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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Anna Johansson (C) 

Andreas Nilsson (M), 2:e vice ordförande 

Anders Bengtsson (SD) 

Carina Halmberg (S), 1:e vice ordförande 

Kenneth Gustavsson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Larsinge Fahlén (S) 

Ingvar Johannesson (C) 

Mattias Petranyi (SD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C), ordförande 

Niclas Bergendal (SD) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgensen (C) 

Ture Olsson (C) 

Tim Karlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Kerstin Molander (KD) 
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§ 14 Dnr 2021-000221 246 

Namngivning av lokalgator - Le-området 

Sammanfattning av ärendet 

Inför försäljning av de åtta tomter som sanerats på Le-området behöver 

namnsättningen av två lokalgator fastställas.                                                

Namnförslag inkom genom skrivelse till Plan- och byggnadsnämnden             

2010-10-20 med Hyttans väg och Kochs väg, därefter beslutar Plan- och 

byggnadsnämnden 2010-11-16 § 116 i enlighet med förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-06 § 145 att återremittera ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för ytterligare alternativ till namnförslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-11-24 § 179, att skicka ut prioriterade 

förslag på gatunamn till plan- och byggnadsnämnd, kulturchef, Lantmäteriet 

samt hembygdsföreningar för eventuella yttranden. 

Förslag till gatunamn har varit ute på remiss och svar har inkommit på 

remissen från Lantmäteriet som föreslår följande namnförslag som är väl 

valda ur ett ortnamnsperspektiv:  

Hamngatan/vägen, Hamnviksvägen/gatan, Sjögatan/vägen, Sjöviksvägen, 

Sjöskumsvägen/gatan, Sjögången, Sjömansgatan, Strandvägen, Legatan,            

Le-vägen, Lebruksgatan och Stora Legatan.                                                                                                                                                                                                                                             

Bedömningen är att Lantmäteriets yttrande föreslås tillgodoses och utifrån de 

ovanstående förslagen föreslår förvaltningen följande alternativ: 

Alt. 1 Sjöviksvägen (1) & Hamngatan (2) 

Alt. 2 Strandvägen (1) & Hamngatan (2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2022-02-09 § 32 förslaget till 

de politiska gruppledarna och ärendet bereds därefter i kommunstyrelsen den 

2 mars 2022.  

      

Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-01-28. 

      

Kommunfullmäktiges beslut   -    

   -  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa gatunamnen till Sjöviksgatan  

      och Lebruksgatan      

                                                                                                                     

Expedieras till                      

Plan- och byggkontoret 

Samhällsbyggnadschef 

Fastighetsförvaltare  

Kommunstrateg 

Lantmäteriet 
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§ 15 Dnr 2021-000306 000 

Hemställan viljeinriktning om sammanslagning av 

Samordningsförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelserna för Arvika/Eda Samordningsförbund och 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjäng hemställer till medlemmarna att ta ställning till och fatta beslut 

i frågan om ett framtida samgående av de båda förbunden.  

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den 1 januari 

2023. 

Utgångspunkten blir att Samordningsförbundet BÅD-ESÅ utökas samt 

att Arvika/Eda samordningsförbund upplöses. Det utökade förbundet 

kommer att få nytt namn, förbundsordning och budget. 

Beräkning för regionerna och kommunernas del utgår från invånarantal per 

kommun. För Dals-Eds kommun innebär det inga förändrade förutsättningar 

jämfört med idag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-02-09 § 28 att remittera 

ärendet till Socialnämnden för ställningstagande och att återkomma med 

beslut till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden beslutar 2022-02-23 § 12 att ställa sig bakom hemställan och 

viljeinriktning om sammanslagning av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ 

och Arvika/Eda samordningsförbund. 

      

Beslutsunderlag                  
Beslut SN 2022-02-23 § 12.                        

Tjänsteskrivelse enhetschef AMI 2022-01-31.                                  

Hemställan om viljeinriktning till medlemmar, 2021-11-29.         

Minnesanteckningar Ägarsamråd Arvika/Eda Samordningsförbund                 

2021-10-28.                                                                                                         

Protokoll Arvika/Eda Samordningsförbund 2021-06-23.                          

Viljeinriktning från BÅD-ESÅ, 2021-06-10.                                     

Minnesanteckningar medlemsråd BÅD-ESÅ 2021-05-28.                             

BÅDESÅ protokoll nr 3 2021-05-28.       

Kommunfullmäktiges beslut                     

   -  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna hemställan och  

      viljeinriktning om sammanslagning av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ  

      och Samordningsförbund Arvika/Eda. 

 

Expedieras till                      

helene.ohlsson@bengtsfors.se              

Socialnämnden 

mailto:helene.ohlsson@bengtsfors.se
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§ 16 Dnr 2022-000018 041 

Budget och mål 2023 plan 2024-2025 – Finansiella mål 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagens 11 kapitel § 1 beskriver att kommuner och regioner ska ha 

en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 

kommunen beslutad att överlämna till en juridisk person eller en enskild 

individ enligt kommunallagens 10 kapitel. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-23 § 55 att fastställa ”Riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv”. I 

dessa riktlinjer framgår bland annat att Dals-Eds kommun ska ha en ekonomi 

i balans, kommunens budget ska innehålla finansiella mål och mål för 

verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Regeringen beslutar 2020-09-03 om att en särskild utredare ska bedöma om 

nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en 

bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. 

Utredaren överlämnar betänkandet En god kommunal hushållning till 

civilministern 2021-09-22. Utredningen bedömer att det nuvarande 

regelverket i huvudsak har fungerat väl, men att det behövs förändringar på 

ett antal punkter, bland annat för att stärka långsiktigheten i den ekonomiska 

planeringen och att minska möjligheterna att skjuta upp nödvändiga 

anpassningsåtgärder när ekonomin är i dåligt skick. Betänkandet har därefter 

gått ut på remiss och svaren ska ha inkommit senast 2022-01-10. 

Dals-Eds kommuns nuvarande finansiella mål bedöms av ekonomichef att 

inrymma tillräcklig styrning av den yttre finansiella ramen för att 

åstadkomma en långsiktig god ekonomisk hållbarhet. Inga förändringar 

avseende de finansiella målen föreslås därför inför 2023.                                         

Om en eventuell lagändring i kommunallagen träder i kraft som innebär 

förändringar i regelverket för ekonomisk förvaltning behöver dock 

kommunens egna riktlinjer, mål och planer ses över och eventuellt revideras.      

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-02-16.                 

Förslag – Finansiella mål 2023. 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

   -  Kommunfullmäktige beslutar att anta de finansiella målen för år 2023  

      inklusive beskrivning i enlighet med föreliggande förslag.      

Expedieras till                            

Ekonomichef 
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§ 17 Dnr 2020-000017 041 

Budget och mål 2021, plan 2022-2023 – Statsbidrag 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med Regeringens budgetproposition för år 2021 aviserades bland 

annat en satsning på 1 miljard kronor till skolan för att skapa förutsättningar 

för kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid, 

personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen.  

I samma budgetproposition aviserades även en satsning på 4 000 miljoner 

kronor i riktat, permanent statsbidrag till äldreomsorgen, utan krav på 

bemanning eller liknande. 

Under året 2021 har kommunen erhållit totalt 424.464 kronor i form av den 

så kallade Skolmiljarden. Kommunen har också 2021 erhållit 2.618.148 

kronor i form av det särskilda statsbidraget till äldreomsorgen.                                                                                               

Ekonomichefen redogör vid dagens sammanträde för hur de generella 

statsbidragen som kommunen har erhållit har redovisats och bokförts.               

Det finns dessutom ett generellt statsbidrag för år 2022 som inte är upptaget i 

Kommunfullmäktiges beslutade kommunplan för åren 2022-2024. Detta 

generella statsbidrag är ett stöd till kommuner med få invånare eller som har 

särskilda utmaningar och uppgår till totalt 300 miljoner kronor per år. Stödet 

ska användas för de ändamål som kommunerna anser bäst gynnar sina 

invånare. Dals-Eds kommuns andel av detta uppgår till 2,7 mkr för år 2022.  

Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-02 § 35 att för egen del, under 

förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag att 

delegera till kommunchefen att fördela medlen relaterat till tilldelade anslag 

för omställningskostnader i budget 2022. 

                                                                                                                    

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-02-03.      

                                                                                                 

Kommunfullmäktiges beslut                                             

Kommunfullmäktige beslutar  

- att under finansförvaltningen i budget 2021 ta upp totalt 443 tkr som 

ytterligare generellt statsbidrag. 

- att tillföra FOKUS-nämnden ett extra budgetanslag för år 2021 med 

425 tkr motsvarande statsbidraget för den så kallade skolmiljarden. 

- att tillföra socialnämnden ett extra budgetanslag för år 2021 med 

1.618 tkr motsvarande resterande del av statsbidraget för 

äldreomsorgen. 

- att under finansförvaltningen i budget 2022 ta upp totalt 3.319 tkr 

som ytterligare generellt statsbidrag. 
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forts. § 17 

 

 

- att tillföra FOKUS-nämnden ett extra budgetanslag för år 2022 med 

601 tkr motsvarande statsbidraget för den så kallade skolmiljarden. 

- att tillföra socialnämnden ett extra budgetanslag för år 2022 med 

1.618 tkr motsvarande resterande del av statsbidraget för 

äldreomsorgen.  

- att överlåta till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av medlen 

från Tillväxtverket till små kommuner med särskilda utmaningar. 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till                         
Kommunchefens ledningsgrupp 
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§ 18 Dnr 2022-000063 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (C) som ledamot i 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Eva A Johansson (C) har 2022-03-02 inkommit med avsägelse från 

uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Förslag lämnas om att utse Kenneth Gustavsson (C) till ny ledamot i 

kommunstyrelsen.    

 

Beslutsunderlag                           

Avsägelse 2022-03-02. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

   -  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.  

   -  Kommunfullmäktige beslutar att utse Kenneth Gustavsson (C) till ny    

      ledamot i kommunstyrelsen efter Eva A Johansson (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till                         

Eva A Johansson                  

Kenneth Gustavsson                             

Lönekontoret                       

Kommunkansliet 
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§ 19 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. Kommunfullmäktige beslutar 2021-12-15             

§ 99 att remittera rubricerad motion till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-18 § 25 att uppdra till 

kommunledningsförvaltningen att bereda ärendet. 

Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt 

Kungsbacka att göra tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. 

Utformningen av dagens erbjudande utgår från beslutade principer för tillköp 

av färdbevis. Seniorkort erbjuds i tre varianter: 65+ lågtrafik, 65+ dygnet 

runt och 75+ dygnet runt.                                                                                                         

I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår 

att på uppdrag av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett 

framtida seniorerbjudande, samt att implementera den lösning som 

kollektivtrafiknämnden beslutar. Utredningen förväntas kunna presenteras 

för beslut i kollektivtrafiknämnden i september 2022 och med beräknat 

införande andra kvartalet 2023.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                        

Ett seniorkort för att resa fritt ger den berörde en ökad frihet, lägre kostnad 

och ökad livskvalitet då seniorerbjudandet i dagsläget gäller för zon C och 

Närtrafik. Zon C täcker bland annat Dalsland, Västergötland, Bohuslän, 

inklusive Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan och en enkelbiljett 

kostar 35 kronor och en dygnsbiljett kostar 115 kronor. 

 

Beslutsunderlag                       

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-01-25.                 

Motion Sverigedemokraterna 2021-11-18.    

   

Kommunfullmäktiges beslut                             
   -  Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att eftersom  

      utredning pågår med flera olika förslag till lösningar, inväntar  

      kommunen Västra Götalandsregionens beslut och tar därefter ställning i  

      ärendet.        

Expedieras till                               

Motionären                  

Kommunstrateg 
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§ 20 Dnr 2021-000215 530 

Medborgarförslag - Seniorkort för kollektivtrafik 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-09-07 om seniorkort för 

kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-15 § 163 att 

remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-10-13 § 163 att uppdra till 

kommunledningsförvaltningen att bereda ärendet. 

Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt 

Kungsbacka att göra tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare. 

Utformningen av dagens erbjudande utgår från beslutade principer för tillköp 

av färdbevis. Seniorkort erbjuds i tre varianter: 65+ lågtrafik, 65+ dygnet 

runt och 75+ dygnet runt.                                                                                                         

I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår 

att på uppdrag av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett 

framtida seniorerbjudande, samt att implementera den lösning som 

kollektivtrafiknämnden beslutar. Utredningen förväntas kunna presenteras 

för beslut i kollektivtrafiknämnden i september 2022 och med beräknat 

införande andra kvartalet 2023.                                                                                                                                               

                                                                                                                                        

Ett seniorkort för att resa fritt ger den berörde en ökad frihet, lägre kostnad 

och ökad livskvalitet då seniorerbjudandet i dagsläget gäller för zon C och 

Närtrafik. Zon C täcker bland annat Dalsland, Västergötland, Bohuslän, 

inklusive Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan och en enkelbiljett 

kostar 35 kronor och en dygnsbiljett kostar 115 kronor. 

 

Beslutsunderlag                       

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-01-25.                 

Medborgarförslag 2021-09-07.      

 

Kommunfullmäktiges beslut                             

   -  Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att  

      eftersom utredning pågår med flera olika förslag till lösningar, inväntar  

      kommunen Västra Götalandsregionens beslut och tar därefter ställning i  

      ärendet.                 

           

Expedieras till                           

Förslagställare               

Kommunstrateg 
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§ 21 Dnr 2021-000106 005 

Medborgarförslag - Skydda barn och ungdomar från 

exponering av porr i kommunens lokaler 

Sammanfattning av ärendet 

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

ungdomar från exponering av porr i kommunens lokaler och spärr av 

webbadresser med pornografiskt innehåll. Kommunfullmäktige beslutar 

2021-05-12 § 30 att remittera rubricerat medborgarförslag till   

kommunstyrelsen för beredning.                                                         

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-06-09 § 107 att remittera 

medborgarförslaget till IT-chef för beredning.     

                                                        

Rent tekniskt finns det inget som hindrar att Dals-Eds kommun installerar ett 

webbfilter på elevernas datorer/Chromebooks.                                                           

Införandet av ett webbfilter för elever innebär att personuppgifter lagras 

antingen lokalt, i serverhall eller i molnet. Det kräver att skolverksamheten 

uppfyller alla krav i dataskyddslagstiftningen gällande tekniska och 

organisatoriska åtgärder enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen och att 

hög säkerhet kan garanteras. Denna bedömning genomförs utifrån det        

IT-system som ska användas och/eller köpas in.                                                         

Det är viktigt att verksamheterna hanterar uppgifterna om barn på ett säkert 

sätt och att tillgången till uppgifterna enbart ges till personal som har faktiskt 

behov av dem. För att implementera ett sådant här system/webbfilter krävs 

att det även finns en systemförvaltarorganisation på plats för det aktuella 

systemet, med tydligt ägar- och förvaltarskap.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sveriges Kommuner och regioner/SKR har undersökt vilka juridiska 

aspekter som råder kring webbfilter i förskolan och skolan.                       

SKR bedömer att inga formella hinder finns för att införa webbfilter i 

kommunal skola utifrån informations- och yttrandefriheten när det gäller den 

utrustning som skolan själv tillhandahåller.                                                         

Praxis saknas och SKR uppfattar rättsläget som oklart, en hemställan har 

därför lämnats till regeringen där man ber om förtydligad lagstiftning när det 

gäller frågan om webbfilter inom skolväsendet.        
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forts. § 21                  

                                                                                                          

Beslutsunderlag                 

Tjänsteskrivelse IT-chef 2022-02-08.                   

Medborgarförslag 2021-04-19.      

     

  

Kommunfullmäktiges beslut 

   -  Kommunfullmäktige är i grunden positiv till medborgarförslagets syfte,  

      och beslutar att besvara medborgarförslaget genom att uppdra till                    

      IT-enheten, att under tiden som svar inväntas från regeringen, utforma  

      rutiner/begränsningar av elevers informationshämtning, för att förhindra  

      tillgång av pornografiskt innehåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                      
Förslagsställaren                 

IT-chef 
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§ 22 Dnr 41878  

Meddelande KF 2022-03-16 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagen sammanträde föreligger inte några meddelanden. 
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§ 23 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om hur Ukrainas flyktingsituation 

påverkar kommunen ur olika aspekter. På förfrågan från Länsstyrelsen om 

evakueringsplatser, har kommunen meddelat att 40 platser är klara nästa 

vecka på Utsiktens elevboende. Kommunens hemsida ger information om 

situationen i Ukraina och hur det påverkar oss. 

 

FOKUS-nämndens ordförande informerar om att också skolan förbereder sig 

inför flyktingsituationen. Den 31 mars 2022 är ett uppstartsmöte på Gamla 

real inför Kulturveckan som genomförs vecka 38.  

 

Socialnämndens ordförande informerar om vikten av att arbeta tillsammans i 

kommunen för att flyktingsituation ska bli så bra som möjligt.  

Förvaltningens socialchef och bitr. socialchef är sjukskrivna och        

FOKUS-förvaltningens chef ska under en period arbeta som t.f. socialchef 

med ett avgränsat uppdrag. En interim socialchef skall också rekryteras. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att vid nästkommande 

kommunfullmäktige är det kl. 18.00 kaffeservering för såväl politiker som 

allmänhet och två informationspunkter.  

På grund av pandemin har sjukvården blivit förberett för andra allvarliga 

situationer, även om fokus är annorlunda i flyktingsituationen.  
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§ 24 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

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

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.        

 

 


