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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 18 mars 2020 kl 19:00 – 20.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anders Bengtsson (SD) och Kenneth Gustavsson (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 23 mars 2020, klockan 16.00  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12-18 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Anders Bengtsson Kenneth Gustavsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-03-18 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-24 Datum då anslaget tas ned 2020-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Anna Johansson (C) 

Andreas Nilsson (M) 

Anders Bengtsson (SD) 

Kenneth Gustavsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Larsinge Fahlén (S) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Morten Johnsen (C) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Niclas Bergendal (SD) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Muna Roumieh (S) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgensen (C) 

Bertil Bergendal (SD) 

Öyvind Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

Stefan Svensson (M) 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

Niklas Johansson (C) 

Johnny Andreasson (SD) 

Erika Martinsson (S) 

 

 

 

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Jonas Olsson, kanslichef, § 16 

 

Övriga 2 personer från allmänheten 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.05 – 19.25, för information  
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Ärendelista 
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§ 16 Dnr 8876 
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§ 12 Dnr 2019-000277 250 

Ansökan om statligt stöd för sanering av Le-området/Bälnäs - 

villatomter  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2010-06-16 § 40 att anlägga åtta bostadstomter 

i anslutning till det gamla sågverksområdet vid Bälnäs. Sågverksområdet är 

förorenat och bidrag har sedan tidigare beviljats av Naturvårdsverket för  

sanering till mindre känslig markanvändning.   

Efter undersökningar har däremot även tomterna visat sig vara förorenade 

och för att kunna använda dessa för bostäder krävs att marken saneras för att 

uppfylla kraven för känslig markanvändning.  

Kommunstyrelsen uppdrar 2019-08-21 § 148 

samhällsbyggnadsförvaltningen att ansöka om saneringsbidrag för de åtta 

tomterna hos Naturvårdsverket. 

 

En ansökan har skickats in om saneringsbidrag och beslut förväntas 

fattas i slutet av februari 2020. Om bidrag beviljas behöver arbetet 

startas upp snarast, då bidraget avser genomförande under 2020 och 

efterkontrollarbete under 2021.  

 

Saneringskostnaden beräknas till 15 800 000 kr och bidraget beräknas 

efter avdrag för byggrättsvärde och värdeökning till 14 380 000 kr, 

vilket innebär en kostnad för kommunen om 1 420 000 kr för att 

genomföra saneringen. Utöver denna kostnad har redan 1 456 000 kr 

belastat projektet.  

 

Kommunens kostnad föreslås efter sanering fördelas på de åtta tomterna. Det 

innebär att tomternas pris sätts till 360 000 kr per tomt, vilket är samma pris 

som tomterna vid Årbol.  

Le-området bedöms ligga i ett attraktivt läge och området har pekats ut både 

i bostadsförsörjningsprogrammet och i den fördjupade översiktsplanen för 

Eds tätort. Då saneringen innebär så stora kostnader är den inte möjlig att 

genomföra utan beviljade bidrag från Naturvårdsverket.  

Kommunstyrelsen beslutar 2020-03-04 § 20 att: 

     -     genomföra saneringen enligt plan förutsatt att saneringsbidrag  

            beviljas av Naturvårdsverket.                                                                     

     -     avsätta 1 420 000 kronor av kommunstyrelsens objektreserv för att  

           finansiera saneringen av tomterna.                                                           

     -     uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna erforderliga      

           handlingar. 
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forts. § 12 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utredare 2020-02-28      

     

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att försälja tomterna enligt ovan efter 

sanering med ett tomtpris per villatomt om 360 000 kr inklusive     

VA-avgift.  

 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 13 Dnr 2019-000311 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (L) som ersättare i 

Kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-12-18 § 109 att godkänna avsägelse från 

Britt Olsson som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i 

socialnämnden. Länsstyrelsen har efter beslut 2020-01-07 inkommit med 

sammanräkning som visar att Mona-Lisa Lundberg utsetts till ny ersättare i 

kommunfullmäktige.                                                                                    

Även Mona-Lisa Lundberg har dock 2020-01-13 inkommit med avsägelse 

angående uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige beslutar 2020-02-19 § 7 att återigen begära en 

sammanräkning från Länsstyrelsen och beslut inkommer 2020-03-05 som 

visar på att John Kral (L) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tar del av Länsstyrelsens sammanräkning enligt ovan. 
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§ 14 Dnr 2020-000089 005 

Motion - om att direktsända kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2020-03-16 från Anders Bengtsson (SD) om att 

direktsända kommunfullmäktiges sammanträden. 

 

Beslutsunderlag 

Motion - direktsända kommunfullmäktiges sammanträden. 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att enligt 5 kap. 52 § kommunallagen ta upp ett extra ärende utanför 

kungörelsen 

- att remittera rubricerat motion till kommunstyrelsen för beredning.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-18 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 38282  

Meddelande KF 200318 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 16 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet  

Ordföranden inleder dagens sammanträde med att påpeka vikten av att 

upprätthålla och värna om demokratin och att kommunfullmäktige är det 

yttersta demokratiska system som finns i kommunen.  

Kanslichef informerar om det pågående beredskapsarbetet i kommunen.     

En beredskapsledning har upprättats med dagliga möten som bland annat ser 

över rutinerna för pandemin och följer nulägesanalyser i verksamheterna och 

därefter vidtar åtgärder, gruppen följer också arbetet med förvaltningarnas 

beredskapsplaner. En beredskapskartläggning görs av verksamheterna som 

ska ge ett underlag för att med snabbhet få in den personal som krävs vid 

kritiska förhållanden. 

Information lämnas också om Dals-Eds hemsida – dalsed.se – där finns en 

sida som bara handlar om Coronapandemin utifrån ett lokalt perspektiv. 

Sidan innehåller en samlad information över bland annat kommunens 

samtliga verksamheter, riktlinjer för verksamheterna, beredskap, frågor och 

svar och länkar till information från myndigheter. Uppdatering av sidan sker 

så snart ny information finns eller rekommendationer ändras.                                            

Oro och rädsla finns i vårt samhälle men tillsammans ska vi försöka hantera 

situationen med lugn, solidaritet och medmänsklighet. 

Kommunstyrelsens ordförande framhåller vikten av att stödja vårt lokala 

näringsliv för att bevara handeln i vår kommun. Det är viktigt att kommunen 

upprätthåller det politiska systemet utifrån de riktlinjer som lämnats av 

myndigheter om hur formen av möten får hållas. Information lämnas också 

om krisledningsnämnden och att det i veckan har genomförts en 

totalförsvarsövning 2020.     

FOKUS-nämndens ordförande informerar om:                                                      

- att verksamheterna för närvarande har bra bemanning, många evenemang   

  är inställda, de flesta fritidsaktiviteterna är i gång.                                              

- intresse har lämnats till en pedagogisk verksamhet i Gesäter, ärendet tas  

  upp vid nästa FOKUS-nämnd.                   

- Google Hangout kan användas, i stället för fysiska möten. 

Tommy Olsson frågar, om Coronasituationen eskalerar hur hanteras då 

avgångsklasserna? Nämndens ordförande svarar att det finns befogenheter 

att t.ex. förlänga terminen, förkorta lov, detta för att klara 

undervisningsmålen. 
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forts. § 16 

 

Socialnämndens ordförande informerar om:  

- att läget med Coronapandemin följs dag för dag och nämnden är trygg i  

  hur förvaltningen hanterar situationen. 

- att rutinerna i den demokratiska processen är viktig och att politiker  

  deltar på sammanträden för att beslutsprocessen ska fungera.  
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§ 17 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av Coronapandemin genomförs idag inte samråd ÖP som 

planerat. Kanslichef informerar om att samråd har genomförts i Töftedal, 

Nössemark och Håbol. Samråden som ännu inte hållits och är i närtid ställs 

in och målssättningen är att dessa kan anordnas vid senare tillfälle, 

samrådstiden förlängs till och med oktober 2020.                       

Målsättningen är att kommunfullmäktige ska besluta i ärendet under året 

2021. En film visas som presenterar översiktsplanen för Dals-Ed och hela 

förslaget finns också på kommunens hemsida. 
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§ 18 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.  

 

Riksdagsledamot Paula Holmqvist som är närvarande som allmänhet, 

informerar om hur Coronapandemin påverkar riksdagen i nuläget och att det 

är viktigt att upprätthålla verksamheterna, god planering, framförhållning 

och solidaritet. 

  

Ordföranden tackar för ett bra genomfört sammanträde och avslutar med att 

informera om att Coronaviruset består av en fettlöslig kärna, som inte klarar 

av diskmedel eller tvål/vatten samt handsprit, sammanfattningen är då att 

tvätta och sprita händerna ofta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


