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Plats och tid Utvecklingscenter, Stora salen tisdagen den 9 november 2021 kl 19:00 – 21.10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Jan-Stefan Karlsson och Eva A Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 15 november 2021 kl. 08.00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 82-95 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Jan-Stefan Karlsson Eva A Johansson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-11-09 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-15 Datum då anslaget tas ned 2021-12-10 

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) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Henrik Johansson (M) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

Tim Karlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Monica Sandström (S) 

Linus Lännhult (M) 

Christer Olsson (C) 

Lennart Lundgren (C) 

Johnny Andreasson (SD) 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Gabriella Hemme, projektledare ÖP 

Övriga 5 personer från allmänheten 

 

Mötet ajourneras kl. 19.05-19.55 för information om den 50 åriga   

kommunreformen samt översiktsplan (ÖP) nu-2035.   

Lars-Evert Carlson informerar om kommunreformen som är 50 år och som från början skulle 

byggas på frivillighet. Det fanns en fullständig enighet mellan de fem partierna om kommunens  

självständighet och därav bildades en omröstningskommitté som arbetade för frågan och med 

valet. Röstresultatet blev 2 693 röster för egen kommun, 93 röster för Bengtsfors kommun och     

8 röstade vet ej. Den 29 april 1976 inkom ett skriftligt svar från regeringen att Dals-Ed blev en 

egen kommun. 

Mötet ajourneras kl. 20.30 – 20.35 ärendet ny översiktsplan (ÖP)               

nu-2035 för Dals-Eds kommun. 
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§ 82 Dnr 2020-000224 041 

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetförslaget har varit utskickat på remiss till nämnder och styrelse och 

yttrande har inkommit från berörda. Sammantaget uttrycker nämnder och 

styrelse överlag att de är nöjda med budgetprocessen och att tilldelningen är 

rimlig utifrån de resonemang som har förts.  

Efter att budgetremissen har tagits fram har både Regeringens 

budgetproposition för 2022 samt nya skatteunderlagsprognoser från Sveriges 

Kommuner och Regioner/SKR presenterats. I SKR:s cirkulär 21:35       

2021-09-30 framgår att skillnaderna jämfört med den förra beräkningen av 

skatter och generella statsbidrag beror på följande: 

 

● Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer. 

● Ny skatteunderlagsprognos. 

● Preliminärt beskattningsutfall september. 

● Ny statsbidragsram. 

● Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska. 

utjämningssystemet 2022. 

● Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2022. 

Samtliga dessa delar ligger därmed till grund för beräkningen av kommunens 

skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning i budgethandlingen. 

Utöver detta har följande poster tillkommit efter remissrundan samt slutlig 

budgetberedning: 

 

● Utökat anslag för revisionen med 150 tkr.                                      

● Utökat anslag för överförmyndarverksamheten med 170 tkr. 

● Utökat anslag för friskvård avseende kommunens all personal med 

250 tkr. 

● Borttag av kommunövergripande anpassningskrav med 4 500 tkr. 

● Utvecklingsanslaget på 5 042 tkr under ofördelat har fördelats ut med 

mellan nämnder och styrelse. 

Budgetremissen, tillsammans med ramförändringar som redovisas i 

föreliggande tjänsteskrivelse av ekonomichef ligger därmed till grund för 

upprättad budgethandling. 

 

Yrkanden    

Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S), Kenneth Gustavsson (C) yrkar bifall 

till föreliggande kommunplan samt budgetberedningens och 

kommunstyrelsens beslutsförslag.           
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forts. § 82 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkande enligt ovan och finner att Carlings 

med flera yrkande ska bifallas. 

 

                                                                                                                   

Beslutsunderlag                          
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-10-21.                             

Kommunplan 2022 – 2024, Dals-Eds kommun.                                          

 

 

Kommunfullmäktiges beslut                                                   

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande                                                                                                                                                                

    -   att fastställa skattesatsen för 2022 till 23,21 %, 

    -   att fastställa nämndernas ramar enligt sammanställd Driftbudget under  

        kapitel 6:1 i Kommunplan 2022-2024, 

    -   att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i sammanställd  

        Driftbudget under kapitel 6:1 i Kommunplan 2022-2024 läggs under  

        kommunstyrelsens finansförvaltning att fördela utifrån respektive posts  

        syfte, 

    -   att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för perioden  

        2022-2024 under kapitel 6 i Kommunplan 2022-2024,  

 

    -   att besluta om upplåning om maximalt 20,4 mkr under perioden  

        avseende finansiering av investeringar inom taxekollektivens  

        verksamheter (VA- och renhållning).                                                          

        Beslutet ersätter tidigare beslutad upplåning inom densamma. 

    -   att i budgetarbetet inför 2023 utreda förutsättningarna om en pott för 

        oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige och definiera vad dessa  

        utgifter kan vara. 

                                                                                                                                      

                                                                                                             

Expedieras till                     

Ekonomichef                    

Kommunchef     

Samtliga nämnder                       

Webmaster 
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§ 83 Dnr 2021-000231 043 

Taxor och avgifter 2022 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2022 behandla de taxor 

och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde.                              

Inför beredningen ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat 

dokument för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor 

och avgifter.    

Förslag om taxor och avgifter 2022 från socialnämnden, FOKUS-nämnden 

samt kommunstyrelsens verksamhetsområden föreligger vid dagen 

sammanträde.   

 

     

Beslutsunderlag                     
Taxor och avgifter 2022 – Dals-Eds kommun. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter 2022 för 

Dals-Eds kommun i enlighet med föreslagna taxor och avgifter 

avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde, FOKUS-nämndens 

verksamhetsområde samt socialnämndens verksamhetsområde.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                      
Ekonomichef                                  

Samtliga nämnder                       

Webmaster 
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§ 84 Dnr 2021-000107 212 

Ny översiktsplan (ÖP) nu-2035 för Dals-Eds kommun - 

Granskning och antagande 

Sammanfattning av ärendet 

2018 startar arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun.                   

Medborgardialog och samråd har genomförts där synpunkter från invånare i 

alla åldrar tagits i beaktande vid framtagandet av förslag till ny 

översiktsplan. Möjligheter till dialoger har dock begränsats av pågående 

pandemi. Inkomna synpunkter och ändringar efter granskning har 

sammanställts i granskningsutlåtande. Översiktsplanen har samma 

utvecklingsområden som kommunens utvecklingsplan antagen i 

kommunfullmäktige 2019-12-18 § 98: kompetens, demokrati, plats och 

miljö. Översiktsplanen ska finnas i digital version samt i PDF-format och 

den ska vara uppbyggd enligt Boverkets ÖP-modell.                

Översiktsplanen föreslår inga stora förändringar i mark- och 

vattenanvändningen utan innebär främst en effektivisering av redan 

bebyggda ytor. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ses som ett 

viktigt verktyg för att locka både nya fritids- och permanentboende till 

kommunen, men också för att kunna behålla servicen för de som redan idag 

är bosatta på landsbygden. I förslaget integreras den befintliga LIS-planen 

med vissa förändringar.                                                                         

Översiktsplanen trycker på vikten av att behålla persontrafiken för 

tågresenärer genom Eds centrum. Utveckling av “trainshopping” är en 

möjlighet att stärka handeln och aktiviteter i centrum, genom klimatsmarta 

transporter med besökare från Dalsland och Norge.                                

Översiktsplanen trycker också på utvecklade möjligheter till kollektivtrafik. 

Ett antagande av den nya översiktsplanen bedöms sammantaget i 

miljökonsekvensbeskrivningen medföra positiva konsekvenser för miljön i 

Dals-Ed.                                                                                                       

Framtagandet av översiktsplan nu-2035 har skett med en bred dialog - både 

med invånare, företag, föreningar och politiker. Planen bedöms inte innebära 

några stora förändringar i den översiktliga planeringen mer än att den 

tydliggör Vision 2035 och hur vi ska uppnå våra utvecklingsmål.       

Tilläggsyrkande                         

Per Normark (V) yrkar på ett tillägg till  ny översiktsplan (ÖP) nu-2035, 

avseende klimatrelaterade åtgärder med tydliga mål, åtaganden och 

konkretiseringar. 

Martin Carling (C) Kenneth Gustavsson (C) yrkar på avslag för 

tilläggsyrkande enligt ovan då dessa delar redan ingår i den nya 

översiktsplanen och bifall till kommunstyrelsens föreliggande förslag.  

https://sites.google.com/dalsed.se/oversiktsplan2035-antagande/startsida
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forts. § 84 

 

Propositionsordning                                                                                  

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkanden enligt ovan och finner 

att Carlings med flera yrkande ska bifallas.    

 

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse utredare 2021-10-06.                     

Ny ÖP nu-2035 – Antagandehandling.                    

 

                                                                                                                                                                                                            

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 kap. 19 § plan- och    

        bygglagen (2010:900) att anta ny översiktsplan för Dals-Eds kommun  

        nu-2035.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                           

Länsstyrelsen                  

Kanslienheten 
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§ 85 Dnr 2021-000244 006 

Upprustning av kommunens sammanträdeslokaler 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunchefens ledningsgrupp (KLG) har IT-chef och 

kanslichef fått i uppdrag att inventera och komma med förslag på utbyte av 

IT-utrustning i kommunens gemensamma sammanträdeslokaler. Detta i syfte 

att säkerställa att det finns ändamålsenlig utrustning med hänsyn taget till 

möjlighet att kunna genomföra både fysiska möten och så kallade 

hybridmöten på ett godtagbart sätt.                                                                            

En sammanställning är gjord av IT-chef och kanslichef över vilken 

utrustning som skulle krävas och vad kostnadsbilden är för denna inklusive 

installation i respektive sammanträdesrum. Berörda sammanträdeslokaler är 

Stora Le och Tresticklan i kommunhuset samt Stora Salen och Blå hallen på 

Utvecklingscenter. Då ingen central budget finns för finansiering av 

gemensamma sammanträdeslokaler har dialog förts med respektive 

budgetansvariga för att höra om utrymme finns i befintligt budgetanslag för 

att täcka utökade kapitaltjänstkostnader. Så är inte fallet vilket innebär att om 

detta ska genomföras behöver medel tillskjutas både för investeringsutgiften 

samt för den utökade årliga kapitaltjänstkostnaden. Den totala 

investeringsutgiften för samtliga fyra sammanträdeslokaler redovisas i 

föreliggande tjänsteskrivelse från ekonomichef. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-10-13 § 155 att lämna ett 

tilläggsuppdrag gällande Stora Le till kommunledningsförvaltningen, att 

arbeta fram ett förslag om kostnader för en total renovering inklusive 

inventarier, IT-utrustning och installation för att få till stånd en mer 

representativ och modern sammanträdeslokal och därefter återkomma till 

kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse – ekonomichef 2021-10-04 samt sammanställning.      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunstyrelsen ett 

investeringsanslag på maximalt 200 000 kronor att finansiera inköp 

av IT-utrustning inklusive installation i berörda 

sammanträdeslokaler. 

- Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta maximalt 42 000 kronor i 

extra driftbudgetanslag till kommunstyrelsen från och med år 2021 

för att finansiera den ökade kapitaltjänstkostnaden i samband med 

inköp av IT-utrustning inklusive installation i berörda 

sammanträdeslokaler.                                               

Expedieras till                                                                                                     
Ekonomichef                                                                                                             
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§ 86 Dnr 2021-000247 020 

Finansiering av nytt Löne- och personaladministrativt system 

(LPA) 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har sedan 

2010 ett gemensamt Löne- och personaladministrativt system (LPA).              

2019 upphandlar kommunerna på nytt ett gemensamt LPA-system inklusive 

tidsredovisningssystem.  

Dals-Eds kommun behöver för egen del avsätta investeringsmedel för 

implementeringen av det nya LPA-systemet. Häri ligger även kostnader för 

parallelldrift och avveckling av nuvarande system samt extern och intern 

projektledning. Implementeringsperioden sträcker sig från mars 2020 - första 

kvartalet 2022. Driften av det nya systemet väntas kunna finansieras inom 

ram. Ekonomisk beräkning och finansiering av investeringsutgifter och 

driftskostnader totalt, redovisas i HR-chefens föreliggande tjänsteskrivelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

För Dals-Ed kommun innebär det en införandeprojekts utgift på 1 354 000 

kronor som är baserat på en preliminär beräkning att vardera kommun ska 

bära en fjärdedel. Ökade systemkostnader på grund av senareläggande av 

startdatum innebär 333 000 kronor. Kostnader för Dalslandskommunernas 

projektledning under hela projektet under implementeringsperioden innebär 

en kostnad på 336 000 kronor för kommunen baserat på en preliminär 

beräkning att vardera kommun ska bära en fjärdedel.                               

Bedömningen är att den ökade kostnaden för LPA-system härrörs till ett 

förbättrat beslutsstöd för chefer samt kvalitetssäkring gällande 

personuppgifter, samt förväntas ge en möjlighet till en effektivare 

administration.  Investeringsutgiften på totalt 2 022 950 kr läggs upp som en 

investering med avskrivningsperioden 6 år, vilket följer avtalstiden med 

leverantören. Det innebär en kapitalkostnad under åren 2022-2027. Denna 

kostnad bedöms rymmas inom befintlig ram när det befintliga LPA-systemet 

upphör. 

Beslutsunderlag                    
Tjänsteskrivelse HR-chef 2021-10-08. 

                                                                                        

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                    
    -  Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta kommunstyrelsen ett extra   

        investeringsanslag för år 2021 om 2 023 tkr för finansiering av nytt  

        löne- och personaladministrativt system.                                              

        Driftskostnaden ska rymmas inom HR-enhetens befintliga ram. 

Expedieras till                                                                                             

HR-chef/Ekonomichef/Controller KLF                                            
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§ 87 Dnr 2021-000232 006 

Sammanträdestider 2022 och kungörelse av 

kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-27 § 162 att godkänna nedanstående 

sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag  

23 februari, 16 mars, 20 april, 11 maj, 7 september, 18 oktober, 7 december.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag  

18 januari (tisdag), 9 februari, 9 mars, 13 april, 18 maj, 8 juni, 17 augusti,                           

21 september, 12 oktober, 9 november.  

Kommunstyrelsen, onsdag  

2 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april, 1 juni, 10 augusti, 31 augusti,                          

5 oktober, 26 oktober, 23 november.  

Kommunfullmäktige, onsdag  

16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 15 juni, 24 augusti, 14 september,                 

19 oktober, 9 november, 14 december.  

 

Beslutsunderlag                   

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2021-10-11. 

      

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                                      
    -  Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna  

       sammanträdestider 2022 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges  

       sammanträden ska ske på kommunens hemsida och digital anslagstavla i  

       kommunhuset. 

      

Expedieras till       
Samtliga nämnder                               

Webmaster                           

Kanslienheten 
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§ 88 Dnr 2021-000278 330 

Medborgarförslag - Anlägga områden med inhemska växter 

för att främja den biologiska mångfalden på kommunens alla 

tätortsnära grönytor 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-10-26 om att anlägga områden med 

inhemska växter för att främja den biologiska mångfalden på kommunens 

alla tätortsnära grönytor. 

 

      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2021-10-26. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat medborgarförslag    

        till kommunstyrelsen för beredning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till                     

KSAU 18 januari 2022 
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§ 89 Dnr 2021-000208 042 

Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2020 föreligger avseende Stiftelsen Hugo 

Berglunds Donation.  

Kommunstyrelsen beslutar 2021-09-01 § 133 att för sin del godkänna förslag 

till årsredovisning 2020.      

Revisorn har efter granskning begärt att vissa redaktionella ändringar ska 

göras. Ändringarna som gäller summeringsfel och avrundningsfel förändrar 

dock inte resultatet.  

Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-06 § 150 att för sin del godkänna 

reviderat förslag till årsredovisning 2020 för Stiftelsen Hugo Berglunds 

donation. 

      

Beslutsunderlag                                    

Reviderad årsredovisning 2020.                   

Revisionsberättelse PwC.                          

Tjänsteskrivelse controller 2021-09-28. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 

föreliggande förslag till årsredovisning 2020 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), Eva A Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte 

i handläggning och beslut i ärendet.                   

      

                                                                                                                       

Expedieras till                                
Länsstyrelsen Västra Götalands län                                                 

Revisorerna                        

Ekonomisk ansvarig för fonderna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 2021-000209 042 

Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons 

hjälpfond 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2020 föreligger avseende Stiftelsen Ester och 

Conrad Carlssons hjälpfond.                                                                

Kommunstyrelsen beslutar 2021-09-01 § 134 att för sin del godkänna förslag 

till årsredovisning 2020.      

Revisorn har efter granskning begärt att vissa redaktionella ändringar ska 

göras. Ändringarna som gäller summeringsfel och avrundningsfel förändrar 

dock inte resultatet.  

Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-06 § 151 att för sin del godkänna 

reviderat förslag till årsredovisning 2020 för Stiftelsen Conrad Carlssons 

hjälpfond. 

      

Beslutsunderlag                                    

Reviderad årsredovisning 2020.                   

Revisionsberättelse PwC.                          

Tjänsteskrivelse controller 2021-09-28. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 

föreliggande förslag till årsredovisning 2020 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), Eva A Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte 

i handläggning och beslut i ärendet 

           

                                                                                                                       

Expedieras till                                      
Revisorerna                                                                                                

Ekonomisk ansvarig för fonderna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2021-000266 042 

Årsredovisning 2020 - Hjalmar och Selma Martinssons fond 

m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2020 föreligger avseende Christina Johanssons 

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

Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.       

Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-27 § 167 att för sin del godkänna förslag 

till årsredovisning för 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning av fonderna och revisionsberättelse 2020.      

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 

föreliggande förslag till årsredovisning 2020 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), Carina 

Halmberg (S), Johnny Andreasson (SD), Jan-Stefan Karlsson (KD), Linus 

Lännhult (M), Anders Bengtsson (SD), Kenneth Gustavsson (C), Britt-Marie 

Johansson (M), Monica Sandström (S), Yvonne Simonsson (S) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.      

 

 

 

 

Expedieras till                                                                                               

Revisorerna                                                                                                  

Ekonomisk ansvarig för fonderna 

      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 41365  

Meddelande KF 2021-11-09 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet      

Projektledare Gabriella Hemme informerar om framtagandet av en ny 

översiktsplan som startar 2018 med en medborgardialog. Synpunkterna från 

medborgardialogen låg sedan till grund för att arbeta fram ett förslag till 

översiktsplan. Planen bedöms inte innebära några stora förändringar i den 

översiktliga planeringen mer än att den tydliggör Vision 2035 och hur vi ska 

uppnå våra utvecklingsmål.               

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om Campus Dalsland och att det  

går att följa dem digitalt genom en nylanserad hemsida. 

Svinesundskommitten har sitt första fysiska möte sedan pandemins utbrott. 

 

FOKUS-nämndens ordförande informerar om Utsiktens utvecklingsarbete 

och att Stallbacken används skoltid som matsal men under höstlovet istället 

varit bio.  

 

Socialnämndens ordförande informerar om en remiss som gäller Vilja välja 

vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg 

om äldre.  

 

Ledamot för Dalslands Miljö- och energinämnd Per Normark informerar om 

nämndens verksamhet och ärenden från senaste sammanträdet den                          

4 november 2021.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande tackar ödmjukt för det arbete som den då 

tillsatta omröstningskommittén där Lars-Evert Carlson ingick fick till stånd 

att Dals-Ed idag är en egen kommun.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.              

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

      


