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Plats och tid Gamla Real, Ed, onsdagen den 25 augusti 2021 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 Mattias Petranyi och Elisabet Forsdahl        

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 30 augusti 2021, kl. 07.30 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 49-59 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Mattias Petranyi Elisabet Forsdahl 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-08-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-08-30 Datum då anslaget tas ned 2021-09-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkivet 

 

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) 

Kenneth Gustavsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Larsinge Fahlén (S) 

Ingvar Johannesson (C) 

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) 

Henrik Johansson (M) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Öyvind  Höiberg (S) 

Ture Olsson (C) 

 

Tjänstgörande ersättare Johnny Andreasson (SD)  

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Övriga 2 personer från allmänheten 
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§ 49 Dnr 2020-000296 214 

Detaljplan för Ed 2:3 och del av Ed 10:3 Eds tätort, Dals-Eds 

kommun, Västra Götalands län 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till detaljplan för ED 2:3 och del av 10:3, Dals-Eds kommun, har 

varit utställt för granskning under tiden 22 april – 16 maj 2021 då 

länsstyrelsen, myndigheter, kommunala instanser, sakägare och övriga 

berörda fått tillfälle att inkomma med synpunkter. 

Planområdet är beläget i Eds centrum mellan sjöarna Stora Le och Lilla Le 

och avgränsas i norr av Storgatan och i söder av Ängsvägen. Planområdet är 

cirka 8000 m² stort. Fastigheten ED 2:3 är privatägd och fastigheten ED 10:3 

är kommunägd. 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, 

centrumverksamheter samt en utvidgning av parkområdet. 

Under granskningstiden har sju yttranden inkommit. Dessa har 

sammanställts i ett granskningsutlåtande enligt Plan- och bygglagens 5 kap 

23 §, där man bemött inkomna synpunkter. Samtliga sakägare bedöms ha fått 

sina synpunkter tillgodosedda. Granskningsutlåtandet har skickats till 

Länsstyrelsen. 

Mindre revideringar av plankarta och planbeskrivning har gjorts inför 

antagandet i enlighet med synpunkter som tillgodosetts i 

granskningsutlåtandet. Då planförslaget inte ändrats väsentligt ställs det inte 

ut för ny granskning. 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar 2021-06-30 § 48 att godkänna 

planförslaget med tillägg att i en framtida bygglovsansökan ska en prövning 

göras om åtgärden placeras och utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn till 

stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset 

av en god helhetsverkan. Det ska också prövas om åtgärden uppfyller kravet 

på att bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Det ska även prövas om 

ändringar och tillägg i bebyggelsen görs varsamt så att befintliga 

karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  

Plan- och byggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att med stöd 

av 5 kap 27 § PBL anta detaljplanen för ED 2:3 och del av ED 10:3 i       

Dals-Eds kommun. 
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forts. § 49 

 

Beslutsunderlag                          
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-06-09.                            

Tjänsteskrivelse Plan- och byggnadskontoret 2021-06-09.                

Granskningsutlåtande 2021-06-16.                       

Planbeskrivning, plankarta 2021-06-17.  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

   -    Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för ED 2:3 och del av    

        ED 10:3. 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Expedieras till                                   

Utredare kanslienheten 
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§ 50 Dnr 2020-000066 433 

Revidering - trädvårdsplan/naturvårdsplan för Eds tätort 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2004-02-25 § 5 att godkänna föreliggande 

förslag till Trädvårdsplan/Naturvårdsplan för Eds tätort. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-12 § 28 beslutas att uppdra till 

samhällsbyggnadschef att revidera gällande trädvårdsplan/naturvårdsplan,  

samt inkomma med förslag på finansiering av kostnader för återplantering av 

träd, buskar och blommor så som planen föreskriver. 

Tjänsteskrivelse från AMI-chef föreligger som beskriver att trädvårdsplanen 

under 2020- 2021 uppdaterats och aktualiserats. Planen beskriver 

naturvärden i olika tätortsnära områden och föreslår vilken typ av utveckling 

som önskas och vilka skötselåtgärder detta kommer att kräva. Under våren 

2021 skickas förslaget på remiss till Dalslands Miljö- och Energiförbund och  

ställs ut på kommunens hemsida under perioden 2021-05-19-2021-05-31 

med möjlighet för allmänhet att inkomma med synpunkter. De synpunkter 

som inkommit har tagits i beaktande och i de fall det bedömts lämpligt har 

hänsyn tagits till dem i planen.  

Trädvårdsplanen syftar till att stödja arbetet som utgår från Kommunens 

utvecklingsplan för 2020-2023. Där framgår att “den fantastiska naturen i 

vår kommun är en viktig resurs som ger oss särskilt goda förutsättningar för 

utveckling av besöksnäringen och friluftslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska 

vara ett känt begrepp och den gröna profilen genomgående i allt vi gör.” 

Dals-Ed ska ha ett attraktivt och välvårdat centrum där vi tillvaratar naturens 

möjligheter och trädvårdsplanens intentioner ska ses som en del i det arbetet.  

För att arbeta utifrån trädplanens intentioner och över tid bibehålla och 

bygga upp ett bra olikåldrat bestånd, anlägga ängsmark och plantera in fler 

perenn- och lökväxter krävs det finansiering. Det bör därför finnas med som 

en återkommande budgetpost och medel behöver avsättas för detta ändamål, 

vilket inte görs idag.                                                                                                    

AMI-chefens bedömning är att trädvårdsplanen har uppdaterats genom en 

översyn och uppdatering, planen har aktualiserats i alla delar, kartmaterial 

och områdesbeskrivningar. Planen har remitterats till Dalslands Miljö- och 

Energiförbund för faktakontroll och kvalitetssäkring. Kommuninvånarna har 

också beretts möjlighet att ta del av planen och inkomma med synpunkter, 

vilka tagits i beaktning i den slutliga versionen. 
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forts. § 50 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-08-11 § 100 att i budgetprocessen ta fram 

förslag till budget för att kunna utföra de åtgärder som trädvårdsplanen 

beskriver. Kommunstyrelsen beslutar också att uppdra till    

samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en handlingsplan för invasiva 

arter och därtill en budget. 

 

 

Beslutsunderlag                      
Tjänsteskrivelse AMI-chef 2021-06-01.                          

Reviderad - Trädvårdsplan Dals-Eds kommun. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

    -   Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade   

        trädvårdsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                        

Expedieras till                                    

Samhällsbyggnadschef                     

AMI-chef  
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§ 51 Dnr 2021-000137 042 

Årsredovisning 2020 - Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds uppgift är att tillvarata kommunernas 

intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och 

tillhandahålla dem service. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka 

för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

 

Årsredovisning 2020 för Fyrbodals kommunalförbund föreligger.   

 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund. 

Granskningsrapport och revisionsberättelse 2020. 

Förbundsdirektionen protokoll 2021-05-06 § 41. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2020 för Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

      

  

Jäv  

Martin Carling (C) och Per-Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet.  

 

     

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 52 Dnr 2021-000103 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 - Bokslut  - 

Dalslands Miljö & Energiförbund   

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands Miljö- och Energiförbund har överlämnat 

årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 2020        

att behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som även tar 

ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  
 

      

Beslutsunderlag                          
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Dalslands Miljö & 

Energiförbund.      

    

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2020 för Dalslands Miljö & Energiförbund samt bevilja 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                   

Expedieras till                                   

Dalslands Miljö- och Energiförbund 
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§ 53 Dnr 2021-000069 600 

Medborgarförslag - Skolträdgårdar som pedagogiskt verktyg 

i undervisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag inkommer 2021-03-08 som gäller skolträdgårdar som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen på kommunens förskole- och 

skolenheter. Kommunfullmäktige beslutar 2021-03-17 § 8 att remittera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter tas 

beslut i arbetsutskott 2021-04-14 § 64 att remittera medborgarförslaget till 

FOKUS-nämnden för beredning av ärendet.      

I medborgarförslagets motivering anges att skapandet av skolträdgårdar bör 

vara en del av undervisningen som kan knytas till flera ämnen och 

läroplanens kunskapsmål. I förslaget anges att pedagogisk odling handlar om 

ett livslångt lärande där förskolebarnen och skoleleverna får möjlighet att 

upptäcka samband, skapa relationer, bryta maktstrukturer och etablera 

kontakt med naturen samt förvärvar djupare kunskaper om hur natur och 

människa bör samspela för långsiktig hållbarhet. I förslaget anges vidare att 

en skolträdgård kan se ut på många sett, alltifrån mindre odlingsytor och 

odlingslådor till odlingar i större skala. Den kan vara knuten till den egna 

enheten, till flera eller förläggas till ett annat område som exempelvis ett 

äldreboende.  

Beslut har inkommit från FOKUS-nämndens sammanträde 2021-05-26 § 53, 

som ser positivt på det inkomna medborgarförslaget. Dock är det FOKUS-

nämndens bedömning att det är verksamheterna själva som bedömer behov 

och omfattning av skolträdgårdar, samt hur det kopplas till undervisningen, 

då förutsättningar för att anlägga skolträdgårdar varierar i de olika 

verksamheterna.         

                                                                                                         

Beslutsunderlag                

Beslut FOKUS-nämnden 2021-05-26 § 53.                   

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2021-05-07.               

Medborgarförslag 2021-03-08.                                                                          

                                                                                                        

Kommunfullmäktiges beslut                                                             

     -    Kommunfullmäktige ser positivt på grundidén om skolträdgårdar och                       

          beslutar att medborgarförslaget anses besvarad utifrån                             

          FOKUS-nämndens yttrande.                                                                                       

                                                                                                                   

Expedieras till              
Förslagsställare     

FOKUS-nämnden 
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§ 54 Dnr 2021-000197 000 

Medborgarförslag - Ökad tillgänglighet av hjärtstartare kan 

rädda liv 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag inkommer 2021-07-30 som gäller ökad tillgänglighet av 

hjärtstartare för att bygga ett säkrare samhälle. 

      

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat   

          medborgarförslag till kommunstyrelsen för   

          beredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

                                                                                                                       

Expedieras till         
KSAU 22 september 
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§ 55 Dnr 2021-000200 000 

Motion - Samverkan på alla nivåer i samhället kring 

klimatförändringarna 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2021-08-17 från Per Normark (V) som gäller att 

samverka på alla nivåer i samhället kring klimatförändringarna.     

      

 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                        

Expedieras till                        

KSAU 22 september 
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§ 56 Dnr 40874  

Meddelande KF 2021-08-25 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 57 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att under kulturveckan den            

19 september invigs en ny vandringsled som startar vid gränskiosken                  

Dals-Högen och ansluter till Heråmadens reservat med möjlighet att fortsätta 

till Tresticklans nationalpark. Den 9 oktober är det 25 års jubileum av 

Tresticklans nationalpark med besök av landshövdingen.  

                                                                                                                       

FOKUS-nämndens ordförande informerar bland annat om att integrerad 

särskola har startats upp på Snörrumskolan. FOKUS-nämnden fick idag 

information från fastighetsförvaltare om dagsläget för Hagaskolans 

kök/matsal.  

                                                                                                          

Socialnämndens ordförande informerar om att de flesta verksamheter har en 

god ekonomisk balans, dock är IFO en verksamhet som har en besvärligare 

situation. Vecka 33 har Edsgärdet drabbats av elavbrott under 4 timmar och 

nödströmmen gick inte igång. En analys och en åtgärdsplan ska tas fram på 

denna allvarliga händelse.                                                                                  

Per-Erik Norling (S) lyfter frågan om hur många som för närvarande slutat 

på IFO? Socialnämndens ordförande besvarar frågan vid nästa 

Kommunfullmäktige.  

                                                                                                                                

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar om att vid nämndens 

sammanträde nästa vecka behandlas strandskyddsdispenser. Informeras 

också om rivning av kök/matsal Haga och att utredningar pågår och ska vara 

klara innan beslut kan tas om rivningslov. 

                                                                                                                              

Ledamot för Dalslands miljö- och energinämnd Per Normark informerar om 

att första sammanträdet efter sommaruppehållet är i morgon den 26 augusti. 

                                                                                                    

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att det är en ökad smitta av 

Coronaviruset vilket beror på Deltavarianten smittan ökar bland yngre 

personer och ej fullvaccinerade samt ovaccinerade.                                          

Under vecka 35 börjar HBTQI-veckan i kommunen med mötesplats på 

torget under måndagen med olika aktiviter och kl. 16.00 hissas 

regnbågsflaggan och tal hålls av kommunstyrelsens ordförande och 

kommunchef. Under veckan hålls flera olika föreläsningar, utställningar och 

andra aktiviteter.   
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forts. § 57 

 

Efter en motion från Anders Bengtsson (SD) ska Kommunfullmäktige bli 

mer publika och sammanträden ska spelas in för att sändas i efterhand. 

Planering pågår och förhoppningen är att till nästa kommunfullmäktige 

återkomma med mer information. 
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§ 58 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          
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§ 59 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.          

      

 

 


