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§ 1 Dnr 2020-000224 041 

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 – Finansiella mål 

Sammanfattning av ärendet 

Inga förändringar avseende de finansiella målen föreslås inför 2022 då dessa 

bedöms vara adekvata i förhållande till kommunens mål om god ekonomisk 

hushållning. De finansiella målen definieras enligt bifogad handling.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-01-26                                               

Bilaga - Finansiella mål 2022     

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att anta de finansiella målen för år 2022  

         inklusive beskrivning i enlighet med bilaga 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Ekonomichef 
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§ 2 Dnr 2017-000226 045 

Tillfälligt lån - EDIT (Ett Dalsland I Tillväxt) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-08-30 § 62 om ett tillfälligt räntefritt lån 

till föreningen eDIT om 430.500 kronor. Detta regleras i upprättat avtal 

mellan kommunen och föreningen daterat 2017-11-23, enligt avtalet så ska 

föreningen återbetala lånet i sin helhet senast 2021-01-31.                         

Föreningen har under januari månad inkommit med begäran om anstånd på 

delar av återbetalningen i enlighet med skrivelse daterat 2021-01-12. 

Ekonomichefen har lagt ett tillfälligt anstånd på hela beloppet tills dess att 

kommunfullmäktige kan hantera ärendet i mars. 

Dalslandskommunerna har ställt sig bakom den framtidsstudie som tagits 

fram för eDIT och som har resulterat i ett antal förslag, varav flera berör den 

framtida ekonomiska inriktningen direkt och indirekt. eDIT’s styrelse har 

beslutat att gå vidare med de flesta av dessa förslag.                                             

Utifrån detta faktum samt att kommunens likviditet är relativt god är 

bedömningen att det är möjligt att tillmötesgå föreningens önskemål om 

anstånd till 2021-12-31 för 50.000 kronor av ursprungliga 430.500. 

Resterande del om 380.500 kronor ska betalas senast 2021-03-31.  

Finansieringen ryms inom ramen för kommunens befintliga likviditet.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-01 – ekonomichef                   

Skrivelse 2021-01-12 – styrelsen i eDIT                          

Avtal avseende lån 2017-11-23 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar om anstånd med återbetalning till               

          2021-12-31 med 50.000 kronor av ursprungligt lån om 430.500 kronor  

          till föreningen eDIT. Samtidigt förfaller återstående del om 380.500  

          kronor till betalning senast 2021-03-31 

      

 

 

 

Expedieras till 

Föreningen eDIT                           

Ekonomichef 
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§ 3 Dnr 2021-000021 001 

Principbeslut i frågan om omorganisation av Dalslands Turist 

AB och Dalslands Kanal AB 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands turist AB/DTAB har under 2020 påbörjat ett genomförande av en 

organisationsförändring som syftar till att integrera turistbolaget med 

kanalbolaget /DKAB för att på det sättet samla resurserna och tillsammans 

bli mer effektiv i bolagens uppdrag.                                                       

Förändringen innebär att det numera finns en VD för båda bolagen som ska 

tillvarata respektive bolags intressen och där det är möjligt samordna för att 

uppnå större effektivitet och skapa mervärde. Personalen ska vara anställd 

och det praktiska arbetet ska ske inom DKAB medan DTAB genom 

styrelsen får en beställarfunktion gentemot DKAB. En del i förändringen är 

att kontoret flyttas till Upperud. 

Behov finns av att under 2021 arbeta vidare med att konkretisera uppdraget 

för bolagen och formerna för samverkan genom att ta fram och i 

kommunerna behandla konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för 

den nya organisationen. För att snarast möjligt komma igång med och få 

effekt på det nya arbetssättet och organisationen, görs bedömningen att 

principbeslut och uppdrag för den fortsatta utvecklingen behöver fattas.  

Vid styrelsemöte i Dalslands Turist AB den 1 december 2020 beslutar därför 

styrelsen att:                                                                                                       

1.  rekommendera fullmäktigeförsamlingarna att fatta ett principbeslut om att   

     ställa sig bakom organisationsförändring av Dalslands turist AB/Visit          

     Dalsland (DTAB) och Dalslands kanal AB                                                                

2.  uppdra till bolagets VD att skicka ut underlag för principbeslut till  

     ägarkommunerna och efter beslut, i dialog med kommuner och  

     medlemsföretag, verka för att upprätta konsortialavtal, bolagsordning och  

     ägardirektiv för antagande i respektive kommun under 2021   

Bedömning görs av kanslichef att samordningen enligt ovan underlättar 

möjligheterna till fokusering och marknadsföring av varumärket.               

Kanalen är dessutom en viktig gemensam utgångspunkt för samarbetet inom 

Dalsland och för Dals-Eds del ligger det i linje med kommunens fokus på att 

inom ramen för Utvecklingsplanen utveckla Stora Le som en resurs och som 

en del av kanalen. Samtidigt är det viktigt att Dals-Ed inom samarbetet även 

tillvaratar andra turistiska värden såsom vandring i våra naturområden och 

kanoting i våra övriga sjöar och vattendrag, som en värdefull resurs för hela 

Dalsland. 
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forts. § 3 

      

Beslutsunderlag                                                                                         

Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-02-03                                 

Förslag - Principbeslut i frågan om omorganisation av Dalslands Turist AB 

och Dalslands Kanal AB 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom    

         organisationsförändring av Dalslands turist AB/Visit Dalsland (DTAB)    

         och Dalslands kanal AB (DKAB) enligt beskrivningen ovan 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen uppdra att i  

         dialog med bolagens VD under 2021 upprätta konsortialavtal,  

         bolagsordning och ägardirektiv för antagande i kommunen under året      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till 

info@dalsland.com 
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§ 4 Dnr 2021-000032 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ersättare i 

Kommunfullmäktige, ersättare i FOKUS-nämnden samt 

ledamot i Plan- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Lizbet S Galle (C) har inkommit med avsägelse kring uppdragen som 

ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i FOKUS-nämnden samt ledamot   

i Plan- och byggnadsnämnden. 

 

Centerpartiet avser att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige 

återkomma med förslag till ny ersättare i FOKUS-nämnden samt ledamot      

i Plan- och byggnadsnämnden.         

      

 

Beslutsunderlag                                              
Avsägelse inkommen 2021-02-08 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelse från                       

Lizbet S Galle avseende ovanstående uppdrag 

- Kommunfullmäktige beslutar att överlämna till Länsstyrelsen för ny 

sammanräkning 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Länsstyrelsen                                                                                                   

KF  
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§ 5 Dnr 2021-000070 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ordförande i Edshus 

AB:s styrelse 

Sammanfattning av ärendet 

Sten-Åke Olsson har inkommit 2021-03-09  med avsägelse gällande 

ordförande i Edshus AB:s styrelse. 

      

Beslutsunderlag                                                                                              

Avsägelse 2021-03-09 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelse från Sten-Åke     

         Olsson avseende förtroendeuppdrag som ordförande i Edshus styrelse  

     -   Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till valberedningen Edshus      

         att nominera förslag till ny ordförande   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                                                                      

Valberedningen Edshus                    

Sten-Åke Olsson                     

KF 2021-05-12 
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§ 6 Dnr 2020-000089 005 

Motion - om att direktsända kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2020-03-16 från Anders Bengtsson (SD) om att 

direktsända kommunfullmäktiges sammanträden och att publicera på 

hemsidan. Kommunfullmäktige har 2020-03-18 § 14 godkänt att motionen 

får behandlas och remitterat ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Frågan om att spela in och sända kommunfullmäktiges sammanträden har 

varit aktuell vid flera tillfällen under senare år. Diskussion har tidigare förts i 

olika partipolitiska sammanhang och i den parlamentariskt utsedda 

Demokratigruppen. Diskussionerna har inte lett fram till någon åtgärd, då det 

inte varit kostnadsmässigt försvarbar och frågan dels har varit omgärdad av 

en del synpunkter på att sändningen t ex kan verka hämmande för debatten.  

 

Under pandemin har många erfarenheter gjorts på många områden i 

samhället och i organisationen för att lösa uppkomna situationer och för att 

minska smittspridningen. Genom kommunens digitala plattform har t ex 

olika digitala lösningar prövats för att klara av såväl kommunens 

verksamheter som politiska sammanträden. Erfarenheterna öppnar för att 

även hitta former för att webbsända eller i alla fall inspelning av 

kommunfullmäktiges sammanträden och redigera inspelningarna så att de 

följer tillgänglighetskrav för publicering. Detta alternativ medger i så fall 

ingen livesändning men kan vara ett sätt att ändå påbörja en möjlighet för 

allmänheten att ta del av kommunfullmäktige i efterhand.  

Även inspelningsalternativet kommer att kräva en finansiering för inköp av 

datorer och ljudutrustning, beräknat till cirka 15 000 kronor som behöver 

finansieras, förslagsvis inom kommunfullmäktiges ansvar.   

Webbsändning av kommunfullmäktige ligger i linje med intentionerna i 

kommunens utvecklingsplan och utvecklingsområdet Demokrati.  

Bedömning görs av kanslichef att för närvarande finns möjligheter att med 

befintlig och inköpt utrustning spela in fullmäktigesammanträden och 

publicera på hemsidan vilket dock samtidigt kräver en arbetsinsats som 

behöver fördelas, dels för inspelningen och dels för redigering och 

publicering. Frågan om webbsända fullmäktigesammanträden har tidigare 

varit diskuterat genom åren i bland annat Demokratigruppen där andra 

aspekter lyfts och som kan vara lämpligt att beakta för den fortsatta 

behandlingen.  
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forts. § 6 

 

Yrkande                                                                                                          

Per Normark (V) yrkar på att som tillägg till beslutet tillföra att                      

sträva efter att undanröja för de hinder som finns för att 

kommunfullmäktiges sammanträden ska genomföras direktsänt. 

 

Propositionsordning                                                                                      

Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan och finner att 

Normarks yrkande ska bifallas.    

  

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse 2021-01-13 kanslichef                                                                 

Motion 2020-03-16           

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att besvarar motionen genom att med 

utgångspunkt från att inspelning av fullmäktigesammanträden är 

mest lämpligt utifrån nuvarande förutsättningar, överlämna åt 

Demokratigruppen att avgöra formerna för hur inspelningen ska gå 

till och när det kan påbörjas, i dialog med kanslienheten och 

digitaliseringsstrateg   

 

      -     Kommunfullmäktige beslutar att sträva efter att undanröja för de                                                           

            hinder som finns för att kommunfullmäktiges sammanträden ska   

            genomföras direktsänt 

  

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kanslienheten                     

Demokratigruppen                    

Digitaliseringsstrateg 
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§ 7 Dnr 2020-000206 310 

Medborgarförslag - Trafikhinder på Gamla Edsvägen mellan 

Hagaskolan och Sockenstugan 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag inkommer 2020-08-10 som gäller trafikhinder på Gamla 

Edsvägen mellan Hagaskolan/Sockenstugan. Kommunfullmäktige beslutar 

2020-09-16 § 67 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-10-14  § 150 att 

remittera förslaget till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.  

Samhällsbyggnadschefen har inkommit med tjänsteskrivelse som beskriver  

den aktuella vägsträckan, hur området ser ut, hastighetsbegränsningar och 

cykel- och gångbanan. 2019 genomförs en trafikmätning på den aktuella    

50-sträckan under en vecka. Cirka 72 % höll sig inom den lagstadgade 

hastighetsbegränsningen och 5,4 % körde mer än 10 km för fort.                                                                                         

Förslagsställaren föreslår att det placeras ut ett liknande hinder som 

Trafikverket har gjort på Södra Moränvägen i Äng. Gamla Edsvägen är en 

något smalare väg och det är en begränsad längd på vägsträckan cirka 250 

meter innan man kommer till 30 km sträckan där det finns trafikhinder i 

form av gupp. Vid vissa tider i samband med skolskjutsarna förekommer det 

busstrafik från båda håll vilket kan skapa visst problem i trafiken. 

Undertecknad har i samråd med kommunens säkerhetssamordnare kommit 

fram till att ett trafikhinder på nämnda sträcka inte minskar olycksrisken till 

den grad som gör investeringen med tillhörande driftskostnader försvarbar.  

                                                                                      

Samhällsbyggnadschefen tackar för förslaget som sådant. 

Bedömningen är dock att det finns en bra gång- och cykelbana på den 

aktuella sträckan och att olycksrisken inte är större på den här  

vägsträckan än på någon av de andra kommunala vägarna i tätorten 

och därför är det i nuläget inte aktuellt med trafikhinder. 

      

Beslutsunderlag                            
Tjänsteskrivelse – samhällsbyggnadschef 2021-02-01               

Medborgarförslag 2020-08-10     

           

Kommunfullmäktiges beslut                 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad    

         utifrån samhällsbyggnadschefens yttrande      

Expedieras till                      

Förslagsställaren 
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§ 8 Dnr 2021-000069 600 

Medborgarförslag - Skolträdgårdar som pedagogiskt verktyg 

i undervisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag inkommer 2021-03-08 som gäller skolträdgårdar som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen på kommunens förskole- och 

skolenheter.      

 

Beslutsunderlag                      

Medborgarförslag 2021-03-08 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till  

          kommunstyrelsen för beredning       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 
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§ 9 Dnr 2021-000073 000 

Motion - Politisk övertygelse ska utgöra grund för 

diskriminering och att det införs i likabehandlingsplanen för 

Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2021-03-15 från Anders Bengtsson (SD) om att 

politisk övertygelse ska utgöra grund för diskriminering och att det införs i 

likabehandlingsplanen för Dals-Eds kommun. 

    

   

Beslutsunderlag                  

Motion 2021-03-15 

      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

kungörelsen 

- att remittera rubricerat motion till kommunstyrelsen för beredning  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 
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§ 10 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Carling kommunstyrelsens ordförande informerar om att 

Arbetsmiljöinspektionen påbörjar kommunens årliga uppföljning av  

det systematiska arbetsmiljöarbetet, tillsammans med kommunledning och 

huvudskyddsombud med början 23 april 2021 via Skype.    

Information lämnas också om trafikering och situationen i dagsläget vad 

gäller järnvägen och sträckan Oslo-Göteborg.                                                                                    

En utredning har lagts fram om strandskyddet och en remiss är utskickad,  

dock är inte till alla kommuner remissinstanser.  

Dalslandskommunerna samt Årjäng och Vänersborg ska arbeta fram ett  

gemensamt yttrande på remissen och därefter ska beslut tas i varje  

kommun. 

    

Anna Johansson FOKUS-nämndens ordförande informerar om att under 

sportlovet har ett ungdomsforum startats med ett första möte där fyra    

ungdomar och personal deltog. En grundsärskola ska startas upp på 

Snörrumskolan och det har också hållits ett uppstartsmöte inför kulturveckan 

som i år firar 10 års jubileum.    

 

Kenneth Gustavsson socialnämndens ordförande informerar om att 

vaccination har påbörjats utanför den kommunala omsorgen och                         

att särskilt boende och hemtjänsten är i slutfasen av vaccineringen.             

 

Ledamot för Dalslands miljö- och energinämnd Per Normark informerar   

från samverkansmöte med direktionen den 18 februari 2021.                                  

Ärenden på möte är bland annat budgetramar och taxor inför 2022, 

återkoppling om Grean i Bengtsfors och också potentiellt förorenad mark i 

Dalskog. 

 

Ordföranden informerar om att önskemål har inkommit om att ledamöter  

vill sitta tillsammans partigruppvis även under digitala kommunfullmäktige.            

Ordförande uppdrar till gruppledarna att föra diskussion med berörda och 

återkoppla till densamma.                                                                        

Regionen har utsett covidsamordnare i alla kommuner och Christina Virevik 

är kommunens covidsamordnare. 
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forts. § 10 

 

Dals-Eds kommun ligger bland de kommuner i regionen som haft lägst  

smittspridningantal fall/10.000.                                                                 

Ordföranden vill trycka på vilket fantastiskt arbete som all sjukvårdspersonal 

gör och har gjort för att hantera Corona och smittspridning.  

Invånarna i vår kommun har också tagit ansvar och hanterat Corona på ett 

otroligt bra sätt. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ett sammanträde per år 

utlokaliseras utanför tätorten. Ordföranden aviserar om att eventuellt ett 

sammanträde med kommunfullmäktige skall genomföras utomhus längre 

fram under året. 
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§ 11 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

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

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

      

 

 

 


