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§ 119 Dnr 2010-000101 250 

Utveckling Bälnäs Industriområde - Lee (Sanering) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2010-06-02 § 79 att riva de kvarvarande 

byggnaderna från sågverket samt ansvara för allmän uppsnyggning av 

området. En geo- och miljöteknisk undersökning genomförs av området som 

påvisar förekomst av markföroreningar. Resultatet av den geo- och 

miljötekniska undersökningen försvårar planerna på att exploatera det 

aktuella området för bostadsbebyggelse.  

Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-04 § 62 att ansöka om statliga medel till 

”Huvudstudie med åtgärdsplan”, samt att upphandla projektet och påbörja 

arbetet så snart ansökan beviljats och finansiering finns. Naturvårdsverket 

beviljar 2 mkr i bidrag och kommunstyrelsen beslutar 2012-03-07 § 28 

uppdra åt exploateringskoordinator att påbörja arbetet med huvudstudien i 

samråd med Länsstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-05 § 18 att påbörja ansökan om bidrag 

till sanering i samråd med Länsstyrelsen. Naturvårdsverket beslutar att bidra 

med 20,1 miljoner kronor för åtgärder till objektet Bälnäs Lee bruk.  

 

Samhällsbyggnadschef informerar vid dagens sammanträde från möte med 

Länsstyrelsen och Liljemark Consulting AB. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med hjälp av Liljemark Consulting AB 

tagit fram ett förfrågningsunderlag som snart är färdigt för att påbörja 

upphandling om sanering. Under arbetet med att ta fram underlaget har man 

sett att det finns mer föroreningar än väntat i den del av området som ligger i 

anslutning till kommunens tomter. Samtidigt är det mindre föroreningar på 

andra delar av området.  

Länsstyrelsen har i juni månad upplyst kommunen att det kan finnas 

möjlighet att erhålla bidrag för sanering av bostadstomter om man ansöker 

om det.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-08-21 § 148 att kommunen 

skall ansöka om bidrag från Naturvårdsverket för sanering av föroreningar 

på 8 tomter i anslutning till området. Naturvårdsverket framför en önskan om 

att vi flyttar fram genomförandet av saneringen till 2021 på grund av att de 

har brist på bidragsmedel 2020.  

Det kan vara klokt att flytta fram saneringen på grund av de 

samordningsvinster man får av att sanera båda områdena samtidigt om 

bidrag erhålls och den totala kostnaden blir då mindre när bara en etablering 

behöver göras på området. 
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forts. § 119 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 148      

 

Kommunstyrelsens beslut 

      -    Kommunstyrelsen beslutar att om inte medel från Naturvårdsverket  

           inkommer i tid, flyttas saneringen fram till 2021 för att göra de  

           samordningsvinster som beskrivits i tjänsteskrivelsen. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 120 Dnr 2018-000182 043 

Taxor och avgifter 2019 - Dals-Eds kommun –                 
Taxa enligt nya tobakslagen 

Sammanfattning av ärendet 

En ny tobakslag har tagits i bruk från och med 1 juli 2019, vilket bland annat 

medför en mer omfattande administration.  

De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt 

kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 

erbjuder.  

När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla 

konkurrensneutralitet i kommunerna. Om inte tillsyns görs finns risk för 

oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen. 

 

Socialnämnden beslutar 2019-08-27 § 54 att föreslå kommunfullmäktige att 

anta liggande taxeförslag för 2019 enligt tobakslagen och liknande produkter 

(LTLP 2018:208). 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse alkohol/tobakshandläggare 2019-07-04                                                 

Protokoll socialnämnden 2019-08-27 § 54 

      

Beslutsförslag 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeförslag för 2019                

         avseende tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:208).
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§ 121 Dnr 2019-000211 002 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Efter genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning har det 

uppmärksammats ett behov av några mindre revideringar. 

 

Under avsnittet för fastighetsärenden föreslås att ändra delegationen 

till att gälla samtliga antagna riktlinjer istället för enbart de riktlinjer 

som antagits av kommunfullmäktige. 

 

Under avsnittet för teknisk förvaltning och trafik och planering föreslås 

att delegera till förvaltningschef att ge tillstånd till överföring och 

publicering av trafikföreskrifter. Delegationen krävs för att kunna 

administrera användare i Transportstyrelsens databas för 

trafikföreskrifter.  

 

Under avsnittet för teknisk förvaltning och trafik och planering föreslås 

även administratör få delegation till att utfärda parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad. Detta på grund av den omfördelning av arbetsuppgifter 

som varit hos kanslienheten. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunutredare 2019-07-04                                       

Kommunstyrelsens delegationsordning 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -        Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till   

           revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.  

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Webbmaster               

Kommunkansliet 
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§ 122 Dnr 2019-000177 107 

Begäran av ändring av stadgar för stiftelsen för Dalslands 

kanals framtida bestånd 

Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelse Dalslands kanals framtida bestånds ägarsamråd den 12 mars 
2019 tas ett förslag på ändringar av stiftelsens stadgar fram för att behandlas 
av stiftelsens styrelse. Vid styrelsemötet den 12 april 2019 beslutas om att 
begära ändring i stadgarna enligt följande: 

 

§ 2           Ändra formuleringen på tredje stycket till: 

                Den 1 januari 2019 övergick huvudmannaskapet för stiftelsen   

                från kommunalförbundet Region Värmland till  

                regionkommunen Region Värmland (org.nr 232100-0156). 

§ 2,7,8     För tydlighetens skull ändra ”regionen” till ”Västra  

                Götalandsregionen”.      

§ 4           Antalet ledamöter och ersättare i styrelsen ändras från sex till  

                fem.          

§ 4           Fyrbodals kommunalförbund utser en ledamot som 

                representerar kommunerna Åmål, Mellerud, Dals-Ed,   

                Bengtsfors och Färgelanda.           

§ 4           Rätten för Dalslands Kanal AB att utse en ledamot till   

                stiftelsens styrelse tas bort i stadgarna.           

§ 4           Styrelsen skall utse ett ombud som skall företräda 

                stiftelsen vid bolagsstämman för Dalslands Kanal        

                AB.        

 

Begäran om stadgeändring skickas till Länsstyrelsen, 

Västra Götalands län när minst 3/4:s enighet är uppnådd.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 2019-06-27   

Protokoll från styrelsemöte, Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd 

2019-04-12             

      

Beslutsförslag 

   -      Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till  

          justeringar av stadgarna för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida   

          bestånd.  

 

Expedieras till                            

KF 
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§ 123 Dnr 2019-000202 840 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2020 har inkommit till 

ägarna för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd. Anslagsframställan 

görs enligt en beräkningsmodell och fördelning av anslaget mellan 

bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser.  

 

Anslagsbeloppet för 2020 uppgår till totalt 9 049 586 kronor. Den föreslagna 

ökningen innebär 3,1 % enligt SKL:s PKV. För Dals-Eds kommun innebär 

den föreslagna uppräkningen att kommunens totala anslag för Dalslands 

kanal och Snäcke kanal är 459 985 kronor under 2020.                             

Under 2019 har kommunen betalat totalt 446.155 kronor. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2019-07-05  

Framställan om anslag anslag till Dalslands kanal för år 2020 

Fördelning av 2020 års anslag 

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -   Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun bevilja    

        anslagsökning om 3,1 % vilket innebär ett totalt anslag om 459 985     

        kronor till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2020.  

        Anslaget hanteras via konto ansvar 2510.  

        Beslutet förutsätter att även övriga bidragsgivare medverkar i enlighet   

        med fördelning av anslag under 2020.  
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Stiftelsen för Dalslands Kanal framtida bestånd 
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§ 124 Dnr 2019-000189 000 

Remiss - Verksamhetsplan och budget 2020 - Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 2018 arbetat med att förtydliga 

övergripande mål samt formulera strategier och mätetal, som kan följas upp 

och återrapporteras till kommunerna. Ett syfte är att förtydliga 

kommunalförbundets roll kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor 

kommunalförbundet arbetar med. Planen innehåller inga aktiviteter utan 

dessa tas fram i en särskild plan. Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra 

till att målen uppfylls. Verksamhetsplanens struktur och mätetal har 

processats i både politiska nätverk och tjänstemannanätverk. 

 

Direktionen tog den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften 

med 5 kr för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 

3%, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets 

finansiella ställning. I verksamhetsplanen för 2020 framgår även budgeten 

för tillväxtmedel, som finansieras via VG-regionen och 

medlemskommunerna.  

Planen har en överskådlig struktur med åtta mål, med vardera två till 

sex strategier samt ett antal mätetal, som fungerar som indikatorer för 

måluppföljning.  

1. Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv 

2. En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån 

arbetsmarknadens behov 

samt individers tillgång till likvärdig utbildning 

3. En väl utvecklad infrastruktur 

4. Hållbar landsbygdsutveckling med väl fungerande samspel 

mellan städer 

och landsbygder 

5. En stark och attraktiv gränsregion 

6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla 

7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad 

socialtjänst, 

vård och omsorg 

8. God och jämlik hälsa för barn och unga 

 

Kommunchefen har i tjänsteskrivelse beskrivit synpunkter på de olika 

målen och dess syfte och betonar att det är särskilt angeläget att 

kommundirektörsnätverket är involverat på ett tidigt stadium.  
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forts. § 124 

 

Förbundet har som strategiskt mål att utföra sina uppdrag med tydlig 

kvalitet och resultatredovisning, med en effektiv resursanvändning och 

god framförhållning inför förändrade finansiella förutsättningar. De 

finansiella målen är: 

 

1. Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

2. Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån 

kan dock variera över tid beroende av åtaganden som 

direktionen finner angelägna. 

3. Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka 

kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i 

projekt där förbundet är projektägare. 

4. Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 

procent, utöver de medel som kommunerna och Västra 

Götalandsregionen bidrar med. 

 

Kommunchefen lämnar i tjänsteskrivelsen synpunkter på de finansiella 

målen. 

 

Kommunalförbundets mål och bakomliggande dokument är relevanta för 

Dals-Eds kommun och det råder till stora delar en samstämmighet med 

kommunens egna övergripande mål och planer.  

      

Beslutsunderlag 

Fyrbodal -Verksamhetsplan och budget 2020                                             

Tjänsteskrivelse kommunchef 2019-08-21     

      

Kommunstyrelsens beslut 

      -    Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka verksamhetsplan och budget   

           för 2020 för Fyrbodals Kommunalförbund och ber förbundet beakta  

           de synpunkter som framkommit i tjänsteskrivelse från kommunchef.      

      

 

 

 

 

Expedieras till 

Kansli@fyrbodal.se 
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§ 125 Dnr 2019-000190 000 

Remiss - Budget tillväxtmedel 2020 - Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår 

regionala vision ”Det goda livet”. Där presenteras de projekt och 

verksamheter som finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2020 som ett led i 

att uppnå målen inom områdena ”En ledande kunskapsregion”, ”En region 

för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns och 

engagerar” med hjälp av regionala utvecklingsmedel.  

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull 

och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män 

och är ett verktyg för att genomföra vår gemensamma Genomförandeplan 

och Vision Västra Götaland - Det goda livet.  

Inför budget 2020 har man valt att bl.a. effektivisera hanteringen av de 

externa aktörer som agerar på marknaden, för t.ex. rådgivning och utbud i 

form av utbildningar och stöd för näringslivet. En ny upphandling av dessa 

tjänster innebär från 15 jan 2019 att all förfrågan av dessa tjänster ska gå via 

ALMI.  

Budget för nystartsrådgivningen har minskat från tidigare upphandling från  

1 700 000 kr till 400 000 kr och fokuseras nu mer på de företagare som inte 

är s.k. levebrödföretagare. Positivt är att man satsar på ungt entreprenörskap, 

vilket är en förutsättning för framtida tillväxt, samt satsning på fullföljda 

studier.  

Vad gäller landsbygdsutveckling har Strukturbild Fyrbodal fått en ökad 

budget, vilket är bra med tanke på att hållbar landsbygdsutveckling inte bara 

är en ekonomisk fråga utan behöver utvecklas på flera plan, t.ex. inom 

infrastruktur, kompetensutveckling m.m.  

Näringslivsutvecklare gör bedömningen att eftersom nystartsrådgivningen 

för bl.a. levebrödföretag mer eller mindre har upphört, befaras att antalet 

företag kommer att minska på sikt i Dalsland.        

Kompetensplattformsarbetet har budgeterats 2 miljoner kronor, vilket 

Dals-Ed gärna tagit en del av, för att direkt ekonomiskt kunna stödja vårt 

eget arbete med den lokala kompetensplattformen t.ex. via eDIT, som 

fungerar bättre utefter våra förutsättningar i Dalsland.  

Budgeten speglar de förändringar som hela samhället står inför och vi 

förutsätter att de resurser som finns även når våra små kommuner i 

Dalsland i största möjliga mån.  
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forts. § 125   

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse näringslivsstrateg 2019-08-12                                           

Budget tillväxtmedel 2020                       

Sammanställning av projekt och verksamheter finansierade av tillväxtmedel 

2018    

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -     Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget från   

          Fyrbodals kommunalförbund angående budget för tillväxtmedel 2020.  
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§ 126 Dnr 2019-000201 440 

Revidering - Lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-24 § 78 att anta lokala föreskrifter för 

att skydda människors hälsa och miljön.  

Dalslands Miljö- och energinämnd har 2019-07-01 inkommit med förslag till 

nya lokala föreskrifter avseende lagändringar, laghänvisningar samt vissa 

redaktionella ändringar. 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund rekommenderar  

kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed Färgelanda och 

Mellerud att fastställa bifogat förslag till revidering av lokala föreskrifter för 

att skydda människors hälsa och miljön. 

      

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön      

Protokoll DMEF 2019-06-14 § 18       

Protokoll DMEN 2019-05-03 § 31 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade lokala föreskrifter för 

att skydda människors hälsa och miljön.  
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§ 127 Dnr 2019-000152 340 

Remiss - översyn av två av Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter: HVMFS 2013:19 om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och HVMFS 2017:20 

om kartläggning och analys avseende ytvatten enligt 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

Sammanfattning av ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gjort en översyn av HVMFS 

2013:19 under 2018-2019, uppdelad i två steg. Del ett har genomförts 2018 

och omfattar uppdatering av bedömningsgrunder som stöd i 

vattenmyndigheternas arbete med statusklassificering under 2018-2019. Den 

här remissen utgör del två och omfattar en större strategisk översyn av 

HVMFS 2013:19 som tar hänsyn till de ändringar i författningar som trädde i 

kraft i januari 2019. Vid översynen har det uppstått behov av att också göra 

vissa förtydliganden och tillägg i de föreskrifter som reglerar kartläggning 

och analys av ytvatten, HMVFS 2017:20, vilket ingår i översynsarbetet och 

remissen. 

Det övergripande syftet med översynen är att skapa tydliga, pedagogiska och 

väl förankrade föreskrifter för vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras 

arbete med klassificering och normsättning. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.      

      

Beslutsunderlag 

DMEK´s synpunkter på remissen från Havs- och vattenmyndigheten daterad 

2019-06-04.                     

Remissversion av HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20 samt 

konsekvensutredning   

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot remissförslaget om 

revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter           

HVMFS 2013:19 samt HVMFS 2017:20. 

      

 

Expedieras till 

Vattenforvaltning@havochvatten.se          

kansli@dalsland.se 

mailto:Vattenforvaltning@havochvatten.se
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§ 128 Dnr 2019-000097 026 

Motion - Erbjuda anställda i kommunen förmåncykel 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-03-19 från Per-Erik Norlin (S) om att erbjuda 

anställda i kommunen förmånscykel. Kommunfullmäktige har 2019-03-20   

§ 15 remitterat motionen om förmånscykel till kommunstyrelsen för 

beredning. Flera kommuner har genomfört erbjudandet, Dals-Eds kommun 

kan göra erfarenhetsutbyte med Bengtsfors kommun som genomfört 

erbjudandet. Hållbart resande väst gjorde våren 2018 en studie på potentialen 

för att cykla till arbetsplats och skola. Studien bygger på geografiska 

närhetsberäkningar mellan bostad och arbetsplats/skola för befolkningen i 

Västra Götaland. Studien är i två delar; en för den arbetande befolkningen, 

och en för skolelever. Resultatet för Dals-Ed visar på att det är goda 

förutsättningar tidsmässigt att cykla och potentialen är bland det största i 

undersökningen, 37% har möjlighet att cykla inom tiden 0-15 minuter, för 

elcykel 40%. Med elcykel kan närmare hälften av befolkning cykla till 

arbetsplatsen inom 30-35 minuter. Upplägget för förmånscykel baseras på att 

cykelleverantören har ett färdigt koncept för den anställde, som via ett 

webbformulär beställer sin cykel och tillbehör. All administration, 

betalningar etc. sköts av leverantören. Kommunens insats är en liten del 

administration, hjälp med intern marknadsföring och att genomföra 

bruttolöneavdrag. Kommunen behöver utse en kontaktperson.               

Cykeln leasas på 36 månader och kan sedan lämnas tillbaka eller friköpas.      

 

Yrkande 

Anders Bengtsson (SD) yrkar på att motionen avslås. 

Martin Carling (C) yrkar på bifall till motionen i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 

Carlings yrkande ska bifallas. 

 

Beslutsunderlag 

Information har inhämtats från handläggare i Bengtsfors kommun och intern 

dialog med ekonomi- och personalchef har genomförts. Scanning av 

marknaden och möjliga leverantörer har också genomförts      
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forts § 128 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunlednings -

förvaltningen att genomföra en koncessionsupphandling med syfte att 

teckna avtal under hösten 2019. Personalenhet och ekonomienhet 

uppdras att förbereda för och genomföra bruttolöneavdrag, under 

förutsättning att kommunfullmäktige beviljar motionen. 

 

Beslutsförslag                                                                               
      -     Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att erbjuda     

            anställda i kommunen förmånscykel.   

 

 

Reservation 

 

Anders Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutsförslaget och har inkommit 

med skriftlig reservation 2019-09-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                  

Kommunchef/personalchef/ekonomichef                       

KF 
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§ 129 Dnr 2019-000107 370 

Vindkraftpark Ed SV 

Sammanfattning av ärendet 

Rabbalshede Kraft AB (Bolaget) ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd 

enligt 9 kap Miljöbalken (MB) att uppföra en vindpark omfattande max tio 

vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 230 meter styck. 

Vindkraftverkens tänkta placering är fastigheterna Dals-Ed Hedmarken 1:8, 

Södra Hökedalen 1:17, Södra Hökedalen 1:37, Södra Hökedalen 1:16 och 

Mon 1:3. Ansökan innebär en flyttmån på 100 m radie för placering av 

vindkraftverk. Beslut om tillstånd fattas av Miljöprövningsdelegationen, 

Länsstyrelsen, men kommunen har vetorätt vid exploateringar och ska 

genom kommunfullmäktige tillstyrka en vindkraftexploatering för att 

länsstyrelsen ska kunna bevilja tillstånd enligt 16 kap 4 § MB.  

Kommunfullmäktige beslutar 2019-05-15 § 23 att tillstyrka bolagets 

ansökan.                                                                                                   

Bolaget har därefter kompletterat sin ansökan efter föreläggande från 

Länsstyrelsen. I kompletteringen redogörs för kalkning, utfodring av 

rovfågel, synkronisering av hindersbelysning, fastighetsbeteckningar, mobil 

betongtillverkning samt koordinatlista för verken.                                         

En utbyggnad av en vindkraftspark kan förutom elförsörjning innebära andra 

positiva effekter såsom ett utbyggt vägnät och effektivare skogsbruk, men 

det kan också innebära ett flertal nackdelar såsom buller och påverkan på 

landskapet. Det är därför ytterst svårt att bedöma hur en vindkraftpark kan 

påverka den enskilde.  

Dalslands kommuner gör i vindbruksplanen bedömningen att en väl planerad 

vindkraftsutbyggnad ger övergripande miljövinster och en hållbar 

utveckling. Utbyggnaden av vindkraft bidrar till att uppfylla de nationella 

målen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och 

giftfri miljö.  

Utredarens slutliga bedömning är att utbyggnaden bedöms vara i enlighet 

med kommunens vindbruksplan.      

Yrkande 

Anders Bengtsson (SD) yrkar på att inte tillstyrka ansökan om att uppföra 

nämnda vindkraftpark. 

Martin Carling (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag. 
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forts. § 129 

 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 

Carlings yrkande ska bifallas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utredare 2019-08-15                                                     

Kompletterande handlingar till ansökan – Länsstyrelsen Västra Götaland                                                                

Beslut kommunfullmäktige 2019-05-15 § 23      

 

Beslutsförslag 

    -   Kommunfullmäktige beslutar att Dals-Eds kommun har  

        tidigare tillstyrkt ärendet genom Kommunfullmäktiges beslut             

        2019-05-15 § 23 och har inget ytterligare att erinra gällande  

        uppförandet av Vindkraftspark Ed SV. 

 

 

Reservation 

Anders Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutsförslaget och avser att 

inkomma med skriftlig reservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                          

KF 
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§ 130 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Jonny Leandersson energistrateg, Dalslands Miljö- och Energikontor 

informerar om energiuppföljning 2018 som gäller dem övergripande målen 

för kommunens verksamheter samt energifördelning, uppföljning av 

drivmedel bensin/biogas under 2019.                                                                                                    

Solenergi – information om Fågelvägens förskola som har installerat   

solceller och om eventuell solenergi i andra kommunala byggnader. 
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§ 131 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar från arbetsutskottet i Fyrbodals 

kommunalförbund som har behandlat bland annat ärenden som 

delårsrapporten, VI-projekt som gäller samarbete med Folkhögsskolorna,    

ett Interreg projekt med Ung Företagsamhet, Position Väst – 

etableringskontor, samt Framtidens vårdinformationsmiljö som innebär 

informationsutbyte mellan kommunerna.  

   

Kommunalförbundet tillsammans med kommunerna ska arbeta med tre 

processer:                                                       

Ny regional utvecklingsstrategi, strukturbild för Västra Götaland/Fyrbodal 

och revidering av infrastrukturplan. 

 

Kommunstyrelsens ordförande uppmanar ledamöter/ersättare att den            

13 september 2019 delta i en hållbarhetskonferens som gäller gemensam 

strategi i Dalsland. 

 

Ordföranden informerar kring processerna av järnvägsnätet i vår region. 
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§ 132 Dnr 37324  

Delegationsbeslut KS 190904 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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forts. § 132 

 

Lista delegationsbeslut 

Delegationsbeslut 2019-102 - Yttrande teknisk chef underhållning Stallbacken i 

samband med monsterrace 

Suzanne Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-103 - Yttrande Stf. räddningschef underhållning 

Stallbacken i samband med monsterrace 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-104 - Dals-Eds kommuns lokala trafikföreskrifter vid 

Monsterracetävlingar 2019  

Magnus Åkesson 

Delegationsbeslut 2019-105 - Bostadsanpassningsbidrag maj 2019 Emma Larsson 

Delegationsbeslut 2019-106 - Bostadsanpassningsbidrag juni 2019 Emma Larsson 

Delegationsbeslut 2019-107 - Bostadsanpassningsbidrag juli 2019 Emma Larsson 

Delegationsbeslut 2019-108 - Yttrande servering av alkoholdrycker vid enstaka 

tillfällen till allmänheten - Monsterrace 2019 

Suzanne Håkansson 

Delegationsbeslut 2019-109 - att fastighetsägaren själv får utföra rengöring        

Ed 4:90 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-110 - att fastighetsägaren själv får utföra rengöring - 

Nolby 1:152 

Per Sandström 

Delegationsbeslut 2019-111 - Parkeringstillstånd 13 2019  Kommunkansliet 

Delegationsbeslut 2019-112 - Beslut gällande lönetillägg Veronica Husberg 

Delegationsbeslut 2019-113 - Beslut gällande lönetillägg Veronica Husberg 

Delegationsbeslut 2019-114 - Beslut gällande lönetillägg Veronica Husberg 

Delegationsbeslut 2019-115 - Konvertering (omsättning) av lån 2019-08-30 Annika Lännhult 

Delegationsbeslut 2019-116 - Nytt lån enligt KF beslut 161116 § 94 - förskolan 

Fågelvägen 

Annika Lännhult 

Delegationsbeslut 2019-117 - Nytt lån enligt KF beslut 170215 § 1 - förskolan 

Fågelvägen 

Annika Lännhult 
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§ 133 Dnr 37325  

Meddelande KS 190904 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

 

 


