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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Eva A Johansson och Lars-Inge Fahlén 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, torsdagen den 15 september 2022, kl. 16.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 75-86 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Eva A Johansson Larsinge Fahlén 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-15 Datum då anslaget tas ned 2022-10-10 

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) 

Larsinge Fahlén (S) 

Ingvar Johannesson (C) 

Mattias Petranyi (SD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Britt-Marie Johansson (M) 

Christina Virevik (C) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

Tim Karlsson (S) 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Monica Sandström (S) 

Jan Johansson (M) 

 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Övriga 4 personer från allmänheten 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras 19.05 - 19.40                                                                                                       

för information om budget och mål 2023, plan 2024-2025 
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§ 75 Dnr 2022-000179 111 

Begäran om tillfällig mandatperiod 2023-01-01 -- 2023-02-28 

för Dalslands miljö- och energinämnd  

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd har beslutat uppdra åt 

förbundschefen att tillskriva medlemskommunerna med begäran om en 

tillfällig mandatperiod, för perioden 2023-01-01 - 2023-02-28. Detta med 

anledning av att den tidigare ordningen med en fyraårig mandatperiod räknat 

från 1 januari året efter det allmänna valet, inneburit att den gamla 

direktionen valt ledamöter och ersättare till den nya nämnden, vilket inte är 

korrekt. För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att 

välja nämnd för den kommande perioden, utan att det uppstår en lucka 

mellan den gamla och den nya nämnden bör nämndens mandatperiod inledas 

1 mars och löpa i fyra år medan direktionens mandatperiod ligger 

oförändrad.                                                                                                           

Beslut om utsträckt mandatperiod beslutas av medlemskommunerna.  

Direktionen avser utöver denna begäran att under oktober månad också 

föreslå en ny mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd från och 

med nästa mandatperiod (2023-03-01 - 2027-02-28). Föreslagen förändring 

kräver en förändrad förbundsordning vilket kommer underställas beslut i 

medlemskommunernas kommunfullmäktige.                                       

Bedömning görs om att inkommen begäran från Dalslands miljö- och 

energiförbund är en anpassning till kommunallagens bestämmelser och 

tillrättalägger en möjlighet för den nya direktionen att välja nämnd för den 

kommande mandatperioden.                                                                                    

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 § 135, nomineras 

förslag till representanter till Dalslands miljö- och energinämnd för 

mandatperioden 2019-2022. Förslagsvis bör kommunfullmäktige nominera 

förslag till representanter även för den föreslagna utsträckta mandatperioden.       

Beslutsunderlag                    

Tjänsteskrivelse – bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-08-05.         

Förbundschefens skrivelse 2022-06-22.                                    

Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09 § 23. 

 

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                           

  -  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna begäran om tillfällig  

     mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd                                       

     2023-01-01 - 2023-02-28.       

Expedieras till                         

Dalslands Miljö- och energiförbund       
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§ 76 Dnr 2022-000176 040 

Revidering - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2013 finns i kommunallagen en möjlighet att 

under vissa villkor reservera delar av ett positivt resultat i en 

resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven kan sedan användas för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta 

konjunkturvariationer.  

Enligt 11 kap 1§ kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen, och om en kommun 

har en resultatutjämningsreserv, ska riktlinjerna även beskriva hanteringen 

av reserven.                                                                                     

Revideringen syftar till att anpassa dokumentet till rådande lagstiftning och 

innebär i sak inga förändringar utan är mera av redaktionell karaktär. 

Dals-Eds kommun har en riktlinje för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv och till dagens sammanträde föreligger 

förslag till revidering.                                                                                                                 

Tf. ekonomichefs tjänsteskrivelse föreligger med en sammanfattning samt 

bedömning av ärendet.  

                                                                                                                     

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef 2022-06-17.                 

Förslag Revidering - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv.      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

  -    Kommunfullmäktige beslutar att revidera  

       Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av  

       resultatutjämningsreserv antagna av Kommunfullmäktige 2013-10-23,  

       § 55, enligt rödmarkerade delar i föreliggande förslag. 

 

 

 

 

Expedieras till                      

Ekonomienheten     

Författningssamlingen     
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§ 77 Dnr 2021-000225 002 

Motion - Flaggpolicy i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2021-09-14 från Sverigedemokraterna i Dals-Ed       

om flaggpolicy i Dals-Eds kommun. Motionären skriver att inte veta när, hur 

eller med vad kommunen ska flagga är inte acceptabelt och kan lätt leda till 

missförstånd. Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-15 § 70 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för beredning som i sin tur remitterar 

motionen vidare till kommunledningsförvaltningen för beredning. 

 

Flaggning syftar till att uppmärksamma speciella dagar och högtider. Det 

finns inget krav på att myndigheter ska flagga på högtidsdagar, men det 

rekommenderas eftersom det hör till god sed. Dals-Eds kommun har 

officiella flaggstänger i Ed vid kommunhuset, torget och Terrassparken men 

flaggar också i verksamheterna.  

Kommunen har inte haft någon policy tidigare kring flaggningen men sedan 

många år tillbaka en upparbetad praxis och rutin. Med föreliggande förslag 

till policy för flaggning i Dals-Eds kommun, fastställs reglerna för flaggning 

vid kommunens officiella flaggstänger samt för övriga flaggstänger vid de 

olika verksamheterna i kommunen. Dokumenten ska tydliggöra när 

flaggning ska ske, hur den ska ske samt vem som ansvarar för flaggningen. 

Vid vissa tillfällen kan behov i övrigt uppstå av flaggning varför det också 

finns förslag på vem som har rätt att ta beslut om flaggning vid tillfällen som 

inte framgår i denna policy. 

 

Yrkande                        

Anders Bengtsson (SD) yrkar på att utöver de flaggor som benämns i policyn 

ska vid besök till kommunen nationalflaggor användas, däremot ska det inte 

flaggas med olika organisationsflaggor på kommunens flaggstänger. 

Martin Carling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens föreliggande förslag.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena enligt ovan och finner 

att Carlings yrkande ska bifallas.    

 

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-08-08.       

Förslag - Policy flaggning i Dals-Eds kommun.                                             

Motion – Sverigedemokraterna.                      
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forts. § 77 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

  -  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till    

     policy för flaggning i Dals-Eds kommun och därmed anses motionen    

     besvarad.                                                                                                                            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Expedieras till                                

Motionären                                 

Författningssamlingen 
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§ 78 Dnr 2022-000104 020 

Motion - Rutiner kring jäv samt visselblåsarfunktion 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2022-04-12 från Moderaterna i Dals-Ed om rutiner 

kring jäv samt visselblåsarfunktion. Kommunfullmäktige beslutar                  

2022-05-11 § 41 att remittera rubricerad motion till kommunstyrelsen för 

beredning som i sin tur remitterar motionen vidare till 

kommunledningsförvaltningen för beredning. 

Moderaterna beskriver i sin motion att tilliten hos våra medborgare bygger 

på att de uppfattar kommunen som opartisk och saklig. Genom tydliga 

rutiner kring jäv samt medvetenhet om vikten av att följa dem kan situationer 

undvikas där intressekonflikter riskerar att uppstå.                                                   

Den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 

”visselblåsarlagen” trädde ikraft 17 december 2021 och per den 17 juli 2022 

ska samtliga offentliga arbetsgivare som har mer än 50 anställda ha en 

visselblåsarfunktion på plats.                                                                      

Moderaterna anser att det i Dals-Eds kommun saknas tydliga rutiner kring 

jäv och yrkar på att kommunen:                                                                                       

- tar fram riktlinjer kring jäv enligt de intentioner som anges i motionen.                                                                                                         

- utbildar tjänstemän kring jäv och att det genomförs skyndsamt av extern  

  utbildare samt att utbildning av förtroendevalda hålls direkt efter valet.                     

- upphandlar en extern visselblåsarfunktion som hanterar hela  

  handläggningen från mottagande till återkoppling.  

                                                                                                                            

För den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden redogörs i bitr. kommunchef/kommunikationschef 

tjänsteskrivelse, också hur kommunerna i Dalsland valt att upphandla 

tjänsten som innebär att missförhållanden rapporteras i en e-tjänst där det 

upphandlade företaget tar emot och handlägger rapporter. Bedömning görs  

att i samband med en ny mandatperiod göra en utbildningssatsning för 

politiker och personal i frågan och att också uppdatera styrdokumentet 

”Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds 

kommun och kommunala bolag” varefter det reviderade dokument ska 

behandlas innan årsskiftet i kommunfullmäktige. Vidare bedöms att det finns 

ett värde i att utbildningen i jävsfrågan görs gemensamt med politiker och 

tjänstepersoner och att detta genomförs inom ramen för den 

dalslandsgemensamma utbildningen och vid den lokala utbildningsdagen i 

Dals-Ed i februari/mars 2023. 
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forts. § 78 

 

Beslutsunderlag                           
Tjänsteskrivelse bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-07-30.      

Motion – Moderaterna. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen om jäv och  

visselblåsarfunktion enligt följande: 

  -  Uppdra åt kommunstyrelsen att genom kommunledningsförvaltningen  

     inkomma med förslag till revidering av styrdokumentet ”Regelverk  

     avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun  

     och kommunala bolag” med tydligare och mer vägledande beskrivningar  

     av de områden som behandlas i dokumentet, bland annat kring jäv.        

     Vid översynen ska andra kommuners styrdokument i ärendet beaktas.  

  -  Uppdra åt kommunstyrelsen att genom kommunledningsförvaltningen  

     planera utbildningsdagarna 2023 för politiker och personal och där  

     frågan om jäv ska finnas med som en del i utbildningen samt utforma  

     rutiner för att det reviderade styrdokumentet följs upp vid introduktion av  

     nyanställda och för all personal under 2023.  

                                                                                                                                    

     Rutinen kring visselblåsarfunktionen är redan tillgodosett i enlighet med  

     motionens intentioner.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                  

Motionären                     

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 79 Dnr 2021-000073 000 

Motion - Politisk övertygelse ska utgöra grund för 

diskriminering och att det införs i likabehandlingsplanen för 

Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2021-03-15 från Sverigedemokraterna i Dals-Ed 

om att politisk övertygelse ska utgöra grund för diskriminering och att 

det införs i likabehandlingsplan för Dals-Eds kommun. Motionären 

hänvisar till FN:s mänskliga rättigheter där politisk övertygelse finns 

med som en av flera diskrimineringsgrunder. Kommunfullmäktige 

beslutar 2021-03-17 § 9 att remittera rubricerat motion till 

kommunstyrelsen för beredning och arbetsutskott beslutar därefter att 

remittera ärendet till HR-chef för beredning.                                                                                                              

I Dals-Ed kommuns dokument om rutin vid kränkning, trakasserier 

eller repressalier beskrivs hur kommunen ska agera efter 

diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Ett komplement i 

kommunens rutin vid kränkning, trakasserier eller repressalier gällande 

att politisk övertygelse ska utgöra grund för diskriminering anses inte 

utgöra någon konflikt kopplat till kommunens mål och 

Barnkonventionen.                                                                            

Arbetsutskottet beslutar 2022-04-13 § 87 att återremittera ärendet till 

HR-chef för att stämma av med Sveriges Kommuner och Regioner 

/SKR deras ställningstagande till förslag om ytterligare en grund 

utöver diskrimineringslagens sju grunder och vad som 

rekommenderas. SKR har inkommit med svar att det inte 

rekommenderas att politisk åskådning ska skrivas in i våra interna 

riktlinjer. Riktlinjerna som finns idag ska vara förbehållet de sju 

diskrimineringsgrunderna så som det är upprättat i dagsläget.              

HR-chef hänvisar till den beskrivning som lämnas i tjänsteskrivelsen 

under rubriken sammanfattning och konsekvensbeskrivning, vilket 

SKR också nämnde och som motiverar nedanstående beslutsförslag.    

 

Yrkande                        

Anders Bengtsson (SD) yrkar på att komplettera Dals-Eds kommuns 

befintliga rutin vid kränkning, trakasserier eller repressalier enligt 

motionens intentioner. 

 

Martin Carling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens föreliggande förslag.  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena enligt ovan och finner 

att Carlings yrkande ska bifallas.    
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forts. § 79 

 

Beslutsunderlag                              

Tjänsteskrivelse HR-chef 2022-02-25.                  

Motion – Sverigedemokraterna Dals-Ed.      

 

 

Kommunfullmäktiges beslut                             

  -  Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att befintlig rutin  

     vid kränkning, trakasserier eller repressalier kvarstår utan revidering  

     enligt motionens intentioner.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                 
Motionären                             

HR-enheten   
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§ 80 Dnr 2022-000030 800 

Medborgarförslag - Namnge en plats i centrala Dals-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”. Kommunfullmäktige beslutar               

2022-02-16 § 9 att remittera medborgarförslag till kommunstyrelsen för 

beredning och därefter remitterar arbetsutskottet förslaget till kommunstrateg 

för beredning.  

Förslagsställaren föreslår att platsen blir belägen i stråket av Per Anderssons 

fotspår i anslutning till Hagaskolan och tidigare Hagavallen, Gamla Real 

eller i närheten av Kommunhusgatan.  

Kommunen har under 2021-2022 genomfört ett arbete med platsinnovation.                   

I samband med detta arbete har platser, personer och historier som gör               

Dals-Ed unikt lyfts fram för att hitta platsens varumärke. Kommunstyrelsen 

beslutar 2022-03-02 § 29 att arbeta vidare kring det platsvarumärke som 

lyfter “hometown-känslan” och de starka traditioner, evenemang och 

engagemang som finns i bland annat föreningslivet. Ett uppmärksammande 

av eldsjälar bedöms vara i linje med kommunens platsvarumärke.  

Finansiering ska ske inom kommunstyrelsens utvecklingsmedel.  

 

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-07-25.                    

Medborgarförslag 2022-02-09.    

    

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                          
  -  Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget genom att  

     inte namnge en plats efter Per Andersson, men däremot inrätta en ny form  

     av minnesmärke som uppmärksammar eldsjälar i Dals-Ed och där Per  

     Andersson blir den första i en rad av fler eldsjälar som uppmärksammas.  

     Minnesmärket ska vara i form av en offentligt placerad tavla som  

     beskriver gärningen. Utformning, placering och utnämnanden av fler  

     eldsjälar uppdras åt kommunledningsförvaltning i samråd med  

     föreningarna att bereda och därefter återkomma till kommunstyrelsen  

     för beslut.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                               

Expedieras till                         
Förslagsställaren                           

Kommunledningsförvaltning 
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§ 81 Dnr 2022-000111 310 

Medborgarförslag - Trafiksituationen på Stubbekasvägen i 

Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2022-04-19 om trafiksituationen på 

Stubbekasvägen i Dals-Ed. Kommunfullmäktige beslutar 2022-05-11 § 43 

att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Förslagsställaren föreslår ett antal trafiksäkerhetsåtgärder i form av 

farthinder, trottoar och övergångsställe för Stubbekasvägen i syfte att 

skapa en säkrare trafiksituation. Förslagsställaren motiverar sitt förslag 

med att trafikförhållanden inbjuder till högre hastighet än tillåtet och 

beskriver att trafiken har ökat, det saknas trottoar och övergångsställen, 

samt att det är en omfattande verksamhet omkring vägens omgivning.  

                                                                                                                                        

Ett möte på plats mellan kommunen, förslagsställaren och BRF Stallbacken 

genomförs 28 april 2022. Under mötet diskuteras åtgärder för vägen och 

därefter skickas en ansökan in till Trafikverket om statlig medfinansiering 

vilken senare har beviljats.  

                                                                                                                      

Finansiering sker inom kommunens investeringsbudget samt via statlig 

medfinansiering. 

      

Beslutsunderlag                          

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-07-25.                             

Medborgarförslag 2022-04-19. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

  -  Kommunfullmäktige beslutar att tillmötesgå medborgarförslaget genom  

     att anlägga gångväg, hastighetsdämpande åtgärder samt ett  

     övergångsställe på Stubbekasvägen. 

 

 

 

                                                                                                                 

Expedieras till                  

Förslagsställaren     

      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 2022-000211 292 

Medborgarförslag - Bygg en simhall eller utomhuspool i Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2022-08-25 om att bygga en simhall eller 

utomhuspool i Dals-Ed.  

 

 

 

Beslutsunderlag                      

Medborgarförslag 2022-08-25. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat   

           medborgarförslag  till kommunstyrelsen för beredning.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

Expedieras till                        

KS 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 41878  

Meddelande KF 2022-09-14 

Sammanfattning av ärendet 

Inga meddelande har inkommit till dagens sammanträde. 

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Sida 

16(18) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av det prekära läget och de utmaningar som kommunen står inför, 

gällande budget 2023-2025 utgår uppföljning av Strategi för Långsiktigt 

hållbar Ekonomi och Verksamhet (LEV) och återkommer under hösten. 

Kommunchefen redogör för den ekonomiska situationen som till stor del 

beror på omvärldsläget och de ökade priserna på el, bränsle och livsmedel. 

Information lämnas också om tidsplanen för budgetprocessen.                           

Kommunchefen tackar kommunfullmäktige för ett gott samarbete under den 

gångna mandatperioden. 

  

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att nu är fokus på kommunens 

budget och uppmanar kommunfullmäktiges ledamöter att vara delaktiga i 

budgetprocessen.  

 

Plan- och byggnadsnämndens ordförande har ingen information att delge.       

 

Socialnämndens ordförande informerar om att förvaltning/nämnd arbetar 

med budgetremissen, för övrigt ingen mer information. 

 

FOKUS-nämndens ordförande informerar om att på Hagaskolan arbetas med 

systematiskt kvalitetsarbete där dialogen är centralt mellan elev och lärare 

som då skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och 

utvecklingsbehov. 

 

Ledamot för Dalslands Miljö- och energinämnd Per Normark informerar 

från nämndens sammanträde 25 augusti 2022 om bland annat förslag till 

fastställande av taxor.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande Christina Virevik uttrycker att det har varit 

en annorlunda mandatperiod på grund av Covid, men med hjälp av tekniska 

lösningar har sammanträdena genomförts. 

Ordföranden tackar för den gångna mandatperioden och det samarbetsklimat 

som präglat kommunfullmäktiges sammanträden. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.        

      

 


