 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 Dnr 2020-000305 800 

Medborgarförslag - Årlig hållbarhetsvecka med fokus på 

ekologisk hållbarhet förslagsvis i samband med Earth Hour 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-12-01 om en årlig hållbarhetsvecka 

med fokus på ekologisk hållbarhet, förslagsvis i samband med Earth Hour.  

    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2020-12-01. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricera medborgarförslag    

          till kommunstyrelsen för beredning.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till 

KS 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 107 Dnr 39726  

Meddelande KF 2020-12-16 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Johansson, ordförande FOKUS-nämnden informerar om redovisning 

från nämndens verksamheter vid senaste nämndsammanträdet kring bland 

annat lärarbehörighet inom förskola, skola och fritids.   

Kenneth Gustavsson, ordförande i socialnämnden informerar bland annat om 

beslut i regionen om gratis covidvaccination samt om status kring corona i 

förvaltningens verksamheter där det för närvarande råder ett stabilt läge.  

Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande informerar om klimatlöfte, 

pågående strandskyddsutredning, skolskjutsfrågan, beslut om campus 

Dalsland, julpresentkort som tilldelats personal och politiker att användas för 

inköp i hos lokala butiker och företag.  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.       

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

God jul och gott nytt år 

Christina Virevik, kommunfullmäktiges ordförande tackar för ett gott 

samarbete under året där kommunfullmäktiges sammanträden till följd av 

coronapandemin har genomförts under perioder såväl med mindre ledamöter 

än normalt och delvis digitalt.  

Vid årets sista sammanträde brukar sedvanligt luciafirande och utdelning av 

förtjänsttecken ske men med anledning av pandemin får firandet ställas in 

och utdelningen av förtjänsttecken skjutas till ett sammanträde under nästa år 

2021.  

Ordföranden informerar och tackar också avslutningsvis för de stora insatser 

personalen inom kommunens verksamheter genomfört under de svåra 

förhållanden som pandemin medfört. För närvarande pågår inom 

socialförvaltningen, planering och beredskap inför vaccinationsperioden så 

att det arbetet kan startas direkt när vaccinationerna kommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


