
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(15) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-20 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 20 oktober 2021 kl 19:00 – 20.30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

 

 

 

 

Justerare Britt-Marie Johansson och Börje Holmqvist       

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 25 oktober 2021 kl. 08.00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 74-81 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik 

 

 

 Justerare 

  

 Britt-Marie Johansson Börje Holmqvist 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-10-20 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-25 Datum då anslaget tas ned 2021-11-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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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) 

Larsinge Fahlén (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

Yvonne Simonsson (S) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Niclas Bergendal (SD) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

Tim Karlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Christer Olsson (C) 

Göran Färnström (C) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Jonas Olsson, kanslichef 

Jessica Olsson, utredare kommunstyrelsen 

Övriga 2 personer från allmänheten 

 

   Mötet ajourneras kl. 19.05 – 19.45  för information om    

                          Utvecklingsplanen och strategi för LEV. 
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§ 74 Dnr 2021-000133 042 

Budgetuppföljning 2021-                                                         

Delårsbokslut Tertial 2, 2021 med helårsprognos 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har 2021-10-06 § 139 berett delårsbokslut per 31 augusti 

2021, tertial 2 med prognos för budgetutfall för helåret 2021. Prognosen för 

helåret 2021 baseras på nämndernas bedömningar.      

Rapporten för perioden januari - augusti 2021 visar ett positivt resultat på 

21,6 mkr. Prognosen för helåret 2021, som baseras på nämndernas 

bedömningar, pekar på ett positivt resultat om 10,6 mkr, vilket innebär ett 

överskott mot budget med 2,0 mkr.                                                             

Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot budget på -13,9 mkr. 

Socialnämnden visar totalt en negativ avvikelse på 9,6 mkr för helåret och 

FOKUS-nämnden en negativ avvikelse på 4,9 mkr. Kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning lämnar en prognos på +1,8 mkr och 

kommunledningsförvaltningen en prognos på -1,2 mkr.                                              

För finansförvaltningen prognostiseras totalt +15,9 mkr.                         

Tjänsteskrivelse från ekonomichef föreligger som redovisar kommunens 

måluppfyllelse i form av utvecklingsmål och finansiella mål.                   

Information om ärendet har skett 23 september, enligt MBL § 19 och 

förhandling har ägt rum 14 oktober, enligt MBL § 11.                                                                     

                                                                                                                                      

Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-06 § 139 att uppdra till förvaltningen att 

fortsätta arbetet med långsiktigt hållbara åtgärder i enlighet med strategin för 

långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet (LEV).       

                                                                                                                                                                                                                                                          

Yrkande                                                                                                          
Martin Carling (C) yrkar på bifall till kommunstyrelsens föreliggande 

förslag. Per-Erik Norlin (S) ansluter sig till Carlings yrkande.   

 

Propositionsordning                                                                        
Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan och finner att 

Carlings yrkande ska bifallas.     

    

Beslutsunderlag                                   
Delårsrapport 2021-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) inklusive bilagor 

med kommunstyrelsen och nämndernas delårsbokslut samt nämndbeslut. 
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forts. § 74           

                                                                                        

Kommunfullmäktiges beslut              
    -   Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per                       

        31 augusti, tertial 2, 2021 samt prognos helåret 2021.                                       

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till        
Samtliga nämnder                                                                                 

Ekonomichef                              
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§ 75 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 

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 § 9 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

2021-04-14 att remittera motionen till HR-chef för beredning av 

motionssvar. 

   

Inkom               Rubrik 

210817     Motion - Samverkan på alla nivåer i samhället kring      

                          klimatförändringarna 

Ärendets gång 

Motion har inkommit 2021-07-18 från Per Normark (V) om samverkan på 

alla nivåer i samhället kring klimatförändringarna. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-08-25  § 55 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  

2021-09-22 att remittera motionen som ett första steg till 

kommunledningsförvaltningen för beredning av ställd frågeställning och att 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskottet med redovisning. 
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forts. § 75 

 

Inkom         Rubrik   

210914    Motion – Flaggpolicy i Dals-Eds kommun 

 

Ärendets gång                                                                                                   

Motion har inkommit 2021-09-14 från Anders Bengtsson (SD) om 

flaggpolicy i Dals-Eds kommun. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-15 § 70 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

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 § 68 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

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

beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-08-18 efter att 

beslut inkommit från FOKUS-nämnden att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning till FOKUS-nämnden i samverkan med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

       

Inkom        Rubrik 

210401   Medborgarförslag - Odlingslotter för kommuninvånare   

                        att arrendera 

 

Ärendets gång 

Medborgarförslag inkom 2021-04-01 som gäller odlingslotter för 

kommuninvånare att arrendera. Kommunfullmäktige beslutar 2021-04-14    

§ 18 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-05-19 att remittera förslaget 

till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott behandlar ärendet 2021-09-22 och därefter ska beslut tas i 

kommunstyrelsen 2021-10-06 och kommunfullmäktige 2021-10-20. 
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forts. § 75 

 

Inkom         Rubrik 

210419    Medborgarförslag - Skydda barn och ungdomar från    

                         exponering av porr i kommunens lokaler 

 

Ärendets gång 

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

ungdomar från exponering av porr i kommunens lokaler. 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-05-12 § 30 att remittera rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2021-06-09 att remittera medborgarförslaget 

till IT-chef för beredning av ärendet och att återkomma med förslag till 

arbetsutskottet.     

 

Inkom        Rubrik 

210730   Medborgarförslag - Ökad tillgänglighet av hjärtstartare    

                        kan rädda liv 

Ärendets gång                                                                                                              

Medborgarförslag inkommer 2021-07-30 som gäller att ökad tillgänglighet 

av hjärtstartare kan rädda liv. Kommunfullmäktige beslutar 2021-08-25 § 54 

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-09-22 att remittera motionen  

vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning av motionssvar. 

 

Inkom        Rubrik 

210907   Medborgarförslag - Seniorkort för kollektivtrafik 

                                                                                                                                   

Ärendets gång 

Medborgarförslag inkommer 2021-09-07 som gäller seniorkort för 

kollektivtrafik.  Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-15 § 68 att remittera 

rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Inkom        Rubrik 

210909   Medborgarförslag – Lekplatser i Äng 

                                                                                                                                                     

Ärendets gång 

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

Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-15 § 69 att remittera rubricerat    

medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.           
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forts. § 75 

 

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2021-09-22. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 
     -   Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar   

         att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och          

         medborgarförslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

                                                                                                          

Expedieras till                      

Kommunkansliet 
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§ 76 Dnr 2021-000085 261 

Medborgarförslag - Odlingslotter för kommuninvånare att 

arrendera 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-04-01 om odlingslotter för 

kommuninvånare att arrendera. Kommunfullmäktige beslutar 2021-04-14    

§ 18 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslut tas i arbetsutskottet 2021-05-19 att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning av ärendet.      

Samhällsbyggnadschef har inkommit med tjänsteskrivelse och bedömningen 

är att kommunen förfogar över mark som kan användas som odlingslotter för 

allmänheten. Det finns kommunal mark i Äng, Snörrum, Sågtjärns badplats 

samt vid Kyrkoområdet som lämpar sig väl för ändamålet och kan erbjudas 

till de som har intresse att anlägga en odlingslott för eget bruk.  

Anläggandet av marken bör den arrenderande bekosta. 

De markområden som är lämpliga och ytan som kan disponeras tas fram av 

fastighetsansvarig på samhällsbyggnadsförvaltningen.                                            

För att främja odling på avsedda områden föreslås avgiftsfritt arrende.  

     

Beslutsunderlag                                   

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-08-20.                      

Medborgarförslag – Odlingslotter för kommuninvånare att arrendera. 

     

  

Kommunfullmäktiges beslut 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom   

         samhällsbyggnadschefens förslag att möjliggöra för kommuninvånare  

         att arrendera en odlingslott på kommunal mark, så länge lämplig mark  

         finns att tillgå samt att ta fram lämpliga markområden och ett  

         regelverk därtill.     

      

      

                                                                                                                                   

                                                                                                                   

Expedieras till                      

Förslagsställaren                                  

Samhällsbyggnadschef 
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§ 77 Dnr 2021-000258 140 

Medborgarförslag - Hjälp att starta olika småföretag under 

sommarlovet 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-10-07 om hjälp av kommunen att 

starta olika småföretag under sommarlovet.  

 

     

Beslutsunderlag                                                                              

Medborgarförslag - Hjälp att starta olika småföretag under sommarlovet.   

 

    

Kommunfullmäktiges beslut                   
    -   Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat    

        medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                  

KSAU 10 november 
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§ 78 Dnr 41233  

Meddelande KF 2021-10-20 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 79 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Information lämnas av kanslichef och utredare kommunstyrelsen om 

Utvecklingsarbetet i kommunen som är en del i utvecklingsplanen.                   

Planen består av åtta utvecklingsmål och fyra utvalda områden: kompetens-

demokrati-plats-miljö som redovisas.                                                                                                            

Information lämnas av kommunchef om Strategi för Långsiktigt hållbar 

Ekonomi och Verksamhet (LEV) som är den andra delen i 

utvecklingsplanen. Huvudmålet är att uppnå en ”långsiktig hållbar ekonomi 

och verksamhet” vilket har inneburit en omställning i kommunens sätt att 

styra, leda och bedriva verksamheten. LEV utgår från sju olika delstrategier 

som redovisas. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att Fyrbodals 

Förbundsdirektion sammanträder 28 oktober 2021 och behandlar bland annat 

delårsrapport per 2021-08-31, inriktningsdokument för Hälsokällan, remiss 

om ett Hälso- och sjukvårdsavtal. Samma dag har direktionen också kallats 

till sammanträde med delregionalt kollektivtrafikråd/DKR där ett av 

ärendena är en presentation av utredning gällande seniorkort. 

FOKUS-nämndens ordförande informerar från dagens FOKUS-nämnd om 

skolskjutsreglemente, reviderad barnhälsoplan läsåret 2021-2022 och om                              

arbetet med måluppfyllelse i nämndens verksamheter.  

 

Socialnämndens ordförande informerar från nämndens sammanträde             

2021-10-19 om riktlinjer för IFO med vägledande bestämmelser ekonomiskt 

bistånd, att samverkan biståndsenheten upphävs och ska ske i egen regi.              

Ordföranden önskar se mer transparens och öppenhet och införande av en 

brukardialog mellan brukare och olika organisationer, med start nästa år. 

Ledamot för Dalslands Miljö- och energinämnd Per Normark informerar 

från sammanträde med nämnden 2021-09-23 om bland annat delårsbokslut 

2021, förslag till naturreservat Kroppefjälls norra våtmarker. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar en uppmaning att se varandra, 

stötta hjälpa och vara extra medmänskliga till personer som inte alltid mår så 

bra och har det svårt av olika orsaker. 

Kommunfullmäktiges sammanträde 10 november är flyttat till tisdagen den  

9 november 2021. 
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§ 80 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

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

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

      

 


