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§ 60 Dnr 2020-000126 214 

Ny detaljplan ED 10:2 m.fl.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till detaljplan för ED 10:2 med flera Dals-Eds kommun, har varit 

utställt för granskning under tiden 22 april – 16 maj 2021 då Länsstyrelsen, 

myndigheter, kommunala instanser, sakägare och övriga berörda fått tillfälle 

att inkomma med synpunkter.                                                                         

Planområdet ligger i nordvästra delen av samhället Ed och väster om 

Nössemarksvägen väg 2183 samt Stora Le. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i upp till två till tre våningar på 

obebyggda tomter. Planområdet är idag planlagt för bostäder i en våning, 

begränsat till friliggande eller parhus. Huvuddelen av planområdet är redan 

idag bebyggd med bostäder.  

Syftet med detaljplanen är även att korrigera rådande förhållanden så att 

detaljplan och genomförd fastighetsbildning överensstämmer.                        

Under granskningstiden har sju yttranden inkommit. Dessa har 

sammanställts i ett granskningsutlåtande enligt PBL 5 kap 23 §, inkomna 

synpunkter har bemötts.  

Granskningsutlåtandet har skickats till Länsstyrelsen och till de som lämnat 

in synpunkter enligt PBL 5 kap 24 §. Mindre revideringar av plankarta och 

planbeskrivning har gjorts inför antagandet i enlighet med synpunkter som 

tillgodosetts i granskningsutlåtandet. Då planförslaget inte ändrats väsentligt 

ställs det inte ut för ny granskning. Övriga synpunkter som inkommit under 

samråd och granskning har inte tillgodosetts.  

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget och med 

stöd av PBL 5 kap 27 § föreslå till kommunfullmäktige att anta detaljplanen 

för ED 10:2 med flera i Dals-Eds kommun.           

Beslutsunderlag                     

Beslut Plan- och byggnadsnämnden 2021-06-30 § 49.                     

Planbeskrivning.               

Granskningsutlåtande.                                   

Plankarta.       

Kommunfullmäktiges beslut 

   -   Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för ED 10:2 med flera. 

       

Expedieras till              

Plan- och byggnadsnämnden                 

Utredare kanslienheten 
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§ 61 Dnr 2021-000074 200 

Remiss - om regional fysisk planering enligt plan- och 

bygglagen - Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 1 januari 2019 kan regioner bli ansvariga för regional fysisk 

planering enligt plan- och bygglagen/PBL. Frågan kring hur kommuner ser 

på Västra Götalandsregionen/VGR som regionplaneorgan enligt PBL är ute 

på remiss till kommunerna.    

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i princip avrått kommuner från 

regional fysisk planering eftersom det försvagar kommunernas rådighet över 

mark- och vattenanvändning och i praktiken blir styrande även om den inte 

är bindande. Västra Götalandsregionen/VGR framhäver i sitt faktaunderlag 

en tolkning av att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 

minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional 

karaktär och att det i samverkan finns möjligheter att forma och anpassa 

regionplanen utifrån de behov som finns i Västra Götaland då kommuner 

och region med flera redan idag samverkar kring ett antal områden.  

Dals-Eds kommun är positiva till större samverkan och en helhetssyn. 

Regional planering bör dock frikopplas från PBL och istället bygga på 

frivillig samverkan mellan region och kommuner. Regional planering 

bör utgå från de verksamheter som beslutas på regional nivå samt från 

frågor med regional logik. Det är de lokala förutsättningarna och de 

lokala sakfrågornas vikt som bör vara utgångspunkt för vilka 

samarbetspartners och samverkansformer som används. 

Mandatet över markanvändning bör ligga så nära platsen som möjligt 

för att inte riskera att okända värden går förlorade. I de frågor som 

kommunen har rådighet över bör mandatet ligga hos kommunen. I de 

frågor som kommunen inte har rådighet över kan processer förenklas 

genom större samverkan och regional planering. Det finns flera 

områden där samverkan är möjligt vilka också beskrivs i föreliggande 

tjänsteskrivelse. 

 

Det finns en stor osäkerhet i remissens underlag och för att Dals-Eds 

kommun ska ha en åsikt i frågan behöver man känna till hur 

kommunernas delaktighet säkerställs. Det bör vara en delaktighet även 

i genomförandet och kommunerna behöver också ges möjlighet att 

kunna vara delaktiga. Dals-Eds kommun vill se en överenskommelse 

som säkerställer förutsättningarna innan vi kan ge ett fullständigt 

besked kring vår ställning för regional fysisk planering enligt PBL.  
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forts. § 61 

 

Hänvisning görs till kommunens mål och riktlinjer då en förstärkt samverkan 

inom regionen bedöms kunna bidra till kommunens vision och mål. 

 

Finansiering krävs inte i dagsläget, men om VGR ska bli regionplaneorgan 

enligt PBL och ta fram en regional plan kommer resurser krävas för att 

kommunen ska kunna vara aktivt delaktiga. 

                                                                                                                  

Med regional fysisk planering enligt PBL gör kanslienhetens utredare 

bedömningen att det finns såväl fördelar som nackdelar, mer utförlig 

beskrivning redovisas i tjänsteskrivelsen. 

 

      

Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-08-12.                                             

Bilaga till tjänsteskrivelse - Förslag till svar på remissens frågeställningar.                              

Remissbrev – om regional fysisk planering enligt PBL-VGR som 

regionplaneorgan.                         

Remissunderlag.      

  

    

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige beslutar att besvara remissen enligt förslag till    

        remissvar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till                    
Västra Götalandsregionen                   

Utredare kanslienheten 
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§ 62 Dnr 2020-000235 043 

Taxor och avgifter 2021 - Dals-Eds kommun –                         

Revidering av PBN-taxa 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen kan finansiera sitt planarbete på olika sätt, genom 

skattemedel, planavtal med exploatören eller med planavgift i samband 

med att bygglov beviljas.  

 

Bestämmelser om planavgifter finns reglerade i 12 kap 9-10 §§      

plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Planavgifter tas ut för att täcka kostnader kommunen har för 

framtagande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Kommunen får 

endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen eller 

områdesbestämmelserna är till nytta för fastigheten. 

En planavgift får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för 

att ta fram detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

Enligt Taxor och avgifter för Dals-Eds kommun 2021 ska planavgift 

tas ut i samband med bygglov enligt tabell 8 i tillhörande kompendium 

“Plan- och bygglovstaxa 2011 Sveriges Kommuner och 

Regioner/SKR”. 

 

Plan- och bygglovingenjör föreslår att planavgift enligt tabell 8 i 

kompendium “Plan- och bygglovstaxa 2011 (SKR)” ej ska användas, 

det vill säga att planavgift ej ska tas ut i samband med bygglov för att 

finansiera detaljplaner som kommunen själv har bekostat. 

Finansiering för framtagande av detaljplaner som kommunen själv bekostar 

finansieras fortsättningsvis istället med skattemedel.                                                                                                                          

      

Beslutsunderlag                 
Tjänsteskrivelse Plan- och bygglovingenjör 2021-07-28. 

Taxor och avgifter Dals-Eds kommun 2021, antagen av 

kommunfullmäktige 2020-11-11 § 85. 

Plan- och bygglovstaxa 2011 - SKR.  

      

Kommunfullmäktiges beslut                                                                             
    -   Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxor och avgifter 2021 med    

        borttag av tabell 8, planavgift, i plan- och bygglovstaxa.  

                                                                                                           

Expedieras till                   

Plan- och byggnadsnämnden 
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§ 63 Dnr 2021-000151 007 

Revisionsrapport - Granskning av investeringar - styrning, 

intern kontroll och uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds kommun har PwC 
genomfört en granskning av kommunens styrning, intern kontroll och 
uppföljning av investeringar. Efter genomförd granskning är den samlade 
bedömningen att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig styrning, kontroll 
och uppföljning av projekt och investeringar.  

I revisionsrapporten påpekas att det vid granskningstillfället saknas antagna 
riktlinjer för investeringsverksamheten utöver riktlinjerna för 
investeringsprocessen som är inkluderade i styrprinciperna.                                
PwC rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att investeringsriktlinjer 
antas som beskriver investeringsprocessen i sin helhet. 

Det utkast till rutin för investeringsprocessen som tidigare arbetats fram men 
ännu inte antagits ses nu gemensamt över av ekonomienheten och 
samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån de rekommendationer som lyfts i 
revisionsrapporten. Syftet är att säkerställa att alla investeringar hanteras på 
ett likartat sätt, samt att alla underlag innehåller uppgifter som möjliggör ett 
korrekt investeringsbeslut och att en uppföljning och analys görs 
systematiskt under projekttiden samt vid projektavslut. Vidare ska en 
enhetlig tillämpning av gällande regler för redovisningar av investeringar 
tillses.                                                                                                                           

När det gäller kommunens långsiktiga lokalförsörjning finns en påbörjad 
riktlinje för lokalförsörjning, som behöver revideras och antas. Syftet med 
riktlinjen är att beskriva arbetsgången för att fånga upp och kartlägga 
behovet i verksamheterna kommande 10-årsperiod.      

Kommunstyrelsen beslutar 2021-09-01 § 120 att uppdra till ekonomichef att                                                                       

färdigställa en skriftlig riktlinje och rutiner för investeringsprocessen med 

hänsyn tagen till de av revisorerna lämnade rekommendationerna senast 

december 2021. Att uppdra till kanslichef att ta fram ett förslag till 

uppdatering av kommunens styrprinciper senast december 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar också att uppdra till samhällsbyggnadschef att  

senast till december 2021 revidera påbörjade riktlinjer för lokalförsörjning 

för antagande.  
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Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef 2021-08-10.                   

Revisionsrapport - Granskning av investeringar - styrning, intern kontroll 

och uppföljning.      

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och uppdrar åt  

        kommunstyrelsen att följa upp uppdragen om investeringsprocess,  

        kommunens styrprinciper samt riktlinjer för lokalförsörjning samt    

        rutiner och organisation för den samma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till                          

Revisorerna                           

Ekonomichef 
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§ 64 Dnr 2021-000155 107 

Samråd - Budget och verksamhetsplan 2022-2024 - 

Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst beskriver 

vad som planeras i verksamheten under 2022-2024 samt budget för 2022. 

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd 

med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till cirka                

320 000 uppdrag för 2022.  

 

Efter omprövning av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar 

förväntas investeringen vara helt avskriven år 2023 vilket resulterar i att 

avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna kostnad bedöms 

vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en 

budget med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet 

förväntas täckas av förbundets egna kapital. Det beräknade underskottet           

-4,5 mkr för 2022 föreslås därmed ej behöva återställas i enlighet med 

Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande av 

särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 

2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets 

ekonomiska resultat och ställning.  

Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland 

annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta 

förbundets medlemmar. En normal kostnadsutveckling förväntas 

fortsättningsvis och prisjustering för 2022 resulterar i en snitthöjning om            

2,7 %.  

                                                                                                          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef 2021-06-19.                 

Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024.                                                                                                                          

                                                                                                      

Kommunfullmäktiges beslut                         
    -   Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs  

        förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024. 

Jäv                                                                                                                       
Christina Virevik (C) och Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

 

 Expedieras till                        

Tolkförmedling Väst 
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§ 65 Dnr 2020-000229 800 

Motion - Attraktiv kommun 

Sammanfattning av ärendet 

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

ska bli en mer attraktiv kommun. Framförallt är kommunens 

konkurrensfördel den fantastiska naturen och det rika föreningslivet. 

Motionären menar att kommunen skulle behöva ta ett samlat grepp kring det 

som erbjuds i kommunen i form av friluftsliv och träningsmöjligheter för en 

aktiv fritid och att det skulle behöva ske i samverkan med lokala aktörer. En 

arbetsgrupp föreslås för att ta fram förslag för hur kommunen skulle kunna 

bli än mer attraktiv.   

Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-21 § 76 att remittera rubricerad 

motion till kommunstyrelsen för beredning.  

För det externa utvecklingsarbetet i kommunen, har kommunfullmäktige 

2019-12-18 beslutat om en utvecklingsplan för perioden 2020-2023.  

Kanslichefen sammanfattar i tjänsteskrivelsen delar av planen såsom 

kommunens vision, Dals-Ed – Den naturliga hållplatsen och visionens syfte. 

Därutöver beskrivs att utvecklingsplanen består av fyra utvecklingsområden; 

kompetens, demokrati, plats och miljö och att därtill är kopplat en rad 

aktiviteter inom de fyra utvecklingsområdena. Under 2021 har kommunen 

dessutom kunnat förstärka Utvecklingsplanens aktiviteter genom att vi i år 

deltar i Friluftslivets år och med de stimulansmedlen genomförs såväl 

aktiviteter som bestående åtgärder för att här och nu men också på sikt stärka 

friluftslivet. En viktig del i Friluftslivets år är att involvera föreningarna och 

se till att vi i samverkan ökar attraktiviteten, i hela kommunen. 

En förstärkt samverkan med ideella krafter för ökad attraktivitet är helt i linje 

med kommunens utvecklingsplan och utvecklingsområden demokrati, plats 

och miljö.  

 

Ingen ytterligare finansiering krävs men förslagsvis kan medel från 

Evenemangsmedel nyttjas för att genom föreningssamverkan genomföra 

aktiviteter i utvecklingsplanen.  

 

Kanslichefens bedömning är att inom kommunen finns mycket goda 

naturliga förutsättningar och mycket har gjorts och görs men med ett ännu 

mer samlat arbete tillsammans med det rika föreningslivet i kommunen kan 

vi förstärka arbetet ytterligare för friluftslivet och en aktiv fritid i Dals-Eds 

kommun. Utifrån motionen föreslås därför att kommunstyrelsen och 

FOKUS-nämnden uppdras att utreda förutsättningarna för ett 

förenings/utvecklingsråd med syfte att förstärka samverkan mellan 

föreningslivet och kommunen. I utredningen ska landsbygdernas medverkan  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 65 

 

i rådet säkerställas och förslag om hur finansiering via evenemangsmedlen 

kan möjliggöras. Det är viktigt att utredningen även beaktar den friluftsplan 

som tas fram under hösten.  

Det är ett mycket rikt föreningsliv i kommunen och tillsammans med goda 

naturliga förutsättningarna för friluftsliv och en aktiv fritid samt en tradition 

av att arbeta utifrån samverkan, är detta en mycket viktig pusselbit för att 

öka attraktiviteten tillsammans i kommunen.  

 

      

Beslutsunderlag                                                                                   

Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-07-28.            

Motion – attraktiv kommun 2021-09-21 – Socialdemokraterna i Ed. 

  

 

Kommunfullmäktiges beslut      

- Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen om attraktiv 

kommun genom att uppdra åt kommunstyrelsen och                  

FOKUS-nämnden att utreda förutsättningarna för ett 

förenings/utvecklingsråd med syfte att förstärka samverkan mellan 

föreningslivet och kommunen. I utredningen ska landsbygdernas 

medverkan i rådet säkerställas och förslag om hur finansiering via 

evenemangsmedlen kan möjliggöras. Det är viktigt att utredningen 

även beaktar den friluftsplan som tas fram under hösten.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                              
Motionären      
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Kommunchef  
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§ 66 Dnr 2020-000225 330 

Medborgarförslag - Skatepark i Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-09-16 om en skatepark i Dals-Ed. 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-16 § 69 att remittera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter  

beslutas i arbetsutskottet 2020-10-14 § 152 att remittera medborgarförslaget 

till FOKUS-nämnden för beredning av ärendet.      

 

Fritid- och kulturchef har till FOKUS-nämnden inkommit med 

tjänsteskrivelse som anger att det framgår eventuella planer på att anlägga en 

skatepark på Le området i framtiden. FOKUS-nämnden beslutar 2021-05-26 

§ 54 att fritid- och kulturchef ska, som representant för FOKUS-nämnden, 

vara delaktig i arbetsgruppens planering      

                                                                                                              

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-06-09 § 110 att uppdra till 

utredare kanslienheten att fortsätta bereda ärendet och återkomma med svar 

på medborgarförslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott 18 augusti 2021.   

Utredarens tjänsteskrivelse föreligger som sammanfattar att utifrån 

önskemål och synpunkter som har inkommit för Le-området har en 

grov översiktlig planering av området tagits fram. Ett delområde  

bedöms i ett första skede som lämpligt för att möta önskemål om 

exempelvis skatepark. Intilliggande område bedöms lämpligt för 

cykelbana. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att planera för hur 

cykelbana och skatepark ska kunna utformas och vilken finansiering 

som kan komma att krävas. Till arbetsgruppen inbjuds också fritid- och 

kulturchef i enlighet med FOKUS-nämndens beslut. 

Medborgarförslaget faller inom ramen för kommunens utvecklingsmål om 

levande tätort och landsbygder.  

                                                                                                               

Anläggande av enklare cykelbana bedöms av utredare att kunna 

finansieras med kommunala medel genom mindre ändringar på 

befintligt underlag, men för skatepark och mer avancerad cykelbana 

kommer externa medel krävas. I arbetsgruppen diskuteras därför 

möjligheten att starta upp en skateförening i Dals-Eds kommun. 

                                                                                                                              

Önskemål om skatepark har varit ett återkommande önskemål genom åren 

från barn och unga. En skatepark bedöms ge mervärde för kommunens 

attraktivitet samt ökad aktivitet hos främst barn och unga. 
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forts. § 66 

 

Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-06-21.                                                          

Beslut FOKUS-nämnden 2021-05-26 § 54.                          

Medborgarförslag – Skatepark i Dals-Ed 2020-09-15. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut    

    -    Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget genom   

         att hänvisa till utvecklingen av Le-området och arbetsgruppens arbete.                         

         Arbetsgruppen uppdras också att längre fram i processen bjuda in   

         förslagsställaren och allmänheten till dialog kring utvecklingen av  

         cykel-/skatepark. 
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Fritid- och kulturchef   
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§ 67 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. Kommunfullmäktige har 2021-05-12 § 31 

remitterat rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.                            

Förslagsställaren skriver att politikercafé och allmänhetens frågestund i 

samband med kommunfullmäktiges sammanträden är bra men att 

webbsändningar och en chattfunktion under allmänhetens frågestund skulle 

bidra till att öka delaktigheten för de kommuninvånare som inte har 

möjlighet att närvara fysiskt på plats under sammanträdet. 

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat som ett första steg, att 

genomföra inspelning av fullmäktigesammanträden och efter dialog i 

Demokratigruppen planeras detta startas upp under hösten 2021. En strävan 

är också att försöka undanröja hinder som finns för att kommunfullmäktiges 

sammanträden ska genomföras direktsänt.  

Bedömning görs av kanslichef om att det är lämpligt att som ett första steg 

genomföra inspelning av kommunfullmäktigesammanträden under hösten 

2021 och att som en del i beslutet från kommunfullmäktige om att i 

förlängningen sträva efter direktsända sammanträden, även beakta 

förutsättningarna för en chattfunktion i samband med allmänhetens 

frågestund. Det föreligger dock tillgänglighetsaspekter att ta hänsyn till i 

utredningen för att kunna genomföra direktsändning av sammanträden och 

därmed också för att inrätta en chattfunktion i realtid.                                                                                                                   

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-07-13.                                              

Medborgarförslag 2021-05-10. 

                                                                                        

Kommunfullmäktiges beslut 
    -  Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget genom att  

       uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med utvecklingsarbetet av  

       webbsända kommunfullmäktigesammanträden, beakta förutsättningarna    

       för att inrätta någon form av chattfunktion.                                                    

Expedieras till                    

Förslagsställaren                                 

Kanslichef 
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§ 68 Dnr 2021-000215 500 

Medborgarförslag - Seniorkort för kollektivtrafik 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-09-07om seniorkort för 

kollektivtrafik.     

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2021-09-07.   

 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat    

          medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 69 Dnr 2021-000218 330 

Medborgarförslag - Lekplatser i Äng 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-09-09 om lekplatser i Äng.      

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2021-09-09.   

 

    

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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§ 70 Dnr 2021-000225 000 

Motion - Flaggpolicy i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2021-09-14 om flaggpolicy i Dals-Eds kommun. 

 

      

Beslutsunderlag 

Motion 2021-09-14. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

kungörelsen. 

- att remittera rubricerad motion till kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 71 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att driftsbudget för 2022 är på 

remiss till nämnder och styrelse för synpunkter och att kommunfullmäktige 

beslutar i ärendet den 10 november 2021. 

Mottagare till Dalslandsmedaljen 2021 är Dalslandsorkestern och           

Jonas Månsson för Eds Countryfestival, medaljerna delas ut 10 november 

2021 på Kulturbruket i Mellerud.                       

Kommunstyrelsens ordförande ställer en förfrågan till ordföranden om 

möjlighet att flytta kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november. 

Ordföranden återkommer snarast efter samråd med vice ordförandena till 

ledamöter/ersättare om ny sammanträdesdag.      

                                             

FOKUS-nämndens ordförande informerar om Utsiktens framtid och                                                   

Kulturveckans olika aktiviteter. 

 

Socialnämndens ordförande besvarar tidigare ställd fråga vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-08-25, från Per-Erik Norlin (S). 

 

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar från senaste 

uppdateringen vad gäller ombyggnation/rivning av matsalen Hagaskolan. 

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat om rivningslov 2021-09-14. 

 

Ledamot för Dalslands miljö- och energinämnd Per Normark informerar från 

nämndens sammanträde den 26 augusti 2021 om förslag till slutliga villkor 

för VIDA sågverk Nössemark och omlastningsstation Vången, Bäckefors. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att utifrån ett beslut i 

kommunfullmäktige om inspelning av kommunfullmäktiges sammanträde 

har det under dagen varit ett uppstartsmöte om bland annat vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att det ska bli möjligt.  

Ordföranden gör också ett förtydligande om vad inlämnande av övrig fråga 

innebär. En övrig fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av  

ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli en vecka före det 

sammanträde, vid vilket ledamot avser att ställa den. 
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§ 72 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

      

 


