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 Ersättare 
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 Anett Isaksson  
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 Anna Johansson Andreas Nilsson 
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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) 

Yvonne Simonsson (S) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Jan-Stefan Karlsson (KD) 

Per Normark (V) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgensen (C) 

Öyvind Höiberg (S) 

 

Tjänstgörande ersättare Lennart Lundgren (C) 

 

 

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Jessica Olsson kommunstrateg 

Anders Wockatz, digitaliseringsstrateg 

Övriga 4 personer från allmänheten. 

 Sammanträdet ajourneras 19.05 – 19.20 för redovisning av uppföljning     

                          kommunens utvecklingsarbete.                                     
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§ 35 Dnr 2022-000076 003 

Revidering av bolagsordning för Edshus AB  

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit från styrelseordförande för Edshus AB om förslag 

till revidering av § 4 i bolagsordningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Styrelsen i Edshus AB anser att skrivelsen kan misstolkas varför förslag 

föreligger om en ändring av § 4 som innebär att sista delen i första stycket 

med texten “och inflytande i bolaget” tas bort. 

Styrelsen anser vidare att en sådan ändring i bolagsordning inte kommer att 

uppfattas som en begränsning av hyresgästernas boendeinflytande, utan 

syftet är att utrymmet reduceras för feltolkning och klargör bolagets verkliga 

ändamål om hyresgästernas inflytande kring sina bostäder. 

 

 

Beslutsunderlag                                                                                       

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2022-03-31.                        

Skrivelse Edshus AB 2022-03-14. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

-        Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till revidering av   

bolagsordningen för Edshus AB i den del som avser § 4 och borttag 

av texten och inflytande i bolaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till                                                                                                     

Edshus AB 
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§ 36 Dnr 2022-000093 042 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021 - 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjängs kommuner (BÅD-ESÅ) 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ bildades 2005 och är en fristående 

juridisk organisation med kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle 

och Årjäng samt Västra Götalandsregionen, Region Värmland,  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som medlemmar.  

                                                                                                                                      

De verksamheter som Samordningsförbundet finansierar kompletterar 

myndigheternas ordinarie verksamhet och förbundets uppgift i första hand är 

att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen 

försörjning. 

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 952 tkr, och 

externa medel/bidrag med 367 tkr, verksamhetens kostnader uppgick till 

4 938 tkr. Det egna kapitalet uppgår 2021 till 2 090 tkr, ökningen beror bland 

annat på rådande Coronapandemi som påverkar utfallet av samtliga insatser 

och verksamheter. 

  

Beslutsunderlag                                      
Samordningsförbundets årsredovisning 2021 samt bilagor 1-2.                

Protokoll BÅD-ESÅ 2022-03-07.                                                                             

Revisionsberättelse och revisionsrapport 2021. 

 

Kommunfullmäktiges beslut     

   -    Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna årsredovisning  

        2021 för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle  

        och Årjäng samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

      

Jäv 

Kenneth Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 

beslut i ärendet. 

 

      

Expedieras till                                                                            

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ 
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§ 37 Dnr 2022-000071 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska 

redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § bör 

motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år 

från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid 

ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska 

avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.  

Inkom        Motioner                                                                                                                   

2021-03-15   Politisk övertygelse ska utgöra grund för    

                      diskriminering och att det införs i likabehandlingsplanen för  

                      Dals-Eds kommun.                                                                                    

2021-08-17 Samverkan på alla nivåer i samhället kring    

                      klimatförändringarna.                                                                                                                             

2021-09-14   Flaggpolicy i Dals-Eds kommun. 

                                                                                                                            

Inkom       Medborgarförslag  

2020-09-14  En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans motionsområde. 

2021-10-07    Hjälp av kommunen att starta olika småföretag under    

                       sommarlovet.  

2021-10-26    Anlägga områden med inhemska växter för att främja den  

                       biologiska mångfalden på kommunens alla tätortsnära  

                       grönytor.                                                                                                                                       

2022-02-09  Namnge en plats i centrala Dals-Ed till "Per Anderssons Plats" 

 

Beslutsunderlag                           
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2022-03-17.      

 

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                            

   -  Kommunfullmäktige beslutar att ta del av redovisningen enligt ovan och  

      beslutar att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner  

      och medborgarförslag      

Expedieras till                  
Kommunkansliet 
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§ 38 Dnr 2021-000130 003 

Revidering - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för      

Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antar 2008-09-23 § 80 allmänna lokala 

föreskrifter för Dals-Eds kommun. En översyn av föreskrifterna har 

gjorts 2021 och i samband med översynen föreslås tillägg för 

båtförvaring i Lilla Le samt för fyrverkerier. Kommunfullmäktige 

godkänner tilläggen 2021-06-16. Därefter har Länsstyrelsen prövat 

revideringen och beslutar upphäva §§ 21 och 22 medan övriga 

ändringar som handlar om tillägg kring vilka platser föreskrifterna ska 

tillämpas, lämnats utan erinran.  

Ärendet bereds på nytt för att §§ 21 och 22 som upphävts, berör 

båtförvaring och pyroteknik.                                                                 

 

För att förhindra nedskräpning och minskad framkomlighet på grund 

av båtförvaring föreslås att förvaring av båtar i sjön styrs upp genom 

ett tillägg i kommunens lokala ordningsföreskrifter. 

Skylt har föreslagits att sättas upp i anslutning till de områden där båtar 

brukar förvaras med texten: 

“Tillåtet att förtöja och förvara båtar i sjön och på intilliggande 

kommunal mark under perioden 1 april - 31 oktober. Förvaring får 

inte ske på sådant vis att framkomlighet försvåras. Båtar som förvaras 

på kommunal mark ska vara tydligt märkta med ägarens 

kontaktuppgifter. Båtar som inte omhändertas under vinterperioden (1 

november - 31 mars) kan komma att bortforslas på ägarens 

bekostnad.” 

 

Länsstyrelsen har upphävt paragrafen med hänvisning till att 

Miljöbalkens bestämmelser om föreläggande, rättelse och straffansvar 

kan komma att bli aktuella när båtägare överger sina båtar. Mot denna 

bakgrund bedömer Länsstyrelsen att delen om båtförvaring i 

ordningsföreskriften ska upphävas då förhållandena redan är reglerade 

i en annan författning.  

 

För att köpa, inneha och använda fyrverkerier finns en åldersgräns på 18 år. 

Fyrverkeriartiklar som låter som främsta effekt samt smällare är inte tillåtet i 

Sverige. Tillstånd från polisen krävs om tid och plats för avfyrandet kan 

komma att innebära olägenhet eller skada för andra, det finns inget generellt 

tillståndskrav. 
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forts. § 38 

 

I det föreslagna tillägget från 2021 gör Länsstyrelsen bedömningen att 

totalförbudet mot pyrotekniska varor är utformat för generellt och träffar ett 

för stort antal platser för att det ska kunna utgöra ett undantagsfall, varför 

Länsstyrelsen upphäver föreskriften.  

Kommunen har möjlighet att i ordningsföreskrifterna reglera och avgränsa 

användandet till vissa tidpunkter och områden vilket föreslås i det 

föreliggande förslaget till reviderade ordningsföreskrifter.   

 

Finansiering av skyltning för båtförvaring sker inom 

samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie budget.  

 

Efter Länsstyrelsens prövning av föreskrifterna, anslås beslutet på 

anslagstavlan och kommuniceras via kommunens hemsida och sociala 

medier.  

 

 

Beslutsunderlag                   
Tjänsteskrivelse bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-04-06.                                                                                              

Förslag till reviderade ordningsföreskrifter. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                       

   -  Kommunfullmäktige beslutar att revidera lokala  

      ordningsföreskrifter enligt förslag. 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till                                  
Webbmaster för kungörelse på kommunens anslagstavla och 

författningssamling 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 39 Dnr 2022-000084 750 

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt 

begravningslagen 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut har inkommit från Socialnämndens sammanträde 2022-03-22              

§ 17 som föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut avgift vid 

provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.  

Socialnämnden föreslår också att kommunfullmäktige fastställer timpriset 

baserat motsvarande 0,8% av gällande årligt fastställt prisbasbelopp.                 

                                                                                                                                         

Dals-Eds kommun tar i dag inte ut någon avgift för provisorisk 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.  

                                                                                                                  

Socialnämnden handlägger ett antal ärenden per år gällande både 

gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning, ärenden som ofta är 

resurskrävande och blir allt mer komplexa.  

Ett beslut om att ta ut avgift vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder 

enligt begravningslagen går i linje med kommunens mål om god ekonomisk 

hushållning, att ekonomiska aktiviteter i Dals-Ed sker i enlighet med lagar, 

regler och etablerade normer. Lagstöd finns för kommunen att ta ut en avgift, 

och en stor andel kommuner i riket tar i dag ut en avgift i dessa ärenden.  

 

Beslutsunderlag                              

Tjänsteskrivelse t.f. myndighetschef, socialförvaltningen 2022-02-15.       

Beslut Socialnämnden 2022-03-22 § 17.   

                  

Kommunfullmäktiges beslut                               

   -  Kommunfullmäktige beslutar godkänna att avgift tas ut vid  

      provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen,                   

      att börja gälla från 2022-06-01.   

   -  Kommunfullmäktige beslutar fastställa timpriset baserat motsvarande    

       0,8% av gällande årligt fastställt prisbasbelopp. 

      

 

      

Expedieras till                          

Socialnämnden 
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§ 40 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. 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-08-25 § 55 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.                                                             

Arbetsutskottets beslutar 2021-09-22 § 144 att uppdra till 

kommunledningsförvaltningen att som ett första steg i beredningen inkomma 

till kommunstyrelsens arbetsutskott med en redovisning kring vad 

kommunen gör idag, vilka målsättningar som är fastställda samt vilka 

åtagande kommunen har utifrån lagstiftning och egna beslut.                                                                                                                  

                                                                                                                          

Kommunen ingår i olika projekt, delprojekt, strategier tillsammans med 

Västra Götalands regionen, Fyrbodal, Dalslands Miljö- och energiförbund. 

Dals-Eds kommun arbetar utifrån ett miljöledningssystem som syftar till att 

skapa ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete som ska leda till ständiga 

miljöförbättringar. Där utöver arbetar en energigrupp med frågor kring 

klimat och energi.                                                                                      

Hållbarhetsåret 2022 har fokus på hållbarhet ur ett brett perspektiv; socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt och med utgångspunkt i Utvecklingsplan, 

Avfallsplan, Klimatlöften, Energi- och klimatstrategi Agenda 2030, 

Hållbarhetskompassen och Miljörutiner.                                                          

Klimatlöften 2021 där har kommunen åtagit sig att arbeta med                                 

11 klimatlöften  varav 10 stycken genomförts helt och en har påbörjats.                                            

I december 2021 lämnar kommunen över 13 klimatlöften, varav 9 nya löften, 

som kommunen har valt att arbeta med under 2022 i syfte att ytterligare 

skruva upp det befintliga klimatarbetet.                                                                 

Ärendet överlämnas 2022-02-09 från kommunstyrelsen arbetsutskott till de 

politiska gruppledarna och vid arbetsutskottet 2022-03-09 uppdras åt 

kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på motionssvar utifrån 

inkomna synpunkter från partigrupperna.     

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-02-08.                   

Motion – Vänsterpartiet Dals-Ed.                                                 

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                          
  -   Kommunfullmäktige beslutar att utifrån föreliggande redovisning,    

      bedöms att kommunens åtgärder och åtaganden är tillräckliga och      

      att motionen därmed anses besvarad. 

Expedieras till                      

Motionären 
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§ 41 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. 

      

Beslutsunderlag                                        

Motion – Moderaterna i Dals-Ed. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat motion till  

          kommunstyrelsen för beredning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                      

Expedieras till                          

KS 
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§ 42 Dnr 2021-000278 330 

Medborgarförslag - Anlägga områden med inhemska växter 

för att främja den biologiska mångfalden på kommunens alla 

tätortsnära grönytor 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-10-26 om att anlägga områden med 

inhemska växter för att främja den biologiska mångfalden på kommunens 

alla tätortsnära grönytor. Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-09 § 89 att 

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.             

Därefter beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 att uppdra till    

samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda ärendet.                                  

Medborgarförslaget ligger i linje med kommunens utvecklingsplan, där lyfts 

den fantastiska naturen i kommunen, en viktig resurs som ger särskilt goda 

förutsättningar för utveckling av besöksnäring och friluftsliv.                                 

Förslaget ligger också delvis i linje med den antagna och nyligen reviderade 

trädvårdsplanen. Inom ramen för de styrdokument som finns och beslut som 

tagits, finns redan visst ekonomiskt utrymme. Det finns också en viss 

möjlighet att söka externa medel för att möjliggöra en mer skyndsam process 

i riktning mot förslaget. Det är dock viktigt att ta i beaktande att förändringar 

som görs, kräver skötsel och underhåll över tid, vilket också innebär att det 

behövs ekonomiska förutsättningar över tid.                                                             

AMI-chef bedömer att Dals-Eds kommun kan arbeta mot delar av 

medborgarförslaget. I första hand genom att utgå från trädvårdsplanen och 

successivt arbeta för att föra in fler blommande träd, buskar, perenner och 

lökväxter med högt pollineringsvärde på tätortsnära grönområden och ytor. 

Arbeta för att aktivt öka mångfalden i samband med andra planerade arbetet 

som t ex uppfräschning av Freudenthalska parken och Terrassparken. 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-04-27 § 79 att uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta i enlighet med förslaget, då det 

också ligger i linje med andra redan fattade beslut och planer för kommunen.  

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse AMI-chef 2022-03-02.                  

Medborgarförslag 2021-10-26.       

                                                                                                       

Kommunfullmäktiges beslut                                                                                              

  -  Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad   

     utifrån Arbetsmarknads och Integrationschefens yttrande.                                                                                                                                                                                                                                                                         

      

Expedieras till                       

Förslagsställaren 
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§ 43 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      

 

 

Beslutsunderlag                                        

Medborgarförslag 2022-04-19. 

 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att remittera rubricerat   

           medborgarförslag  till kommunstyrelsen för beredning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                         

Expedieras till                         

KS 
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§ 44 Dnr 41878  

Meddelande KF 2022-05-11 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  
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§ 45 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstrateg redovisar uppföljning 2021 och uppföljning/plan 2022.  

Utvecklingsplanen för 2020-2023 innehåller fyra utvecklingsområden 

kompetens, demokrati, plats och miljö. Dessa områden innehåller i sin tur 

mål och aktiviteter som ska genomföras och följas upp.                                                        

Utvecklingsplanen finns på Dals-Eds hemsida.   

 

FOKUS-nämndens ordförande lämnar rapport från SmåKoms vårmöte 2022 

som bland annat innehöll föreläsningar om Generation PEPP, 

Demokratirapporten och olika kommunexempel såsom socialdumpning.      

Därutöver informerar ordföranden från FOKUS-nämnden om att arbete 

pågår med sommarlovsprogrammet, discgolfs banan vid Timmertjärn är i 

princip färdigställd.  

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar med anledning av motionen om 

visselblåsarfunktion att det finns ett förslag om Dalslandsgemensam 

upphandling av funktionen som ska behandlas politiskt.  Vid Fyrbodals 

kommunalförbunds direktions sammanträde den 12 maj 2022 behandlas 

skrivelsen från kommunen om ansökan av 12 miljoner kronor för 

delfinansiering av ombyggnation Nössemarksvägen. Årskurs 2 Gul vid 

Snörrumskolan har arbetat med samhällspåverkan och har överlämnat 

förslag till kommunen om vad man kan göra i kommunens tomma lokaler.  

 

Plan- och byggnadsnämndens ordförande informerar om att tillsammans med 

räddningstjänsten ser man över olovligt boende på industriområden.  

 

Socialnämndens ordförande informerar om att interim förvaltningschef har 

tillsatts på socialförvaltningen från och med 16 maj 2022.                                     

Det särskilda boendet har för närvarande 2 lediga platser och korttidsboende 

har 4 lediga platser. 

 

Ledamot för Dalslands Miljö- och energinämnd Per Normark informerar 

från sammanträde den 5 maj 2022 om bland annat budgetredogörelse och 

dumpning av illegala jordmassor.  
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forts. § 45 

 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att vid nästa 

kommunfullmäktige genomförs sammanträdet vid Båthamnen och det blir   

utdelning av förtjänsttecken för personer som varit anställda i kommunen 

under 25 år.  

Kommunfullmäktige har tidigare tagit ett gemensamt beslut om att spela in 

alla sammanträden med fullmäktige. Första inspelningen görs vid dagens 

sammanträde och kommer att vara tillgängligt på kommunens hemsida under 

2 veckor.  
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§ 46 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(18) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-11 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

En fråga ställs om hur det ser ut med hörselslingor i kommunens officiella 

lokaler?     

Martin Carling (C) svarar att det har gjorts en översyn och hörselslinga finns 

på Stallbacken och i konferensrummet Stora Le och Utvecklingscenter Stora 

salen ska hörselslingor installeras. Vad gäller biblioteket är det oklart, 

återkommer om ett mer exakt besked.  

 


