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Plats och tid Utvecklingscenter, Ed, onsdagen den 16 februari 2022 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 Tim Karlsson och Per-Erik Norlin  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 21 februari  kl. 08.15  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-13 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Tim Karlsson Per-Erik Norlin 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-02-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-21 Datum då anslaget tas ned 2022-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänstgörande ersättare 

Martin Carling (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Anna Johansson (C) 

Andreas Nilsson (M), 2:e vice ordförande 

Anders Bengtsson (SD) 

Kenneth Gustavsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Ingvar Johannesson (C) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C), ordförande 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

Tim Karlsson (S) 

 

 

Lennart Lundgren (C) 

Jan-Gunnar Eliasson (S) 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Jonas Olsson, bitr. kommunchef 

Övriga 1 person från allmänheten 

 

 Sammanträdet ajourneras 19.20 – 19.23 för framtagande av uppgifter kring                 

                          budget. 

 Sammanträdet ajourneras 19.25 - 19.30 för presidiet. 
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§ 1 Dnr 2020-000224 041 

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 –                        

Omdisponering av budget 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse från kommunchef 

om detaljbudget 2022 och de justeringar som uppdagats avseende 

budgetramen och behov av att justera tilldelad ram för 

kommunledningsförvaltningen. Dels en omfördelning gentemot 

finansförvaltningen, dels tillkommande kostnadsposter, som saknar 

finansiering i tilldelad budgetram.                                                            

Dessutom redovisas de tillkommande behoven, därefter följer förslag 

till finansiering och budgethantering, samt redovisning i tabeller. 

  

Yrkande 

Per-Erik Norlin (S) yrkar på återremiss av stycke 3 i beslutsförslaget, för 

närmare utredning kring finansieringen av rekrytering  

kommunikatörkompetens. 

Martin Carling (C) ansluter sig till Norlins yrkande. 

                                                                                                         

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att Norlins 

yrkande ska bifallas. 

     

Beslutsunderlag                                                                                           

Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-01-27.                         

Presentation – Budget 2022 – Anpassningsarbetet – Utvecklingsfokus – 

Kommunledningsförvaltningen.   

 

     

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

   -  att återföra dubbelt tilldelat anslag för projekt Heltidsresan på                    

      1 128 tkr, från kommunledningsförvaltningen till  

      finansförvaltningen, och tillföra beloppet till Löneökningsanslag  

      2021 då medel till överhänget för kvartal 1 år 2022 saknas. 
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forts. § 1 

 

   -  att tillfälligt under år 2022 omdisponera det nya anslaget för  

      kompetensutveckling på 500 tkr, för att dels delfinansiera  

      dalslandsgemensam samverkanssamordnare, dels täcka 2022 års  

      kapitalkostnader för investeringen av det nya LPA-systemet.    

      Finansiering för dessa kostnadsposter från 2023 tas med i årets  

      budgetberedning. 

                                                                                                                                          

   -  att återremittera stycke 3 i beslutsförslaget till  

      kommunledningsförvaltningen för närmare utredning kring    

      finansieringen av rekrytering kommunikatörkompetens. 

                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

Expedieras till 

Kommunchefens ledningsgrupp                      

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 2 Dnr 2021-000322 000 

Riktlinjer för mark och exploatering - revidering 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog 2019-05-02, § 61 riktlinjer för mark och 

exploatering. I samband med en osäkerhet vid anbudsförfarande av lediga 

tomter samt en otydlighet kring handläggning av namnsättning av gator 

föreligger behov av komplettering av riktlinjerna. 

                                                                                                             

Revideringar görs enligt följande: 

Riktlinjer för försäljning av kommunal mark och kommunala 

fastigheter förtydligas med att hänsyn ska tas till planer, mål och 

bestämmelser vid försäljning av mark. Avsnittet kompletteras också 

med ett tydliggörande kring tillkommande kostnader som köparen ska 

bekosta. Vidare kompletteras avsnittet med vägledning kring när bud 

ska accepteras vid budgivning. 

                                                                                                               

Riktlinjer vid upprättande av exploateringsavtal kompletteras med 

definition av begrepp samt tydliggörande om byggherrens 

tillkommande kostnad för VA-anslutningsavgift. 

                                                                                                                

Befintliga riktlinjer föreslås kompletteras med ett kapitel för riktlinjer 

vid namnsättning av gator och allmänna platser. Av riktlinjerna 

framkommer hur handläggning ska ske, vilka faktorer som ska beaktas 

vid namnsättning, vem som ska remitteras samt var beslut ska fattas 

och hur dessa ska registreras. 

Utöver ovanstående tillkommer några mindre redaktionella ändringar. 

Revideringarna bedöms ge ytterligare vägledning som säkerställer och 

tydliggör hanteringen av mark- och exploateringsärenden. 

      

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-01-10.                                  

Revidering riktlinjer för mark och exploatering. 

                                                                                                                   

Kommunfullmäktiges beslut                                                

   -  Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för mark och    

      exploatering.      

                                                                                                                              

Expedieras till                                                                                                          
Fastighetsförvaltare 

Samhällsbyggnadschef 

VA-chef 

Kanslienheten, Plan och bygg 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(17) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-16 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 2021-000217 003 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-04-15 § 22 om ett tillägg i nuvarande 

arbetsordning för kommunfullmäktige samt reglementen för nämnder och 

styrelser i Dals-Eds kommun.   

Syftet i nuläget är att göra en översyn inför kommande mandatperiod av 

arbetsordningen och att också klargöra vad som gäller vid sammanträde på 

distans.       

Vid omröstning måste säkerställas att det är ledamoten och inga andra som 

deltar i omröstningen, därefter sker omröstningen på motsvarande sätt som 

om ledamoten är på plats fysiskt.                                                                           

Kravet på lika villkor för alla beslutande ställer stora krav på de tekniska 

hjälpmedel som ska användas. Framförallt krävs en ljud- och bildöverföring 

som både är stabil och av hög kvalitet. Det är den deltagande ledamoten på 

distans som ansvarar för att erforderlig teknisk utrustning och att 

infrastrukturen är tillräcklig för att delta. Den som deltar på distans måste 

även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och 

delta i beslutet av ärendet, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.  

I samband med att förslag lämnas om tillägg i arbetsordningen för 

distanssammanträde lämnas också ett förslag till revidering av 

arbetsordningen. I nämndsekreterarens tjänsteskrivelse redogörs för vilka 

krav som uppställs på vad arbetsordningen ska innehålla enligt 

kommunallagen 5 kap 72 §, samt vilka tillägg och vilka stycken som lagts 

till under redan befintliga paragrafer      

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2022-01-04.   

      

Kommunfullmäktiges beslut                               
   -  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av    

      kommunfullmäktiges arbetsordning inklusive tilläggen § 9 deltagande på  

      distans vid sammanträden, § 10 tillkännagivande av sammanträden, § 25   

      de kommunala företagens initiativrätt, § 33 presidiets uppdrag, samt de  

      mindre stycken som lagts till under redan befintliga paragrafer. 

                                                                                                           

Expedieras till                      

Kommunkansliet                  

Författningssamling         
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§ 4 Dnr 2021-000295 042 

Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-08-31 Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport 2021-01-01 – 2021-08-31 samt revisionsberättelse för 

Fyrbodals kommunalförbund föreligger.            

                                             

Den ekonomiska rapporten för årets två första tertial visar ett överskott om 

991 tkr vilket är en avvikelse mot budget med +801 tkr jämfört med 

budgeterat helårsresultat på +190 tkr och en avvikelse med +864 tkr i 

förhållande till budget för perioden på +127 tkr. 

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten och de främsta 

orsakerna är ej upparbetade personalkostnader och lägre rörliga 

administrativa kostnader främst på grund av pandemin. 

    

Beslutsunderlag                  

Granskningsrapport delårsbokslut – PwC.                                        

Utlåtande delårsrapport – Revisorerna Fyrbodals kommunalförbund.                                               

Beslut Förbundsdirektionen Fyrbodal 2021-12-09 § 109.                                     

Beslut Förbundsdirektionen Fyrbodal 2021-10-28 § 85.                         

Delårsrapport 2021-08-31 – Fyrbodals kommunalförbund.                         

Uppföljning av aktivitetsplan 2021 – Fyrbodals kommunalförbund. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del att godkänna delårsrapport 

2021-01-01 – 2021-08-31 för Fyrbodals kommunalförbund och lägga 

densamma till handlingarna. 

 

 

Jäv 

Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

 

                                                                                                                  

                                                                                                               

Expedieras till                                   

Fyrbodals kommunalförbund   
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§ 5 Dnr 2021-000318 043 

Taxor för Dalslands Miljö- och energinämnd år 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljö- och Energiförbund beslutar den 25 november 2021,                

§ 39-42, att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, 

Dals Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxor och avgifter 

2022 för Dalslands Miljö- och energinämnds verksamhet enligt föreliggande 

förslag, att gälla från och med 1 januari 2022. 

 

-  Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen med tillhörande   

    bilaga.                                                                                                                    

-  Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande   

    bilagor.                                                                                                                 

-  Taxa för tillsyn inom lagen för tillsyn av sprängämnesprekursorer.                                 

-  Taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område. 

  

 

Beslutsunderlag                            
Protokollsutdrag DMEF 2021-11-25 § 39-42.                 

Förslag Taxor och avgifter 2022 - Dalslands Miljö- och energinämnd. 

 

  

    

Kommunfullmäktiges beslut 

     -     Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och timavgifter     

           2022 i enlighet med Dalslands Miljö- och energinämnds förslag och  

           direktionens rekommendationer. 

 

      

  

 

 

     

Expedieras till 

Dalslands Miljö- och energinförbund 
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§ 6 Dnr 2021-000293 042 

Delårsbokslut 2021-08-31 - Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31 för Dalslands Miljö- 

och Energiförbund/DMEF föreligger.                 

Förbundet redovisar ett nettoresultat för perioden med +917 tkr vilket är en 

positiv budgetavvikelse med +1 384 tkr och som härrör till Miljö- och 

energikontoret.                                                                              

Budgetavvikelsen för Miljö- och energikontoret beror i huvudsak på följande 

faktorer:                                                                                                                              

-  Effekter av covid-19: Hög personalfrånvaro p.g.a. VAB, statlig ersättning    

   för trängseltillsyn, kompensation för höga sjuklönekostnader, lägre  

   utbildningskostnader än förväntat.                                                                  

-  Vakans som inte kunnat ersättas i tid.                                           

-  Långtidssjukskrivning av personal.                                                                      

-  Rättning av fel från tidigare års bokslut har belastat resultatet .                       

-  Extra medel avsatta för utveckling av det miljö- och energistrategiska  

   arbetet har ännu inte använts. Dessa medel avses användas till bland annat   

   projektet Grön infrastrukturplanering och ekosystemtjänster under 2021  

   och framåt.                                                                                                      

Prognostiserat resultat för helåret 2021 är 17 tkr, vilket om detta blir en 

verklighet innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 484 tkr. 

Beslutsunderlag 

Beslut Dalslands Miljö- och Energiförbund  2021-10-07 § 20.                   

Delårsbokslut 2021-08-31 - Dalslands Miljö- och energiförbund samt bilaga.                                                                                        

Revisionsrapport 2021-10-11 – PwC.                                    

Utlåtande avseende delårsrapport 2021 – Revisorerna DMEF.      

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna delårsbokslut 

2021-01-01 – 2021-08-31 för Dalslands Miljö- och Energiförbund  

och lägga densamma till handlingarna. 

      

Jäv 

Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

 

Expedieras till                                        

Dalslands Miljö- och energiförbunds 
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§ 7 Dnr 2021-000218 330 

Medborgarförslag - Lekplatser i Äng 

Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-15 § 69 att remittera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.                    

Arbetsutskottet uppdrar därefter till samhällsbyggnadsförvaltningen att 

bereda ärendet.      

Efter besiktningar av kommunens lekplatser under 2017 framkom att 

lekplatserna har stora brister i utförande och säkerhet vilket har krävt en 

översyn i stort för att kunna upprätthålla säkerhet och attraktivitet.               

Ärendet har tidigare utretts och som en del i beredningen har 

medborgardialog skett på kommunens hemsida där underlaget 

kommunicerats som ett förslag, samt har även varit uppsatt på anslagstavlan 

i Dals-Eds bibliotek. Planer finns på att avsätta del av den aktuella ytan för 

odlingslotter enligt tidigare antaget medborgarförslag.  

Kommunstyrelsen beslutar 2018-02 28 § 30 att uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att ta bort lekplatserna enligt förslag samt att 

åtgärda de brister som finns på de kvarvarande lekplatserna snarast. 

Det finns nu två lekplatser inom närområdet, Bygdesmedsvägen och 

Fornstigen, båda dessa skall enligt utvecklingsplanen utvecklas vidare och 

vissa insatser planeras att påbörjas under 2022.                                                                  

                                                                                                                   

Samhällsbyggnadschefen tackar för medborgarförslaget och gör 

bedömningen att med bakgrund av tidigare beslut om avveckling samt att det 

finns två andra lekplatser i närområdet som ska utvecklas enligt plan, är det 

inte aktuellt att återigen anlägga en lekplats. 

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-12-02.                 

Medborgarförslag 2021-09-09. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

   -  Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad   

      utifrån tidigare beslut i kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadschefens  

      yttrande.                                                                                                                  

                                                                                                              

Expedieras till                                                                                   

Förslagsställaren                                     

Samhällsbyggnadschef    
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§ 8 Dnr 2021-000197 000 

Medborgarförslag - Ökad tillgänglighet av hjärtstartare kan 

rädda liv 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 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. Arbetsutskott beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen 

att bereda medborgarförslaget.                                                                         

Förslaget syftar bland annat till att öka tillgängligheten till hjärtstartare 

samtidigt som utbildning och information om SMS livräddare bör göras. 

Behovet av hjärtstartare bedöms vara 6-10 stycken och ska vara tillgängliga 

dygnet runt och året om. Privatpersoner kan ansöka om att få ansvar för en 

hjärtstartare på sin fastighet och vara en ambassadör för SMS 

livräddartjänsten.                                                                                        

Kommunens räddningschef har 2014-10-08 bedömt att de sex tillgängliga 

hjärtstartarna är tillräckligt och kommunstyrelsen beslutar 2014-11-05 § 185 

att utifrån ett kommunövergripande perspektiv är det tillräckligt med de 

hjärtstartare som finns utplacerade och som kommunen har tillsynsansvar 

för. Kommunstyrelsen ser dock positivt på att det även finns hjärtstartare på 

andra platser än de som kommunen ansvarar för.                                             

Därefter har ytterligare hjärtstartare tillkommit på olika platser i kommunen. 

Samhällsbyggnadschefen tackar för medborgarförslaget och har till 

dagens sammanträde berett ärendet i tjänsteskrivelse 2021-11-05 som 

redovisar en sammanfattning och finansiering samt bedömning av 

förslaget.  

Beslutsunderlag                       

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-11-05.                   

Medborgarförslag samt bilaga 2021-07-30.      

                                                                                                 

Kommunfullmäktiges beslut                      
   -  Kommunfullmäktige beslutar att för tillfället avstå den del som handlar  

      om hjärtstartare med hänvisning till tidigare bedömning och beslut  

      2014. Omprövning kan komma att ske om det bedöms finnas ett  

      ytterligare behov och det bedöms vara ett kommunalt ansvar. 

  -   Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunledningsförvaltningen  

      att ta fram ett förslag på en informations och utbildningskampanj om   

      möjligheten att bli en SMS livräddare samt eventuell finansiering.        

Expedieras till                      

Förslagsställaren     
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§ 9 Dnr 2022-000030 800 

Medborgarförslag - Namnge en plats i centrala Ed till "Per 

Anderssons Plats" 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2022-02-09 om att namnge en plats i 

centrala Ed till ”Per Anderssons Plats”. 

 

      

Beslutsunderlag                      

Medborgarförslag 2022-02-07. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat   

          medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.  
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§ 10 Dnr 41878  

Meddelande KF 2022-02-16 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 11 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att den 28 mars kl. 18.00 på 

Utvecklingscenter är det politiskt gruppmöte och information ska lämnas om 

ärendet om Platsvarumärke. 

      

Plan- och byggnadsnämnden ordförande informerar om att från och med      

1 mars 2022 är plan- och byggkontoret fulltaligt då en bygglovshandläggare 

åter är i tjänst. 

  

FOKUS-nämndens ordförande informerar om att det under sportlovet vecka 

8 finns olika aktiviteter och bio, en ny rektor har rekryterats till Utsikten och 

Snörrum- och Hagaskolan finns nu med på Facebook. 

 

Socialnämndens ordförande informerar om att det har arbetats fram en tydlig 

struktur på ansvarsfördelningen inom socialförvaltningen.  

 

Ledamot för Dalslands Miljö- och energinämnd Per Normark informerar om 

olika miljöärenden. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att vid mandatperiodens 

början har gjorts ett årshjul för vilka olika processer som ska genomföras 

under mandatperioden. Kommunfullmäktige har endast haft sammanträde i   

2 socknar på grund av Covid, förhoppningen är att utlokalisera ett 

sammanträde innan sista sammanträdet den 15 juni 2022. 

Det är svårt att avgöra den nuvarande smittspridningen i kommunen. 

Planering sker av dos 4 och vaccinering startar i slutet av nästa vecka för 

inskrivna i hemtjänst, hemsjukvård, LSS. Ordföranden riktar en uppmaning 

om att ta hänsyn och stanna hemma om man känner sig sjuk.  

Ordföranden tackar å presidiet vägnar för den förståelse som 

kommunfullmäktige visat i samband med de sammanträden som genomförts 

på Utvecklingcenter under Coronatiden. 
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§ 12 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

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

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

      


