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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 13 april 2022 kl 19:00 – 20:10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 

 

 

Ersättare 

Se närvarolista på sid 2 

 

 

 

Övriga närvarande 

 

Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ture Olsson och Per-Erik Norlin 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdagen den 19 april kl. 16.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 26-34 

 Anett Isaksson  

 

                          1:e vice    

                          ordförande 

  

 Carina Halmberg  

                         Justerare 

 

 

 

Ture Olsson 

 

 

 

Per-Erik Norlin 

   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-04-13 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-20 Datum då anslaget tas ned 2022-05-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Per-Erik Norlin (S) 

Anna Johansson (C) 

Andreas Nilsson (M), 2:e vice ordförande 

Carina Halmberg (S), 1:e vice ordförande 

Kenneth Gustavsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Larsinge Fahlén (S) 

Ingvar Johannesson (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Börje Holmqvist (S) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Göran Färnström (C) 

Johnny Andreasson (SD) 
 

 

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef. 

Linda Blomgren, folkhälsostrateg. 

 

Övriga 3 personer från allmänheten. 

 

 

 Sammanträdet ajourneras 19.05 – 19.30.                                        

                          Processledare Thomas Forslin informerar om Det goda livet i Dalsland som  

                          är en gemensam kraftsamling emellan Dalslandskommunerna under åren  

                          2021-2025. Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas         

                          välbefinnande där fyra områden: sysselsättning, samhörighet, attraktivitet  

                          och utbildning anses som särskilt viktiga. 
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§ 26 Dnr 2022-000026 000 

Förslag - Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 

4D = kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 

Mellerud 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika 

former och omfattning. I takt med att samhället förändras finns ett 

ökande behov av samverkan för att stärka kommunernas kapacitet, 

minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god service och 

leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till 

kommuninnevånarna.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 2018-11-28 § 183 att aktivt delta i arbetet 

med att ta fram en plan för samverkan i Dalslandskommunerna utifrån 

slutrapport som har tagits fram 2018.   

                                                                                                               

Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, 

Färgelanda och Mellerud sker under namnet 4D, vilket står för 4 

Dalslandskommuner.   

Kommunstyrelseordförande, oppositionsråd (eller motsvarande) och 

kommunchefer i 4D-kommunerna har under perioden 2017 - 2021 i 

dialog tagit fram underlag för en utökad samverkan mellan 

kommunerna i 4D med utgångspunkt i slutrapporten från 2018.               

I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas 

uppdrag, strategi, vision, syfte och mål kopplade till en utökad 

kommunal samverkan.                                                                                    

Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från 

medborgarnas behov och tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper 

vi möter i våra verksamheter, de vi är till för, för våra medarbetare och 

för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund 

och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att 

samverka. 

 

Med ovanstående som grund har ”Avsiktsförklaring avseende 

kommunal samverkan 4D” arbetats fram. Dokumentet utgör ett 

ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att belysa de 

ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan. 

 

Genom att anta ”Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 

4D” åtar sig parterna att aktivt driva utvecklingen mot ökad samverkan 

i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna syften och 

mål.  
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forts. § 26 

 

 

Beslutsunderlag                 

Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-03-01.                             

Förslag – Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

   -  Kommunfullmäktige antar ”Avsiktsförklaring avseende kommunal  

      samverkan 4D” avseende kommunal samverkan mellan Bengtsfors,  

      Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt dokumentet  

      ”Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D” 

 

   -  Kommunfullmäktige beslutar att uppdrar åt kommunstyrelsens  

       ordförande att underteckna densamma. 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till                                                
Kommunchefens ledningsgrupp 

Samverkanssamordnare för 4D-kommunerna 

Bengtsfors kommun 

Färgelanda kommun                                                                           

Melleruds kommun 
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§ 27 Dnr 2020-000313 100 

Samverkansavtal - Campus Dalsland  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-12-16, § 185 att ställa sig 

bakom projektmedverkan med ambition om att starta ett högskolecampus i 

Dalsland, Campus Dalsland. 

Genom samverkansavtalet enas parterna, de sex kommunerna i Dalsland 

inklusive Vänersborg, om att samverka inom Campus Dalsland.              

Syftet med Campus Dalsland är att tillgängliggöra högre utbildning och på 

så sätt höja utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med 

eftergymnasial utbildning i Dalsland.  

Då etableringen av Campus Dalsland involverar flera kommuner behöver 

beslut tas om en gemensam organisationsform för styrning och ledning av 

verksamheten. Förslaget är att besluta om en organisationsform där 

deltagande kommuner ingår ett samverkansavtal. Syftet är att skapa en 

robust verksamhet, som inte är kostnadsdrivande eller tungrodd i sin 

utformning och arbetssätt. 

I föreliggande tjänsteskrivelse redogör kommunchef för kostnader och 

finansiering och i tabellform resultatbudget för åren 2022-2024.                           

De ingående sex kommunernas kostnad fördelas lika, vilket innebär 323 tkr, 

306 tkr och 311 tkr respektive år under perioden.                                             

I resultatbudgeten framgår inte att totalkostnaden år 2022 minskar med               

1,2 Mkr tillföljd av ett erhållet statsbidrag för anskaffning av teknik och 

inventarier, vilket inte kräver motfinansiering från kommunerna.                   

Finansiering av kostnaden 2022 uppgår till 223 tkr som finansieras med               

200 tkr från Tillväxtverket inom ramen för Hållplats Dals-Ed, resterande              

23 tkr hanteras inom kommunstyrelsens ram.                                          

Reservering för åren 2023-2024 finns i kommunplanen med 250 tkr per år. 

Kostnaderna för åren 2023-2024 är 306 tkr respektive 311 tkr, hanteras i 

budgetberedningsprocessen inför år 2023. 

Campus Dalsland bedöms att bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta 

utvecklingen och arbetskraftstillväxten i Dalsland och för att nå flera av 

målen i portalprojektet ”Det goda livet i Dalsland”. 

 

Beslutsunderlag                     

Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-03-09.               

Förslag – Samverkansavtal Campus Dalsland.   
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forts. § 27  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget samt att jämt 

fördela kostnaderna mellan ingående kommuner i samverkansavtalet 

under avtalsperioden 2022-2024.  

- Kommunfullmäktige bifaller föreslaget samverkansavtal samt 

organisationsform.  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till                                     
Bengtsfors kommun 

Färgelanda kommun 

Melleruds kommun 

Vänersborgs kommun 

Åmåls kommun 

Kristina Sandström, Campus Dalsland 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Hållbarhetsstaben 
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§ 28 Dnr 2022-000045 020 

Revidering - Arbetsmiljöpolicy för Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande arbetsmiljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-12-14               

§ 113. Det finns ett behov av att revidera policyn med syfte att tydliggöra 

lokala arbetsmiljömål samt beskriva hur Dals-Eds kommuns 

arbetsförhållande ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbete 

och skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Förslaget tydliggör hur man ska 

arbeta för att uppnå en hållbar arbetsmiljö samt konkretiserar lokala 

arbetsmiljömål som går att följa upp. 

Hänvisning görs till kommunens mål och Barnkonventionen då ärendet 

ligger i linje med kommunens utvecklingsplan och det fortsatta arbetet med 

kommunen som en attraktiv arbetsgivare.  

Förhandling enligt MBL § 19 och § 11 har ägt rum 2022-02-10.  

                                                                                                                         

Nuvarande arbetsmiljöpolicy bedöms innehålla flera delar som fortsatt 

kvarstår i förslag om reviderad policy såsom hänvisning till lag och avtal 

samt vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förslag om ny 

arbetsmiljöpolicy innefattar flera delar som tydliggör Dals-Eds kommuns 

värdegrund, långsiktigt hållbart arbetsliv samt kommunens lokala 

arbetsmiljömål.  

 

      

Beslutsunderlag               

Tjänsteskrivelse HR-chef 2022-02-22.                  

Förslag – Revidering Arbetsmiljöpolicy. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

                                                                                                                                            

   -   Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till revidering  

       av arbetsmiljöpolicyn.   

 

      

      

                                                                                                              

Expedieras till                            
Kommunchefens ledningsgrupp 
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§ 29 Dnr 2020-000220 330 

Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans 

motionsområde 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-09-14 om en discgolf/frisbeegolf bana 

vid Tavlans motionsområde. Diskussion har förts om ovanstående placering 

med Fokusförvaltningen. Eds Skidklubb har meddelat att de inte önskar 

etablering på Tavlans motionsområde varför andra lämpliga/möjliga platser 

har utretts. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-18 § 191 beslutas att avsätta 

37 000 kronor avsett att anlägga banan samt 15 000 kronor för 

driftskostnader 2022 samt också att till budgetarbetet 2023 avsätta                          

15 000 kronor årligen för skötsel av banan framgent.                                                

Beslut inkommer från FOKUS-nämndens sammanträde 2022-01-26 § 3 om 

att köpa in utrustning och tjänster till en discgolfbana och nämnden förordar 

att banan placeras i anslutning till Sågtjärns badplats. 

Samhällsbyggnadschef bedömer att placeringen av discgolfbanan på området 

i anslutning till Sågtjärns badplats är lämplig. Det är viktigt att hänsyn tas till 

att många promenerar/motionerar på de leder som finns i området när det 

gäller utformningen av banorna.        

Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-30 § 51 att tillmötesgå 

medborgarförslaget och planera för anläggande av discgolfbanor enligt 

förslag. Beslut tas också om att banorna kan anläggas på lämplig kommunal 

mark i området i anslutning till Sågtjärns badplats.                                                                                       

Tidigare beslut om medel för anläggning och skötsel på Tavlan, används för 

anläggning och skötsel vid Sågtjärn.                                                                                                                                

                                                                                                          

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-02-28.                 

Beslut FOKUS-nämnden 2022-01-26 § 3.                  

Medborgarförslag. 

                                                                                                                                                      

Kommunfullmäktiges beslut 

   -  Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad    

      utifrån samhällsbyggnadschefens förslag.       

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                            

Expedieras till                            
Förslagsställaren      
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§ 30 Dnr 2021-000258 140 

Medborgarförslag - Hjälp att starta olika småföretag under 

sommarlovet 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-10-07 som föreslår att ungdomar i 

Dals-Eds kommun kan få driva eget företag som feriepraktik och få testa en 

egen affärsidé. Förslagställaren hänvisar till Åmåls kommun där ungdomar 

fick denna möjlighet under sommaren 2021. Kommunfullmäktige beslutar 

2021-10-20 § 77 att remittera rubricerat medborgarförslag till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

därefter att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för 

beredning.                                                                                                 

Tjänsteskrivelse har inkommit från näringslivsutvecklare som bedömer att 

upplägget sker under ordnade former i organisationen ”Ung Drive 

Academy” som har ett samarbetsavtal med Fyrbodal. Målgruppen är 

ungdomar från årskurs 9 till årskurs 2 på gymnasiet. Det finns även en 

möjlighet att lokalt i vår kommun öppna för deltagare från årskurs 8. 

Ungdomar anmäler sitt intresse och därefter sker en urvalsprocess som följs 

av ett ”läger” i maj innan uppstart av företaget i juni. Ungdomarna får 

tillgång till stöd via coacher och priset per deltagare är 7 950 kr varav hälften 

finansieras via Fyrbodal. Kommunens kostnad blir då 3 975 kr exkl. moms 

per deltagare.     

Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-30 § 56 att i första hand söka extern 

finansiering för denna satsning, att Dals-Eds kommun finansierar fem platser 

för att prova projektet under sommaren 2022.    

Kostnaden för Dals-Eds kommun uppgår till 19 875 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar också att om inte extern finansiering beviljas,  

tillskjuta för år 2022, 20 000 kr från KS oförutsett samt att uppdra till  

kommunledningsförvaltningen att ta med frågan om långsiktig finansiering 

till budgetarbetet 2023.  

Beslutsunderlag                       

Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare 2022-03-01, samt bilagor. 

Medborgarförslag. 

                                                                                                                  

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                                                                                                 

   -  Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget utifrån  

       näringslivsutvecklarens förslag. 

 

Expedieras till                       

Förslagsställaren                      

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 31 Dnr 41878  

Meddelande KF 2022-04-13 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 32 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden ordförande informerar om detaljplanelagda 

tomter och att nämnden har beslutat om bygglov för en gym och paddelhall.  

Planprogrammet för Le-området har varit ute på samråd under perioden                

3 mars – 7 april 2022. 

 

FOKUS-nämndens ordförande informerar om att årets evenemangsmedel på 

100.000 kronor är fördelade till föreningar/företag, ett 3 årigt projekt ”Min 

airbag mot stress” ska starta i skolan och också planering inför sommaren 

och Sommarlovsvagnen. 

 

 

Socialnämndens ordförande informerar om att rekrytering pågår till IFO 

verksamheten av flera befattningar. 

 

  

Ledamot för Dalslands Miljö- och energinämnd Per Normark informerar om 

olika miljöärenden. Nämnden har tillstyrkt planprogrammet om utveckling 

av Le-området, dock belyser nämnden bland annat att det förekommer 

outredda områden med förorenad mark som bör utredas. Nämnden 

understryker också vikten av att Eds naturreservat Skansen bör bevaras i sin 

helhet, om det inte är möjligt bör kompensationsåtgärder vidtas. 
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§ 33 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Information lämnas från representanter för studieförbunden Arbetarnas 

bildningsförbund/ABF, Bilda, Folkuniversitetet/FU, Sensus, 

Studiefrämjandet/Sfr och Vuxenskolan/SV.                                             

Folkbildning är ett samlingsbegrepp för studieförbund och folkhögskolor och 

syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett 

demokratiskt och jämlikt sätt, och utanför den traditionella skolvärlden.                                                            

2019 har studieförbunden tillsammans i Dals-Ed haft 158 studiecirklar och 

annan folkbildningsverksamhet med 1 111 deltagare och 351 olika 

kulturprogram. 

 

Information lämnas av Anne-Sofie Skälegård verksamhetsutvecklare om 

Hälsokällan, som är en offentlig verksamhet inom Fyrbodal med fokus på att 

stödja och främja barns hälsa. Hälsokällan arbetar med fem fokusområden  

vilka är våldsprevention, fullföljda studier, psykisk hälsa, integration, 

sexualitet och relationer. Information lämnas också om 

Barnahusverksamheten vars målgrupp är barn- och ungdomar som 

misstänkts varit utsatta för olika övergrepp. 
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§ 34 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Information lämnas av Ingvar Johannesson (C) om att SPF och PRO 

tillsammans startar upp ”äntligen måndag” den 2 maj 2022 på Linden. Syftet 

är trivsel och gemenskap och att motverka ofrivillig ensamhet  

Verksamheten pågår fram till sommaren och därefter görs en utvärdering. 

 

Efter att kommunfullmäktige under pandemin haft sina sammanträden på 

Utvecklingscenter, hälsar Rune Karlsson kommunfullmäktige välkomna 

tillbaka till Gamla Real. 


