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§ 23 Dnr 2021-000007 290 

Bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds kommun 2021-

2023  

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs 2016. Enligt Lag 

(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 

kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång 

per mandatperiod. Uppgifterna ska särskilt grunda sig på en analys av den 

demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för 

särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjerna för 

bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap 3 § 5 p 

plan- och bygglagen (PBL).   

Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-03 § 3 att samråda om förslag till 

bostadsförsörjningsprogram 2021-2023 under perioden 2021-02-04-            

2021-04-01.                                                                

Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från kommunens vision och 

utvecklingsplan. 

Utredaren kanslienhetens bedömning är att förslaget tar utgångspunkt i de 

synpunkter som inkommit i medborgardialogen för ny ÖP samt den enkät 

som skickats ut till aktörer inom bostadsbranschen i kommunen och öppnar 

också upp för samverkan och delaktighet i genomförandestrategins 

aktiviteter. Tidsperioden i bostadsförsörjningsprogrammet har satts till  

2021-2023 för att skapa synergieffekter då det revideras samtidigt som 

kommunens utvecklingsplan. För att underlätta uppföljning och för att 

säkerställa att aktiviteterna blir genomförda föreslås också att aktiviteterna 

för bostadsförsörjningsprogrammet integreras i genomförandeplanen för 

kommunens utvecklingsplan. Förslaget har reviderats i enlighet med 

kommentarer i samrådsredogörelsen.                                                               

                                                                                                             

Beslutsunderlag                        
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-04-21. 

Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2023.      

Kommunfullmäktiges beslut  

     -   Kommunfullmäktige beslutar att anta bostadsförsörjningsprogram  

         2021-2023.    

Expedieras till                            

Länsstyrelsen Västra Götaland            

Utredare kanslienheten  
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§ 24 Dnr 2020-000235 043 

Taxor och avgifter 2021 - Dals-Eds kommun – 

Felparkeringsavgift och hyra parkering 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har enligt lag 1976:206 om felparkeringsavgift rätt att meddela 

parkeringsanmärkning om fordon har stannats eller parkerats i strid mot 

gällande föreskrifter på allmän plats. Enligt förordning 1976:1128 om 

felparkeringsavgift ska kommunfullmäktige fastställa felparkeringsavgift till 

en summa i intervallen 75-1000 kr.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-05-13 § 30 att införa felparkeringsavgift 

och fastställde avgiften för år 2020 till 800 kronor vid parkering på 

rörelsehindrades p-platser utan giltigt tillstånd och till 400 kronor vid 

parkering i strid mot övriga föreskrifter rörande parkering och stannande av 

fordon. Årskostnad för hyra av kommunal parkering i centrum fastställdes 

samtidigt till 1 680 kronor för elplats och 1 080 kronor för plats utan el. 

Ingen kostnad för felparkeringsavgift, kontrollavgift och hyra av parkering 

har fastställts för 2021.  

 

Utredarens bedömning är att felparkeringsavgift, kontrollavgift samt hyra av 

kommunal parkering i centrum föreslås fastställas till samma summa som för 

år 2020. Vidare föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt 

inkluderar felparkeringsavgift/kontrollavgift samt hyra av kommunal 

parkering i centrum i sina ordinarie taxor och avgifter. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-04-01.    

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:                                                                     

- att fastställa felparkeringsavgift och kontrollavgift för år 2021 i   

Dals-Eds kommun till 800 kronor vid parkering på rörelsehindrades 

p-platser utan giltigt tillstånd och till 400 kronor vid parkering i strid 

mot övriga föreskrifter rörande parkering och stannande av fordon.

                                                               

- att fastställa årskostnad för hyra av kommunal parkering i centrum 

för år 2021 med 1680 kronor för elplats och 1080 kronor för plats 

utan el.                                                                                                                  
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fort. § 24 

 

 

- att revidera taxor och avgifter för 2021 med tillägg om 

felparkeringsavgift och kontrollavgift samt årskostnad för hyra av 

kommunal parkering. Inför 2022 års taxor och avgifter uppdras till 

samhällsbyggnadsförvaltningen att inkludera felparkeringsavgift, 

kontrollavgift och hyra av kommunal parkering i centrum i 

förvaltningens ordinarie taxor och avgifter.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Utredare 

Samhällsbyggnadschef 

Ekonomichef 

KS Controller 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2021-000051 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska 

redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § bör 

motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år 

från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid 

ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska 

avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.  

Inkom Rubrik                                                                                                       

200921 Motion - attraktiv kommun 

Ärendets gång                                                                                                                

Motion har inkommit 2020-09-21 från Börje Holmqvist (S) om att göra 

Dals-Ed till en än mer attraktiv kommun. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-21 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning av förslag till motionssvar.                                       

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 2020-11-11 motionen och 

beslutar att remittera motionen till kommunledningsförvaltningen för 

beredning av ärendet. 

  

 

Inkom              Rubrik 

210316   Motion - Politisk övertygelse ska utgöra grund för   

                        diskriminering och att det införs i likabehandlingsplanen   

                        för Dals-Eds kommun 

 

Ärendets gång 

Motion har inkommit 2021-03-16 från Anders Bengtsson (SD) politisk 

övertygelse ska utgöra grund för diskriminering och att det införs i 

likabehandlingsplanen för Dals-Eds kommun. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-17 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning av förslag till motionssvar.      
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forts. § 25 

 

Inkom        Rubrik                                                                                                               

200914        Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid    

                        Tavlans motionsområde 

 

Ärendets gång        

Medborgarförslag inkom 2020-09-14 som gäller en discgolf (frisbeegolf) 

bana vid Tavlans motionsområde. Medborgarförslaget behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

2020-10-04 att remittera  

medborgarförslaget till FOKUS-nämnden för beredning och därefter 

återkomma till arbetsutskottet.      

 

 

Inkom        Rubrik      

200916            Medborgarförslag - Skatepark i Ed 

 

Ärendets gång 

Medborgarförslag inkom 2020-09-16 som gäller skatepark i Ed. 

Medborgarförslaget behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-

09-16 och remitteras till   

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

2020-10-14  att remittera medborgarförslaget till FOKUS-nämnden för 

beredning och återkomma till arbetsutskottet.      

  

  

Inkom        Rubrik 

201201   Medborgarförslag - Årlig hållbarhetsvecka med fokus på  

                        ekologisk hållbarhet förslagsvis i samband med Earth 

                        Hour  

 

Ärendets gång 

Medborgarförslag inkom 2020-12-01 och gäller årlig hållbarhetsvecka med 

fokus på ekologisk hållbarhet förslagsvis i samband med Earth Hour. 

Medborgarförslaget  behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-

12-16 och remitteras till  kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-01-20  att remittera 

medborgarförslaget till kommunchef för beredning av förslag till svar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla ärendet 2021-04-14.       

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 25 

    

 

Inkom        Rubrik 

210308   Medborgarförslag - Skolträdgårdar som pedagogiskt  

                        verktyg i undervisningen 

 

Ärendets gång 

Medborgarförslag inkom 2021-03-08 och gäller skolträdgårdar som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. Medborgarförslaget behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-17 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

  

 

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2021-04-12. 

   

    

Beslutsförslag 

     -   Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar  

         att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och           

         medborgarförslag. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till 

Kanslienheten 
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§ 26 Dnr 2021-000070 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ordförande i Edshus 

AB:s styrelse - Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-03-17 § 5 att godkänna avsägelse från 

Sten-Åke Olsson avseende förtroendeuppdrag som ordförande i Edshus 

styrelse. Kommunfullmäktige beslutar också att uppdra till valberedningen 

Edshus att nominera förslag till ny ordförande. 

Valberedningen för Edshus inkommer 2021-04-26 med ett förslag till 

nominering av ny ordförande.     

 

Beslutsunderlag                 

Förslag till nominering – Valberedningen Edshus. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut  

    -    Kommunfullmäktige beslutar att godkänna valberedningens förslag till  

         nominering och utser Pertti Hedkrok som ny ordförande i Edshus AB:s  

         styrelse. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Vald            

Edshus AB                            

Lönekontoret                     

Kommunkansliet 
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§ 27 Dnr 2021-000032 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ersättare i 

Kommunfullmäktige, ersättare i FOKUS-nämnden samt 

ledamot i Plan- och byggnadsnämnden - Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-03-17 § 4 att godkänna avsägelse från  

Lizbet S Galle (C) som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i                

FOKUS-nämnden samt ledamot i Plan- och byggnadsnämnden.     

Kommunfullmäktige beslutar också att begära ny sammanräkning från 

Länsstyrelsen, beslut inkommer 2021-03-25 som utser Anders Forsdahl (C) 

till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Vid sammanträde med kommunfullmäktige 2021-04-14 § 17 beslutas att 

utse Nicklas Johansson (C) till ny ledamot i Plan- och byggnadsnämnden 

efter Lizbet S Galle (C).  

Centerpartiet avser att till dagens sammanträde lämna besked om förslag till 

ny ersättare i FOKUS-nämnden.  

 

Yrkande 

Martin Carling (C) föreslår att vid dagens sammanträde utse Eva A 

Johansson (C) till ny ersättare i FOKUS-nämnden. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva A Johansson (C) till ny 

ersättare i FOKUS-nämnden efter Lizbet S Galle (C).  

      

 

 

 

 

 

Expedieras till                  
Vald                                                                             

FOKUS-nämnden                        

Kommunkansliet                                                                                       

Gruppledare C 
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§ 28 Dnr 2021-000097 102 

Avsägelse - Ledamot i Sydvästra Värmlands och Norra 

Dalslands överförmyndarnämnd (C) - Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 

Siv Gustavsson (C) har inkommit med avsägelse 2021-04-07 avseende 

uppdraget som ledamot i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 

överförmyndarnämnd.      

Kommunfullmäktige beslutar 2021-04-14 § 19 att godkänna avsägelse från 

Siv Gustavsson (C).  

Centerpartiet avser att vid dagens sammanträde lämna förslag till ny 

ersättare. 

 

Yrkande 

Martin Carling (C) föreslår att vid dagens sammanträde utse Gösta 

Schagerholm (C) till ny ledamot i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands 

överförmyndarnämnd.      

 

           

Kommunfullmäktiges beslut  

    -    Kommunfullmäktige beslutar att utse Gösta Schagerholm (C) till ny   

         ledamot i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands  

         överförmyndarnämnd efter Siv Gustavsson.      

  

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till 

Vald                      

Lönekontoret                                           

Åmåls kommun                               

Kommunkansliet 
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§ 29 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 att kommunen ska införa en 

årlig hållbarhetsvecka med fokus på ekologisk hållbarhet, förslagsvis i slutet 

av mars i samband med Earth Hour, med start år 2022. Kommunfullmäktige 

remitterade förslaget till kommunstyrelsen, som i sin tur skickade det vidare 

till kommunchefen för beredning. 

Förslaget handlar om att kommunala verksamheter, det lokala näringslivet 

och föreningslivet engageras i att delta i vad som kan handla om 

föreläsningar, konserter, prylbytardagar och andra aktiviteter. Motiveringen 

är att kommunen återigen ramlade ned i rankingen om Sveriges mest 

hållbara kommun, från 169:e plats år 2019 till 211:e plats 2020. 

Förslagsställaren menar att trots att kommunens vision och mål framhåller 

vikten av en hållbar kommun, så syns det i realiteten tyvärr mindre av detta. 

Medborgarförslaget ligger helt i linje med kommunens ambition sedan ett 

par år tillbaka, att ytterligare öka kunskap och insatser för en hållbar 

utveckling i tre dimensioner, den ekologiska, den sociala och den 

ekonomiska.                                                                                                       

                                                                                                             

Kommunchefens bedömning är att medborgarförslagets intentioner är i 

grunden mycket bra och själva förslaget skulle med fördel kunna utvecklas 

ytterligare. Enligt det synsätt som vi i kommunen har anammat bör 

hållbarhetens samtliga tre dimensioner vara i fokus, då dessa är ömsesidigt 

beroende och odelbara i ett hållbart samhälle.                                                    

Vidare bedöms, med hänvisning till områdets dignitet och komplexitet, att en 

veckas hållbarhetsfokus blir för kort för att göra skillnad, åtminstone det 

första året.                                                                                                                    

År 2 skulle det kunna införas som en årlig tradition.                                           

Efter beredning föreslås istället att utropa hela år 2022 till ett hållbarhetsår, 

företrädesvis med olika teman för varje månad. Idéer till upplägg kan hämtas 

från årets satsning, Friluftslivets år. En viss budget bör avsättas för till 

exempel marknadsföring, arrangemang och material. Den samlade 

aktiviteten bör integreras i genomförandet av utvecklingsplanen.                         

Med ett tydligt politiskt uppdrag i grunden skapas en legitimitet som visar att 

frågan är viktig för kommunen. För att skapa delaktighet och kraft för att 

lyfta hållbarhetsfrågorna bör en arbetsgrupp tillsättas som planerar teman 

och aktiviteter och förankrar dessa både inom och utanför 

kommunorganisationen.  
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forts. § 29 

Coronapandemin kommer dock fortsatt att ta mycket tid och kraft under år 

2021 och ambitionsnivån på teman och aktiviteter bör läggas på en 

genomförbar nivå. Med fördel kan därför ett koncept skapas som naturligt 

tangerar verksamheternas grunduppdrag för hållbar utveckling, så att det inte 

känns som något extra uppdrag vid sidan om. 

Kompetens- och genomförandestöd kan hämtas från Dalslands Miljö- och 

Energikontor samt via kommunens medverkan i Glokala Sverige. 

 

Beslutsunderlag                      

Medborgarförslag 2020-12-01                         

Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-04-12 

  

    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvarar medborgarförslaget på följande 

sätt: 

 

    -   Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett arbete för att ta fram ett    

        koncept för ett hållbarhetsår 2022 med efterföljande årliga  

        hållbarhetsveckor enligt medborgarförslagets intention. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förslagsställare                               

Kommunchef               
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§ 30 Dnr 2021-000106 005 

Medborgarförslag - Skydda barn och ungdomar från 

exponering av porr i kommunens lokaler 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-04-19 om att skydda barn och 

ungdomar från exponering av porr i kommunens lokaler.   

   

Beslutsunderlag                   

Medborgarförslag 2021-04-19. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat  

          medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.  
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§ 31 Dnr 2021-000134 100 

Medborgarförslag - Webbsända kommunfullmäktiges 

sammanträden och inrätta chattfunktion för allmänhetens 

frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-05-10 om att webbsända 

kommunfullmäktiges sammanträden och inrätta chattfunktion för 

allmänhetens frågestund.   

 

   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2021-05-10   

 

    

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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§ 32 Dnr 40438  

Meddelande KF 2021-05-12 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 33 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar                                                                

-  från möte med styrgruppen för Campus Dalsland som är ett samarbete   

   mellan Dalslandskommunerna och Årjängs kommun när det gäller    

   högskoleutbildning i Bäckefors. Kristina Sandström har anställts för att  

   leda och genomföra arbetet med ett högskolecampus.                                                                             

-  Götalandsregionen har lämnat besked om att tåget mellan Ed och   

   Trollhättan fortsätter med två avgångar tur och retur och att en utvärdering  

   ska göras under hösten 2022.                                                                                          

-  Information lämnas också om processen kring vindkraftpark Ed SV.          

-  Ett digitalt inspektionsmöte har genomförts mellan Arbetsmiljöverket och    

   kommunledningen. Därefter har stickprovsinpektioner gjorts på Haga och    

   Snörrumskolan samt hemsjukvården. Syftet är att granska den årliga  

   uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om budgetuppföljning 

av tertial 1, Utsiktens NB-program och kulturveckan som planerar för en 

konsert i Terassparken. Sommarlovsvagnen blir av även i sommar med hjälp 

av statliga medel. 

 

Socialnämndens ordförande informerar om arbetsmiljöverket inspektion, 

som är en process som nu pågår och formellt beslut från Arbetsmiljöverket 

väntas under våren.                                                                             

Information lämnas också om Samordningsförbundet BÅD-ESÅ från start 

2005 och framåt.   

 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att då uppvaktningen år 

2020 av anställda som arbetat 25 år i kommunen inte genomförts på grund 

av Covid , kommer det istället att ske vid nästa sammanträde i juni innan 

kommunfullmäktige.                                                                                        

Information lämnas också om att presidiet har påbörjat arbetet med 

revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
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§ 34 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

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

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

      

 


