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Sammanträdesdatum
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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 18 september 2019 kl 19:00 – 20.15

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2

Ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2

Justerare Carina Halmberg och Andreas Nilsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 23 september 2019, kl. 07.30             

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 67-80
Anett Isaksson

Ordförande
Christina Virevik

Justerare
Carina Halmberg Andreas Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-09-18

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-23 Datum då anslaget tas ned 2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv

Underskrift
Anett Isaksson
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2019-09-18

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)
Larsinge Fahlén (S)
Mattias Petranyi (SD)
Elisabet Forsdahl (C)
Yvonne Simonsson (S)
Morten Johnsen (C)
Britt-Marie Johansson (M)
Börje Holmqvist (S)
Christina Virevik (C)
Niclas Bergendal (SD)
Jan-Stefan Karlsson (KD)
Muna Roumieh (S)
Cathrine M Rundqvist (C)
Henrik Johansson (M)
Per Normark (V)
Patrik Högfelt (L)
Christer Jörgensen (C)
Bertil Bergendal (SD)
Öyvind  Höiberg (S)
Ture Olsson (C)
Stefan Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare Niklas Johansson (C)
Kerstin Molander (KD)
Lennart Lundgren (C)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Övriga Allmänheten består av 6 personer

Ärendelist
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§ 67 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

     

Kommunfullmäktiges beslut

    -    Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeförslag för 2019 avseende   

          tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:208).                          
                        

Expedieras till

Alkohol/tobakshandläggare             
SN

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

6(20)
Sammanträdesdatum

2019-09-18

§ 68 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          

     

Kommunfullmäktiges beslut

   -      Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till 
          justeringar av stadgarna för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida  
          bestånd. 

     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Expedieras till

Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd
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§ 69 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

     

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön. 

     

Expedieras till

Dalslands Miljö- och Energikontor

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 70 Dnr 2019-000107 370

Vindkraftpark Ed SV

Paragrafen är direktjusterad 2019-09-18.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

10(20)
Sammanträdesdatum

2019-09-18

§ 71 Dnr 2018-000341 111

Val av nämndemän 2020-2022

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-12 § 133 att när nämndemän 
nomineras under nästa år ska fördelningen av nämndemän ske enligt 
principen två nämndemän från Centern och en nämndeman från 
Socialdemokraterna.

Tingsrätten har 2019-04-01 inkommit med anmälan om att mandatperioden 
för samtliga nämndemän utgår den 31 december 2019. Kommunfullmäktige 
har därför att välja nämndemän att gälla från och med den 1 januari 2020. 
Nämndemannavalet gäller för perioden 2019 – 2022. 
Kommunkansliet har överlämnat åt partigrupperna att till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september 2019, nominera 
förslag till de tre nämndemän som Dals-Eds kommun har att utse enligt 
fördelningen. 

         

Kommunfullmäktiges beslut

Nämndemän (3)

Gösta Schagerholm (C)
Faktorsgatan 18 1 tr                                   
668 30  ED

Eva A Johansson (C)
Gäserud Gäsnäs                                          
668 91  ED

Yvonne Simonsson (S)
Lavendelvägen 14
668 31  ED
     

Expedieras till

Valda
Webbmaster
Vänersborgs tingsrätt 
Lönekontoret

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 72 Dnr 2019-000172 042

Årsredovisning 2018 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation

Sammanfattning av ärendet

Förslag till årsredovisning 2018 föreligger avseende Hugo Berglunds 
donation. 

Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning.

     

Beslutsunderlag

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018

     

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 
föreliggande förslag till årsredovisning 2018 avseende Stiftelsen 
Hugo Berglunds donation.

Jäv
Martin Carling (C), Christina Virevik (C), Elisabet Forsdahl (C), Carina 
Halmberg (S), Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M), Anders Bengtsson 
(SD).

   

  

Expedieras till

Länsstyrelsen Västra Götalands län                                                 
Revisorerna                     
Ekonomisk ansvarig för fonderna

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 73 Dnr 2019-000173 042

Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons 
hjälpfond

Sammanfattning av ärendet

Förslag till årsredovisning 2018 föreligger avseende Stiftelsen Ester och 
Conrad Carlssons hjälpfond.

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning.
     

Beslutsunderlag

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018     

Kommunfullmäktiges beslut

      -     Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 
             bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 
             föreliggande förslag till årsredovisning 2018 avseende Stiftelsen 
             Ester och Conrad Carlssons hjälpfond.

Jäv
Martin Carling (C), Christina Virevik (C), Elisabet Forsdahl (C), Carina 
Halmberg (S), Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M), Anders Bengtsson 
(SD).
     

Expedieras till

Revisorerna                                                                                                
Ekonomisk ansvarig för fonderna

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 74 Dnr 2019-000174 042

Årsredovisning 2018 - Hjalmar och Selma Martinssons fond 
m.fl.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till årsredovisning 2018 föreligger avseende Christina Johanssons 
fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, 
Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.

     

Beslutsunderlag

Årsredovisning av fonderna och revisionsberättelse 2018     

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna 
föreliggande förslag till årsredovisning 2018 avseende Christina 
Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda 
Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden
samt Sociala samfonden. 

Jäv                                                                                                               
Anna Johansson (C), Jan-Stefan Karlsson (KD), Lars-Inge Fahlén (S), 
Öyvind Höiberg (S), Bertil Bergendahl (SD), Kenneth Gustavsson (C),     
Eva A Johansson (C), Catherine M Rundqvist (C), Britt-Marie Johansson 
(M), Yvonne Simonsson (S), Carina Halmberg (S), Mattias Petranyi (SD).

 

Expedieras till

Revisorerna
Ekonomisk ansvarig för fonderna

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 75 Dnr 2019-000097 026

Motion - Erbjuda anställda i kommunen förmånscykel

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. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-09-04 § 128 att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen 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.

    

Yrkande

Anders Bengtsson (SD) yrkar på att motionen avslås.

Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) yrkar på bifall till motionen i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 
Carling och Norlins yrkande ska bifallas.

     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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forts. § 75

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          

Kommunfullmäktiges beslut

      -    Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att erbjuda    
           anställda i kommunen förmånscykel     

Reservation
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet och har inkommit med
skriftlig reservation 2019-09-18.

Expedieras till

Kommunchef                           
Personalchef                         
Ekonomichef
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§ 76 Dnr 2019-000243 800

Medborgarförslag - Eds centrum - använd bokhandelns 
lokaler till Turistbyrå m.m. samt förslag om farthinder på 
Storgatan

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag har inkommit 2019-09-04 från Britt Gustavsson om att 
använda bokhandelns lokaler till Turistbyrå m.m. samt förslag om farthinder 
på Storgatan.     

     

Kommunfullmäktiges beslut

      -     Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till 
             kommunstyrelsen för beredning.    

     

Expedieras till

KSAU

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 77 Dnr 37429 

Meddelande KF 190918

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige tar del av meddelande enligt utskick till dagens 
sammanträde. 

     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 78 Dnr 8876 

Information från kommunledningen och nämnderna

Sammanfattning av ärendet

Karin Stenlund Fyrbodals kommunalförbund och Per Normark (V) 
informerar och har dialog om vad kan Dals-Ed göra i klimatfrågan .  

Kommunstyrelsens ordförande Martin Carling (C) informerar om 
delårsbokslutet 2019 och den skadegörelse som sker i centrala Dals-Ed,      
information lämnas också kring Dalslands Hållbarhetskompass. 

FOKUS-nämndens ordförande Anna Johansson (C) informerar om 
Skolinspektionens riktade tillsyn och av pågående iordningställande av 
lekplats vid Timmertjärn och att därefter påbörjas utemiljön vid  
Hagaskolan. 
 

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) informerar om att 
ombyggnationen av Hagalid/Edsgärdet fortsätter enligt plan samt situationen
av äldreboendeplatser.   

Per Normark (V), representant från Dalslands miljö- och energinämnd 
informerar från nämndens sammanträde den 29 augusti 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 79 Dnr 3719 

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Lars-Inge Fahlén (S) påpekar vikten av att efterfrågad information lämnas av
förändringsarbetet – uppföljning av LEV och säger sig uppleva frustration 
över att inte utlovad information har lämnats vid dagens möte.

Mattias Petranyi (SD) uppmanar till att fler personer bör engagera sig i 
Nattvandrarna.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 80 Dnr 4027 

Allmänhetens frågestund

Sammanfattning av ärendet

En allmänhet uppmanar kommunfullmäktiges ledamöter att till 
nästkommande sammanträde 23 oktober 2019 uppdatera sig vad gäller 
process och arbetsmiljöpolicyn.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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