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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 10 augusti 2022 kl. 08:00 – 10.30 

Beslutande Ledamöter 

Martin Carling (C), Ordförande 

Elisabet Forsdahl (C) 

Kenneth Bergslätt (M) 

Andreas Nilsson (M) 

Tommy Olsson (KD) 

Per-Erik Norlin (S), 1:e vice ordförande 

Carina Halmberg (S) 

Jan-Gunnar Eliasson (S) 

Anders Bengtsson (SD) 

Kenneth Gustavsson (C) 

 

Ersättare 

Lennart Lundgren (C) 

 

Övriga närvarande Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef §§ 114-115, 120 

Jonas Olsson, bitr. kommunchef/kommunikationschef § 120 

Justerare Anders Bengtsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 augusti 2022, kl. 10.45 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 114-123 

 Anett Isaksson  

 Ordförande 

  

 Martin Carling  

 Justerare 

  

 Anders Bengtsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-08-10 

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-10 Datum då anslaget tas ned 2022-09-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 
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 Anett Isaksson  
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§ 114 Dnr 2022-000139 420 

Ansökan om att installera sjövärmekollektor i Lilla Le 

Sammanfattning av ärendet 

Lilla Le samfällighetsförening och Hotell Dalsland har inkommit med en 

ansökan gällande installation av en sjövattenvärmeanläggning i Lilla Le för 

att förse fastigheter med sjövärme. I ansökan finns en beskrivning av 

anläggningens storlek, material och placering av rör, brunnar och slangar 

samt frysskyddsvätska mm. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-09-02 § 99 att upphäva tidigare beslut 

om att inte tillåta nya vattenvärmeanläggningar i Lilla Le, dock med 

begränsningen om att nya anläggningar endast tillåts för kommersiella 

hyresfastigheter om minst fyra lägenheter. 

 

Finansiering av anläggningen görs av ägarna. Kommunen skall upprätta ett 

avtal om ledningsrätt där ägaren av anläggningen ersätter kommunen genom 

en årlig avgift. 

 

Placeringen av sjövärmekollektor i Lilla Le bedöms inte nämnvärt påverka 

sjön i negativ mening, inte heller allmänhetens tillträde till sjön då fiske från 

land i just detta område är begränsat av vassväxter. 

Det är dock viktigt att skyltning sker om att ankring av båtar inte är tillåtet 

på den plats där ledningen finns, för att förhindra skador på anläggningen. 

 

Beslutsunderlag                       

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-05-25.           

Ansökan Lilla Le samfällighetsförening och Hotell Dalsland. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

  -  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Lilla Le samfällighetsförening och  

     Hotell Dalsland tillstånd att etablera en sjövärmeanläggning på anvisad  

     plats, samt uppdrar till fastighetsförvaltare att teckna ett markavtal  

     gällande ledningsrätt för anläggningen på kommunal mark. 

 

 

 

Expedieras till                  

Lilla Le samfällighetsförening                   

Hotell Dalsland                               

Dalslands Miljö- och Energikontor                    

Fastighetsförvaltare 
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§ 115 Dnr 2022-000065 511 

Föreskrift om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i 

timman i del av områdena Centrum och Norra Äng i Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Storgatan väg 2183, är hårt trafikerad av tung trafik och passeras av många 

oskyddade trafikanter, samt utgör också skolväg för flera bostadsområden.                                                                                                           

En sänkning av hastigheten bidrar till ökad trafiksäkerhet och positiva 

effekter på ljudmiljön i centrum.                                                                       

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-04-27 § 67 och ett förslag lämnas 

om en sänkning av hastigheten även 396 meter väster om nuvarande 30-

sträcka på Storgatan. Beslut tas om återremittering för att belysa oönskade 

effekter av en lägre hastighet genom centrum och dess betydelse för helheten 

samt att utreda möjligheten med en kombination av hastigheten 30/40 km. 

Nuvarande föreskrift 1438 2018:5, föreslås därmed att upphävas i samband 

med att ny föreskrift som inkluderar ytterligare sträcka av Storgatan träder i 

kraft. Ändringen påverkar enbart Storgatan och innebär ingen sänkt hastighet 

för övriga gator och vägar. 

 

Kommun har remitterat tidigare förslag till Polisen som inte har något 

att erinra samt till Trafikverket som är väghållningsmyndighet. 

Trafikverket har inkommit med remissvar och anser bland annat att de 

nuvarande gränserna för 30 km/tim utmed väg 2183 i Ed ska behållas 

oförändrade och inte utökas till att gälla de sträckor som kommunen 

föreslår.  

I ytterkanterna av centrum anser Trafikverket att 50 km/tim bör kvarstå 

då en allt för lång sträcka av 30 km/tim kan upplevas som omotiverad 

av fordonsförare. Den refug och trottoarkant som finns utmed väg 

2183 vid korsningen Alegatan, anses inte själva utformningen utgöra 

något fel, om fordonsföraren anpassar hastigheten efter rådande 

omständigheter. Vidare påpekar Trafikverket att kommunen bör se 

över möjligheten att styra viss trafik via väg 2116 för att på så sätt 

avlasta väg 2183 genom centrum. Det kan ske genom vägvisning i 

korsningen väg 2183/väg 2116 eller genom någon sorts reglering av 

tung trafik utmed väg 2183. Finansiering av skyltning på väg där 

Trafikverket är väghållare bekostas av densamma. 

                                                                                                                  

Kommunens ställningstagande i översiktsplanen är att en 

omledningsväg för tung trafik behöver till för att säkerställa 

trafiksäkerheten genom Eds tätort.  Samhällsbyggnadschefens 

bedömning är att det är en kostsam åtgärd, därför behöver kortsiktiga 

lösningar ses över såsom en sänkning av hastigheten och eventuellt 

behov av hastighetsdämpande åtgärder i och genom centrum.  
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forts. § 115 

 

Väg 2116 utgör skolväg för barn till såväl Snörrumskolan som till 

Hagaskolan. Kommunen har tidigare försökt begränsa tung trafik med 

anledning av problematik vintertid i Grenebacken. Den cirkulationsplats som 

tidigare funnits i anslutning till Grenebacken har under 2021 tagits bort, 

vilket förväntas minska risken för att tunga fordon fastnar i backen. 

Beläggningen på väg 2116 är undermålig och bedöms inte lämplig för en 

hög andel tung trafik.  

 

Trafikverkets synpunkter har beaktats, men bedömning görs ändå att 

hastigheten för sträckan bör sänkas till 30 km/tim. Främsta orsaken är att det 

är relativt många anslutningsvägar på vägsträckan, dessutom flera 

övergångsställen samt busshållsplatser, därtill reduceras bullernivån i 

samband med en hastighetssänkning. 

Tidsåtgången att köra från väg 164 till korsningen vid Missionskyrkan- 

Nössemarksvägen genom centrum, eller att köra genom Äng tar ungefär lika 

lång tid.  

Genom att inte genomföra en sänkning av hastigheten väster om Terrassen 

enligt det första förslaget har kommunen till viss del tillmötesgått 

Trafikverkets synpunkter. 

 

Beslutsunderlag                       
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-07-01.               

Förslag till föreskrift 1438 2022:7.                                                               

Kartbilaga. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

  -  Kommunstyrelsen beslutar anta Dals-Eds kommuns föreskrift              

     1438 2022:7 om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timman i del av  

     områdena Centrum och Norra Äng i Ed.    

 

 

 

 

 

Expedieras till                                 
Administratör samhällsbyggnad för publicering i STFS 

Trafikverket                    

Polisen 
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§ 116 Dnr 2022-000159 042 

Årsredovisning 2021 - 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 2021 jämte revisionsberättelse föreligger för Fyrbodals 

kommunalförbund. 

 

Omsättningen uppgick till 45,9 mkr vilket är 4,3 miljoner högre än 

föregående år, varav basverksamheten omsätter 9,9 mkr. De delregionala 

utvecklingsmedlen på 21,05 Mkr har delfinansierat 35 projekt och 

verksamheter. 

 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 - Fyrbodals kommunalförbund. 

Granskningsrapporter och revisionsberättelse 2021. 

Förbundsdirektionen protokoll 2022-05-12 § 54. 

 

 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2021 för Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 117 Dnr 2021-000306 000 

Hemställan viljeinriktning om sammanslagning av 

Samordningsförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Hemställan angående viljeinriktning har under 2021 beretts hos varje 

medlem och samtliga medlemmar har ställt sig positiva till ett samgående 

mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2023.   

Samtliga medlemmar ska nu besluta om ny förbundsordning för det nya 

förbundet vars namn blir Västra Värmland och Norra Dalslands 

Samordningsförbund och Arvika kommun blir förbundets säteskommun.  

                                                                                                                              

Önskemål finns om att kvarvarande eget kapital per den 1 januari 2023 ska 

överföras till det nya förbundet. Därför föreslås att i samband med beslut om 

ny förbundsordning så skrivs de båda nuvarande förbundsordningarna om i 

sina § 16 Likvidation och upplösning. De tidigare förbundsordningarna för 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ samt Arvika Eda Samordningsförbund 

skrivs om med tillägget i § 16:  

”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med 

annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande 

tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av 

kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel 

av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”.  

Planering för Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbunds 

verksamhet och ekonomi samt AMI-chefens bedömning redogörs för i 

föreliggande tjänsteskrivelse. 

                                                                                                                      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse AMI-chef 2022-05-31.                                                              

Hemställan till samtliga medlemmar.                                                                            

Förslag Förbundsordning Västra Värmland och Norra Dalslands 

Samordningsförbund.                                                                            

Förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle, Årjäng.                                                                                                

Styr- och policydokument – underlag för ändring av förbundsordning 

gällande § 16 - Arvika-Eda Samordningsförbund. 
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forts. § 117 

 

Beslutsförslag 

  -  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bildandet av det nya    

     förbundet Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund  

     med start 1 januari 2023.  

  -  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget på  

     förbundsordningen för nya Västra Värmland och Norra Dalslands  

     Samordningsförbund vilken gäller från och med 1 januari 2023.  

  -  Kommunfullmäktige beslutar att medlemmarna i respektive förbund  

     godkänner ändring av § 16, Likvidation och upplösning, i sina  

     nuvarande förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan  

     överföras till det nya förbundet vid ett samgående.   

  -  Kommunfullmäktige beslutar att  medlemsbidraget för Västra  

     Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund beräknas bli cirka  

     7,2 mkr för sitt första verksamhetsår 2023.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 118 Dnr 2022-000149 107 

Utdelning ur Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 

Sammanfattning av ärendet 

Ester och Conrad Carlssons hjälpfond har inte haft utdelning på ett antal år. 

Orsaken har varit att det inte har blivit någon ränta på kapitalet.                                                                                                               

Vid granskning av testamente och stiftelseförordnande så har det 

framkommit att styrelsen har rätt att förbruka del av kapitalet.                                        

Fondens kapital per 2021-12-31 är 672 988 kr.                                                                  

                                                                                                                          

Styrelsen för Ester och Conrad Carlssons hjälpfond beslutar 2022-06-01 § 1 

att utdelning ur hjälpfonden kan göras av det egna kapitalet i fonden. Dock 

får inte det egna kapitalet understiga 500 000 kr. Styrelsen beslutar också att 

uppdra åt kansliet att annonsera om utdelning ur Ester och Conrad Carlssons 

hjälpfond. Belopp som ska utdelas bestäms av antal ansökningar.           

 

Beslutsunderlag                   

Beslut Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 2022-06-01 § 1.  

Tjänsteskrivelse administratör 2022-03-31.                                     

Testamente 1960-08-04.                    

Stiftelseförordnande samt stadgar 1979-05-11 för Ester och Conrad 

Carlssons hjälpfond.  

 

Kommunstyrelsens beslut                              

  -  Kommunstyrelsen beslutar för sin del att godkänna utdelning av det egna  

     kapitalet ur hjälpfonden, dock får det egna kapitalet inte understiga                    

     500 000 kr. Kansliet uppdras att annonsera om utdelning ur Ester och  

     Conrad Carlssons hjälpfond. Det belopp som utdelas bestäms av antal  

     ansökningar.           

 

      

         

      

 

 

 

Expedieras till 

Administratör KS 
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§ 120 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om att sista sträckan av Nössemarksvägen nu har 

blivit finansierad och upphandlad och arbetet påbörjas med start i september.     

 

Bitr. kommunchef/kommunikationschef informerar om att det allmänna 

säkerhetsläget varit lugnt med lite skadegörelse under sommaren. 

Sommarlovsvagnen vid badplatsen har varit igång och flertalet evenemang 

runt om i kommunen har genomförts. Under sommaren har 

turistinformationen bedrivits av kommunen i receptionen kommunhuset och 

med utpekade infopoints på Motorcykelmuseet och campingplatsen.        

Inför valet har en valtidning skickats ut till kommunens förstagångsväljare. 

Förtidsröstningen startar 24 augusti, plats kommunhuset. 

 

Samhällsbyggnadschef informerar om att räddningstjänsten inte haft några 

större bränder under sommaren. Genomgång av statusen på kommunens 

fastigheter Haga matsal, Snörrumskolan, konstbevattning Bergslätt, 

Stallbacken,  VA reningsverket.  

                                       

Jan-Gunnar Eliasson (S) tar upp frågan om vad som gäller för kommunen  

gällande arrendeavtal på fastighet vid badplatsen i Nössemark. 

Samhällsbyggnadschefen tar med sig frågan. 
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§ 121 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information lämnas vid dagens sammanträde. 
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§ 122 Dnr 42842  

Delegationsbeslut KS 2022-08-10 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.      
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forts. § 122 

 

Delegat                              Beskrivning 

Samhällsvägledare            Delegationsbeslut 2022-55 - Parkeringstillstånd 5   

                    2022 sekretess enligt kap 26 § 1. 

Samhällsvägledare            Delegationsbeslut 2022-56 - Parkeringstillstånd 6  

                    2022 sekretess enligt kap 26 § 1. 

Samhällsbyggnadschef     Delegationsbeslut 2022-57 - Beviljad ansökan om                 

                    grävtillstånd i allmän platsmark -  

                    Fågelvägen/Nössemarksvägen. 

Stf. räddningschef            Delegationsbeslut 2022-58 - Att fastighetsägaren  

                    själv får utföra rengöring - Rölanda Högen 1:39. 

Ekonomichef                     Delegationsbeslut 2022-59 - Firmateckning för   

                    post- och bankgirotransaktioner m.m. 

Stf. räddningschef            Delegationsbeslut 2022-60 - Yttrande Monsterrace  

                    2022. 

Stf. räddningschef            Delegationsbeslut 2022-61 - Att fastighetsägaren       

                    själv får utföra rengöring - NOLBY 1:162. 

Administratör                   Delegationbeslut 2022-62 - Yttrande affischering  

                    inför valet 2022 – Centerpartiet. 

Administratör                   Delegationsbeslut 2022-63 - Yttrande Monsterrace              

                   2022. 

KS ordförande                 Delegationsbeslut 2022-64 - Fullmakt för VästKom  

                   avseende FVM. 

Stf. räddningschef   Delegationsbeslut 2022-65 - Att fastighetsägaren  

                   själv får utföra rengöring - RÖRVIKEN 1:58. 

Stf. räddningschef   Delegationsbeslut 2022-66 - Tillsynsföreläggande  

                                        enligt 5 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot  

                                        olyckor - Eds bowlinghall. 

Stf. räddningschef   Delegationsbeslut 2022-67 - Tillsynsföreläggande   

                                        enligt 5 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot  

                                        olyckor – Luthagården. 

Samhällsvägledare          Delegationsbeslut 2022-68 - Parkeringstillstånd 7  

                  2022 sekretess enligt kap 26 § 1. 

Samhällsbyggnadschef   Delegationsbeslut 2022-69 - Yttrande angående   

                 sångstund med användning av högtalare,  

                 Terrassparken. 
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forts. § 122 

 

Delegat                              Beskrivning 

Samhällsbyggnadschef      Delegationsbeslut 2022-70 - Yttrande affischering       

                     inför valet 2022 – Sverigedemokraterna. 

Samhällsbyggnadschef     Delegationsbeslut 2022-71 – Yttrande affischering       

                     inför valet 2022 – Liberalerna. 

Samhällsbyggnadschef      Delegationsbeslut 2022-72 - Yttrande affischering       

                     inför valet 2022 – Socialdemokraterna. 
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§ 123 Dnr 42843  

Meddelande KS 2022-08-10 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.      

      

      

 

 


