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Plats och tid Utvecklingscenter, Ed, onsdagen den 15 december 2021 kl 19:00 - 20.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Cathrine M Rundqvist (C) och Patrik Högfelt (L) 

 

 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndag den 20 december kl. 8.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 96-103 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Cathrine M Rundqvist (C) 

 

Patrik Högfelt (L) 

  

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-12-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-20 Datum då anslaget tas ned 2022-01-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  
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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) 

Mattias Petranyi (SD) 

Yvonne Simonsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C)) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Göran Färnström (C) 

Kerstin Molander (KD) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän  

Övriga  

 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.05 då kanslichef Jonas Olsson informerar och för dialog 

med kommunfullmäktige om Friluftslivets år 2021 och de aktiviteter och satsningar som 

genomförts under året för att främja friluftslivet. Satsningar i leder och inköp av utrustning 

har genomförts under året som förbättrar förutsättningarna för att vi tillsammans, 

privatpersoner, föreningar, byalag och kommunen även framåt ska kunna utveckla 

friluftslivet i kommunen.                                                                      
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Ärendelista 

§ 96 Dnr 2021-000159 000 
Det Goda Livet i Dalsland ...................................................................................... 4 

§ 97 Dnr 2021-000272 043 
Förlängning av Dalslands Miljö- och energinämnds nuvarande taxor inkl. 

taxa för livsmedelskontroll ..................................................................................... 5 

§ 98 Dnr 2021-000120 107 
Revidering av styrdokument för Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB ..................... 6 

§ 99 Dnr 2021-000299 530 
Motion - Seniorkort för kollektivtrafiken .................................................................. 7 

§ 100 Dnr 41584 
Meddelande KF 2021-12-15 ................................................................................... 8 

§ 101 Dnr 8876 
Information från kommunledningen och nämnderna .................................................. 9 

§ 102 Dnr 3719 
Övriga frågor ...................................................................................................... 10 

§ 103 Dnr 4027 
Allmänhetens frågestund ...................................................................................... 11 
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§ 96 Dnr 2021-000159 000 

Det Goda Livet i Dalsland 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 ”Det Goda Livet i 

Dalsland - diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i 

Dalsland” (VGR Analys 2020:51). Rapporten beskriver den långsiktiga 

utvecklingen och hur denna har påverkat dagens strukturella förutsättningar. 

Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och 

utvecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och 

förutsättningar för utveckling. I rapporten presenteras ett förslag till en 

strategi för regional utvecklingspolitik för Dalsland.                                          

Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i 

Dalsland inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för Regionutvecklingsnämnden i 

Västra Götalandsregionen under 2020/2021.                                                  

Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är 

tänkt att fungera som en ram för genomförande under perioden 2021 till 

2025. I planen beskrivs bland annat hur genomförande och organisation ska 

se ut. Genom att anta avsiktsförklaringen åtar sig parterna att medverka till 

och driva satsningar inom ramen för ”Det Goda Livet i Dalsland” och den 

genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.                               

Kommunstyrelsen anser att Barnkonventionen bör beaktas i det fortsatta 

arbetet. 

                                                                                                 

Beslutsunderlag                                                                                    
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-11-10.                                 

Reviderad Avsiktsförklaring Det Goda Livet i Dalsland.                                        

Det Goda Livet i Dalsland – Plan för genomförande oktober 2021.      

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaringen                      

        ”Det Goda Livet i Dalsland” och uppdrar åt kommunstyrelsens  

        ordförande att underteckna densamma.  

Expedieras till                                                                                                    

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Melleruds kommun 

Vänersborgs kommun 

Åmåls kommun 

Fyrbodals kommunalförbund 

Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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§ 97 Dnr 2021-000272 043 

Förlängning av Dalslands Miljö- och energinämnds 

nuvarande taxor inkl. taxa för livsmedelskontroll  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att kommunerna vill försöka nå en samsyn avseende 

förbundets taxor 2022 och framåt, så kommer sannorlikt inte respektive 

kommunfullmäktige att hinna fastställa taxor innan årsskiftet 2021/2022. 

Direktionen för Dalslands Miljö & Energiförbund beslutar 2021-10-07 § 24 

att tillskriva medlemskommunerna med rekommendation att respektive 

kommun fattar beslut om förlängning av nuvarande taxor inklusive taxa för 

livsmedelskontroll att gälla intill dess att direktionen fattar beslut om taxor 

för år 2022. 

     

Beslutsunderlag                           

Beslut Dalslands Miljö & Energiförbund 2021-10-07 § 24. 

                                 

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige beslutar om en förlängning av Dalslands                     

        Miljö- och energinämnds nuvarande taxor inklusive taxa för  

        livsmedelskontroll att gälla intill att direktionen fastställer beslut om  

        taxor för år 2022 och framåt. 

     

     

 

 

 

 

 

 

  

 

Expedieras till 

Dalslands Miljö och energiförbund 
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§ 98 Dnr 2021-000120 107 

Revidering av styrdokument för Dalslands Turist AB/Visit 

Dalsland AB 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands turist AB (DTAB) påbörjade under 2020 ett genomförande av en 

organisationsförändring som syftar till att integrera turistbolaget med 

kanalbolaget (DKAB) för att på det sättet samla resurserna och tillsammans 

bli mer effektiv i bolagens uppdrag.  

Utifrån förändringen 2020 har behov funnits under 2021 att arbeta vidare 

med att konkretisera uppdraget för bolagen och formerna för samverkan 

genom att ta fram och i kommunerna behandla konsortialavtal, 

bolagsordning och ägardirektiv för den nya organisationen  

DTAB har under året tillsammans med kommunerna genomfört en process 

med fokus på att revidera styrdokumenten utifrån de nya förutsättningarna.   

I samband med processen har behovet av en finanspolicy lyfts som nu finns 

kompletterat till de övriga styrdokumentet. Styrelsen för DTAB behandlar 

vid styrelsemöte 2021-09-21 ärendet om revidering av styrdokumenten: 

Bolagsordning, Ägardirektiv, Konsortialavtal, Finanspolicy och beslutar 

rekommendera ägarkommunerna att anta föreslagna policydokument.  

Bedömning görs i tjänsteskrivelse av kommunchef om att bland annat 

samordningen underlättar möjligheterna till fokusering och marknadsföring 

av varumärket och att de reviderade styrdokumenten ger stöd för den 

utvecklingen.                                                   

      

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-11-02.                         

Nya styrdokument för Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB – bilagor 1-4. 

Protokoll styrelsemöte DTAB 2021-09-21. 

           

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till 

Bolagsordning, Ägardirektiv, Konsortialavtal, Finanspolicy för  

Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB.  

 

           

Expedieras till                                     
Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB 

Turismutvecklare 

Näringslivsutvecklare 
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§ 99 Dnr 2021-000299 530 

Motion - Seniorkort för kollektivtrafiken 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2021-11-18 från Anders Bengtsson (SD) om 

seniorkort för kollektivtrafiken. 

 

Beslutsunderlag 

Motion 2021-11-18.      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

    -   Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerad motion till  

        kommunstyrelsen för beredning.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                    

KSAU 18 januari 2022 
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§ 100 Dnr 41584  

Meddelande KF 2021-12-15 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 101 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

Kommunernas arbeten med klimatlöften där olika aktiviteter och åtgärder 

genomförs för att förbättra klimatet och där det finns plan för åtgärder per 

kommun även framåt för ytterligare satsningar som behöver genomföras.  

 

FOKUS-nämndens ordförande informerar om:   

Nämndens budgetarbete, coronasituationen och problemen med covidsmitta i 

skolorna som leder till smittspårning och anpassningar i undervisningen och 

verksamheterna.  

 

Socialnämndens ordförande informerar om: 

Nämndsbeslut om deltagande i upprättandet av Mini-Maria inom Fyrbodal 

samt avstämning i nämnden om budgetuppföljningen.  

 

Ledamot för Dalslands Miljö- och energinämnd Per Normark informerar om: 

Nämndsbeslut om förändrad tillsynsfrekvens och pågående tillsynsobjekt i 

samverkansområdet.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Tackar för året å presidiets vägnar och reflekterar över pandemiåret 2021 

som bidragit till mycket anpassning av våra levnadsförhållanden och hur 

kommunfullmäktige har kunnat sammanträda under året. Ordförande önskar 

kommunfullmäktige en god jul och ett gott nytt år! 

 

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande och andre vice ordförande 

önskar god jul och gott nytt år. Presidiet informerar om att de medel som 

detta år inte användes för julfika i samband med kommunfullmäktiges 

sammanträde, istället lämnas till Musikhjälpen.  
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§ 102 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(11) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

      

 


