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§ 122 Dnr 2018-000160 043 

Taxor för Dalslands Miljö- och energinämnd 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion rekommenderar  

kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 

Mellerud att fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljö- och 

energinämnd 2019.  

      

Beslutsunderlag 

Förslag Dalslands miljö- och energinämnd.  

      

Beslutsförslag  

Kommunfullmäktige beslutar  

- att fastställa taxor och timavgifter att gälla från och med 1 januari 

2019 i enlighet med Dalslands miljö- och energinämnds förslag och 

direktionens rekommendationer. 
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§ 123 Dnr 2018-000112 310 

Hastighetsbegränsning genom centrala Nössemark  

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit till kommunen 2018-03-29 från styrelsen för 

Nössemarks hembygdsförening, Nössemarks lanthandeln och Vida 

Nössemarksågen om behov av permanenta fartbulor i centrala Nössemark då 

trafiken är intensiv och fortkörningar bland bilister blir allt vanligare.  

Kommunstyrelsen beslutar 2018-05-02 § 77 att ställa sig bakom skrivelsen 

och vidarebefordra den till Trafikverket med önskemål om att 

trafiksituationen i centrala Nössemark ska lösas. 

Yttrande har därefter inkommit från Trafikverket 2018-06-19 som är mycket 

restriktiva vad gäller gupp på statliga vägar, detta på grund av de problem 

gupp i stort sett alltid medför. Trafikverket vill också framhålla att det 

naturligtvis finns ett föräldraansvar för barn som vistas vid broar, vägar eller 

järnvägar och att arbete sker löpande för att förbättra säkerheten vid våra 

vägar och järnvägar. Vad gäller trafikanter som överträder tillåtna 

hastigheter och gör trafikfarliga omkörningar bör detta påtalas för Polisen då 

de planerar och genomför trafikövervakning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därefter 2018-08-22 § 126 att 

remittera ärendet till utvecklingsstrateg för beredning av förslag till svar på 

Trafikverkets skrivelse, till kommunstyrelsens sammanträde 5 september 

2018.  

Utvecklingsstrateg har inkommit med yttrande och bedömer att Dals-Eds 

kommun finner att svaret från Trafikverket inte är tillfredsställande. Svaret 

tyder på okunskap och ovilja att möta befolkningens och kommunens oro för 

situationen i Nössemark. 

Dals-Eds kommun menar att det angeläget och nödvändigt att Trafikverket i 

dialog med berörda parter finner en lösning som inte är av tillfällig art.  

Beslutsunderlag 

Yttrande Trafikverket 2018-06-18.                                                       

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg 2018-08-24.        

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen vidarebefordrar tjänsteskrivelsen till Trafikverket och 

uppdrar åt utvecklingsstrateg att initiera en dialog med Trafikverket       

Expedieras till 

Trafikverket                        

Utvecklingsstrateg 
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§ 124 Dnr 2018-000068 040 

Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning av 

investeringar 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds kommun har PwC 

genomfört en granskning av kommunens styrning av investeringar. Efter 

genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommuns styrning 

av investeringar endast delvis bedrivs ändamålsenligt.                                 

Vid kommunsstyrelsen arbetsutskott 2018-03-14 § 53 kommenterade 

ekonomichefen rapporten muntligen och fick i uppdrag att inkomma med ett 

skriftligt yttrande kring de synpunkter som lyfts i revisionsrapporten inför 

fortsatt behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

I revisionsrapporten påpekas att det saknas skriftliga riktlinjer/rutiner för 

investeringsprocessen och som en följd av detta finns inte ett enhetligt sätt 

att bedriva projektverksamheten. En rutin där investeringsprocessen samt 

roller och ansvar mellan olika organ beskrivs behöver utarbetas. Vidare 

anger rapporten att då det saknas en beskrivning av det långsiktiga 

lokalbehovet uppstår svårigheter att bedöma vilka åtgärder eller 

investeringar som behöver prioriteras. 

 

När det gäller återrapportering av investeringsverksamheten är den samlade 

bedömningen att den återrapportering som sker till kommunstyrelsen till 

övervägande del är ändamålsenlig. Processen kan dock utvecklas genom att 

den redovisning som sker löpande under året till kommunstyrelsen görs 

skriftligt. Vidare anges i rapporten att den rapportering som sker i samband 

med del- och årsbokslutet kan utvecklas genom att en slutkostnadsprognos 

för hela projektet anges.  

 

Ekonomienheten har påbörjat arbetet med att se över investeringsprocessen 

och ta fram en skriftlig rutin utifrån de synpunkter som lyfts i 

revisionsrapporten. Syftet med rutinen är att säkerställa att alla investeringar 

hanteras på ett likartat sätt, samt att alla underlag innehåller uppgifter som 

möjliggör ett korrekt investeringsbeslut och att en uppföljning och analys 

görs systematsikt under projekttiden samt vid projektavslut. Vidare ska 

rutinen skapa en enhetlig tillämpning av gällande regler för redovisningar av 

investeringar. 
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forts. § 124 

 

När det gäller det långsiktiga lokalbehovet påbörjades våren 2016 med hjälp 

av extern konsult arbete med inventering, framtagande och implementering 

av system och rutiner för lokalförsörjning och gemensam 

lokalförsörjningsplan. Det kvarstår dock fortsatt internt arbete med 

lokalförsörjningsplanen och implementering av rutiner för att säkerställa 

planens aktualitet. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av kommunens styrning av investeringar. 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2018-08-10. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichefen att 

färdigställa en skriftlig rutin för investeringsprocessen med hänsyn 

tagen till de av revisorerna lämnade synpunkterna senast december 

2018. 

 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadschefen att 

återuppta arbetet med den gemensamma lokalförsörjningsplanen. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att följa upp de uppdrag som kommunstyrelsen 

beslutat om. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 125 Dnr 2018-000175 007 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning intern kontroll  

Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en 

uppföljande övergripande granskning av nämndernas arbete med intern 

kontroll. Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämndernas endast 

delvis säkerställer att internkontrollarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

I granskningen framförs en rad förbättringsförslag och revisorerna önskar ett 

samlat svar från kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2018 på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Efter dialog 

med revisionens ordförande ges anstånd med svar till efter 

kommunstyrelsens behandling av ärendet i september.  

En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och 

effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En 

god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra 

former av bedrägligt beteende. I samband med kommunstyrelsen uppföljning 

av internkontrollplanen 2017 bedöms det finnas behov av att utveckla 

analysen och riskbedömningen av verksamheterna för att säkerställa att 

kontroller genomförs och åtgärder vidtas där så är mest väsentligt, samt att 

se över gällande reglemente för intern kontroll, senast reviderat 2008-12-17.   

I revisionsrapporten lyfts viktiga förbättringsområden när det gäller regler 

och anvisningar för internkontroll samt riskanalys och förbättringsåtgärder 

som behöver ligga till grund för översyn som är planerad till hösten 2018.     

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Uppföljande granskning intern kontroll.                         

Tjänsteskrivelse ekonomichef  2018-08-10.    

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att se över 

reglementet för intern kontroll samt rutiner och organisation för den 

samma, samt beakta synpunkterna i revisionsrapporten. 

- Kommunstyrelsen beslutar att översynen ska vara genomförd senast 

december 2018. 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och uppdrar åt 

kommunstyrelsen att följa upp uppdrag om översyn av reglementet 

för intern kontroll samt rutiner och organisation för den samma. 

Expedieras till                                                                                              

KF 
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§ 126 Dnr 2017-000385 005 

Digital basplattform 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrar 2018-01-31 § 20 åt kommunchefen att 

tillsammans med kommunledningsgruppen under åren 2018-2021, driva 

processen för anskaffning och implementering av en ny digital basplattform 

med inriktning mot det mest kostnadseffektiva alternativet och vidare beslut 

i ärendet fattas efter genomförd upphandling. 

Upphandling är ännu inte avslutad och således råder upphandlingssekretess. 

Nästa fas i upphandlingen är att skicka ut tilldelningsbeslut och därför krävs 

ett politiskt beslut för att gå vidare.  

 

Ambitionen under de fyra implementeringsåren är att jobba mot så kallade 

timbanker hos leverantören, vi är dock inte bundna till att betala hela 

timbanken utan bara det vi behöver. 

Den ursprungliga kostnadskalkylen tog vi själva fram kvartal 4 år 2017, 

med hjälp av olika aktörer på marknaden och vi har stämt av även mot 

andra kommuner. Efter att ny information tillkommit reviderades kalkylen i 

maj år 2018. Prisnivåerna jämförs i anbudet gentemot den reviderade 

kostnadskalkylen, vilken innebär ca 4,5 miljoner kronor i nettokostnad 

under en fyraårsperiod. 

  

Upphandlingen delades upp i fyra olika delar utifrån att leverantören 

skulle kunna ge oss ett så bra pris som möjligt för olika delar av 

implementeringen. De fyra delarna täcker allt som står i kostnadskalkylen. 

De fyra delarna är: 
 

 Projektledningsstöd, förvaltarstöd och utbildning 
 

 Licenser kontorsstöd och katalogtjänst 
 

 Integrationspaket 
 

 Kontinuerlig anpassning och konfiguration 
 
Projektets genomförande föreslås finansieras genom sänkning av 

resultatnivån och om behov föreligger med nyttjande av 

resultatutjämningsreserven. Detta motiveras utifrån projektets syfte, som är 

att skapa förutsättningar för en nödvändig omställning till långsiktigt hållbar 

ekonomi och verksamhet. En årlig kostnads-/effektbedömning under 

projektets fyra år sker inom ramen för budgetprocessen. 
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forts. § 126 

 

Digitaliseringsstrateg bedömer i sitt yttrande att några faktorer kommer att 

innebära en lägre slutsumma än redovisat ovan: 
 

 Att jobba mot en och samma underleverantör på alla områden. 
Det kommer ge ett bra helhetsperspektiv i samtliga ärenden där 
leverantören hjälper oss. 

 

 Det stöd vi får av underleverantören är i samtliga delar till 80 

procent i nivå 4 och till 20 procent i nivå 5, vilket gör att vi kommer 

lotsas förbi de allra flesta fallgropar i byggandet av de ingående IT-

lösningarna och användandet av själva verktygen.  
 

 Att avropa de timmar som behövs, vi köper alltså inget paket eller 

serviceavtal. 
 

 IT-chefens och digitaliseringsstrategens nära samarbete. 

 

Kommunledningsgruppen har 2018-08-21 ställt sig bakom 

digitaliseringsstrategens tjänsteskrivelse och förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse digitaliseringsstrateg 2018-08-15, samt bilagor 1-3. 

Beslutsförslag                                                                            

Kommunfullmäktige beslutar  

- att uppdra åt kommunchefen att fortsätta upphandlingsprocessen via 

tilldelningsbeslut. 

 

-     att uppdrar åt kommunchefen att tillsammans 

      med kommunledningsgruppen under åren 2018-2021, driva  

      processen för anskaffning och implementering av en ny digital  

      basplattform inom ramen för den presenterade kostnadskalkylen.  

     Tertialsvis rapportering ska genomföras gentemot det  

      prognosticerade utfallet över fyra år. 
 

-     att finansiering av projektet sker med 4,5 miljoner kronor 

under fyra år genom en sänkning av resultatet och 

tillskjutande av en budgetram till 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Expedieras till                                                                                              

KF 
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§ 127 Dnr 2018-000201 212 

Aktualitetsprövning Översiktsplan för Dals-Eds kommun 

2014 - 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell 

översiktsplan. Den ska visa vilken viljeriktning kommunen har 

angående mark- och vattenanvändningen samt vilka utvecklingar 

kommunen vill möjliggöra för. Enligt PBL kap 4 § 27 ska 

kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden pröva om 

översiktsplanen är aktuell. 

 
Plan- och byggkontoret har samrådit med Länsstyrelsen i Västra 

Götaland angående kommunens översiksplans aktualisering. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att översiktsplanen inte längre 

kan ses som aktuell, det har skett för stora förändringar i regelverk, 

program och policys sedan 2003-12-17 när översiktsplanen senast 

antogs. Tidigare i denna mandatperiod, 2004-07-25, lämnade 

Länsstyrelsen i Västra Götaland ett yttrande om kommunens 

översiktsplan att den inte kunde ses som aktuell. Något beslut om 

aktualisering gjordes inte i kommunfullmäktige, eftersom en ny plan 

skulle tas fram under denna mandatperiod, 2014-2018, det har inte 

gjorts och därav ska beslut om aktualisering tas i och med detta 

beslutsunderlag. 

      

Beslutsunderlag 

Yttrande Länsstyrelsens Västra Götaland.                                                

Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef 2018-06-18.     

      

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar  

- att aktualitetsförklara kommunens översiktsplan med stöd av PBL 

kap 4 § 27.      

      

 

 

Expedieras till 

KF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(37) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 
 

 

  

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2018-000246 212 

Ny ÖP för Dals-Eds kommun - Projektplan 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell 

översiktsplan (ÖP). ÖP behandlar kommunens långsiktiga utveckling, främst 

genom att hantera de strategiska frågorna för mark- och vattenanvändning 

och byggande. Den ska redovisa kommunens syn på hur den byggda miljön 

ska utvecklas, användas och bevaras. Den ska också redovisa kommunens 

syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses liksom hur 

relevanta nationella och regionala mål samordnas till en hållbar utveckling. 

ÖP har betydelse för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt 

andra myndigheters planerings-, bebyggelsefrågor och tillståndsprövningar. 

ÖP ska antas av kommunfullmäktige och är ett vägledande dokument för 

kommunens arbete och beslut. ÖP är inte juridiskt bindande.  

Länsstyrelsen har granskat Dals-Eds kommuns ÖP från år 2003 och i ett 

utlåtande från 180612 bedömt att den inte längre är aktuell. Regelverket har 

ändrats, vilket medfört att områden saknas (t ex miljökvalitetsnormer och 

miljöbedömningar) eller förändrats, (t ex riksintressen) och en ny ÖP måste 

därför tas fram. Rent formellt ska befintlig ÖP ändå aktualitetsförklaras 

under innevarande mandatperiod.  

En projektplan har tagits fram med förslag till projektorganisation, 

arbetsgång och tidsplan för framtagandet. Projektplanen har                    

2018-08-29 godkänts vid samråd av styrgruppen (kommunstyrelsens 

arbetsutskott och plan- och byggnadsnämndens presidium) och lämnas 

härmed till kommunstyrelsen för beslut om att starta upp projektet att ta fram 

en ny översiktsplan. Projektet beräknas löpa under cirka två år. Inledningsvis 

kommer projektet att samordnas med arbetet att ta fram en ny Vision 2035 

samt en ny Utvecklingsplan åren 2020-2023. Framförallt avser 

samordningen att de medborgardialoger som kommer att genomföras i 

anslutning till ÖP-processen, ska fånga upp inte bara synpunkter kring 

översiktsplaneringen utan även ge underlag till vision och utvecklingsplan. 

Finansiering till projektets förfogande finns inom kommunstyrelsen, på 

ansvar 2110 och en särskilt avsedd budget på 250 tkr per år. Budgeten 

kommer att användas till köp av externa arkitekttjänster och 

miljökonsekvensbedömning.   

Kommunchefens bedömning är att planen för framtagande av en ny 

översiktsplan för Dals-Eds kommun är väl genomarbetad och kommer att 

bedrivas med bred delaktighet från politiker, invånare och medarbetare.       
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Vi ser fram emot en process som ska bidra till kunskapsbildning, stolthet och 

engagemang, såväl inom som utanför kommunorganisationen.                     

Att samtidigt arbeta fram en ny vision och utvecklingsplan är ytterst lämpligt 

på många sätt och innebär även ett effektivt tillvaratagande av tid och 

pengar. 

      

Beslutsunderlag 

Projektplan Ny ÖP för Dals-Eds kommun                     

Tjänsteskrivelse kommunchef 2018-08-29 

      

Kommunstyrelsens beslut 

 

‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektplanen för Ny ÖP 2035.  

‒ Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med framtagandet av en förstudie 

ska startas upp enligt projektplanen, i syfte att med bred delaktighet från 

politiker, invånare och medarbetare samla in synpunkter, 

nulägesbeskrivning och övrigt faktaunderlag till ny översiktsplan, ny 

vision och ny utvecklingsplan. Resultatet från förstudien ska redovisas 

för kommunstyrelsen inför beslut om fortsatt process. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder            

Plan- och byggchef Angelika Lunnari                   

Kommunchef       

Arkitekt Gabriella Hemme  
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§ 129 Dnr 2018-000218 480 

Förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000 

områden - Bokullen och Furustad 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har år 2014-2018 ett uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna 

för länets Natura 2000-områden. 

Förslag har inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende 

förslag på uppdaterade bevarandeplaner, Natura 2000 områden – Bokullen 

och Furustad. 

Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande på förslaget senast 31 augusti 

2018.  

 

Bedömning föreligger från miljöstrateg att Dalslands miljö- och energikontor 

inte har några synpunkter för de uppdaterade bevarandeplanerna för 

Bokullen och Furustad. De uppdaterade planerna skiljer sig inte på något 

avgörande sätt från de ursprungliga. 

      

Beslutsunderlag 

Förslag på bevarandeplan för Natura 2000-området - SE0530130 Bokullen. 

Förslag på bevarandeplan för Natura 2000-området – SE0530089 Furustad. 

Bedömning föreligger från Dalslands miljö- och energikontor. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra till förslaget på uppdaterade 

bevarandeplaner för Natura 2000 områden – Bokullen och Furustad.      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Vastragotaland@lansstyrelsen.se                             

Dalslands miljö- och energikontor/miljöstrateg  

mailto:Vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 130 Dnr 2018-000100 805 

Motion - Lokalbehov för Eds Atlet 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2018-03-19 från Per-Erik Norlin (S) om att 

lokalbehovet för Eds Atlet behöver lösas så fort som möjligt och att ärendet 

behandlas omgående, lokalfrågan har diskuterats i många år men nu är 

situationen akut.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-04-11 § 36 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för vidare beredning av förslag till motionssvar. 

Kommunstyrelsens Arbetsutskottet beslutar 2018-05-23 § 98 att remittera 

ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning av förslag till 

motionssvar. 

Tjänsteskrivelse har inkommit från samhällsbyggnadsförvaltningen med 

förslag till motionssvar där beskrivs att samhällsbyggnads/tekniska kontoret 

under många år har haft en dialog med Eds Atlet gällande deras lokalbehov. 

Förslag har tagits fram som gäller bland annat ombyggnation av 

industrilokaler, kalkyler för nybyggnationer och erbjudande av tomtmark 

men förslagen har dock avböjts.  

          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadskontoret 2018-06-04.     

Motion från Socialdemokraterna i Ed. 

 

Yrkande 

Monica Sandström (S) föreslår att kommunen inbjuder föreningen till 

diskussion i frågan. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

      -     Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens    

            arbetsutskott att träffa föreningen för att förmedla motionssvarets    

            syfte.   
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 Beslutsförslag 

 

- Kommunfullmäktige ställer sig bakom 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till motionssvar med 

tillägget att när Eds Atlet arbetat vidare med frågan välkomnar 

kommunen en fortsatt diskussion med föreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KSAU                                                                                                             

KF 
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§ 131 Dnr 2018-000202 214 

Samråd - kommuneplanens samfunnsdel 2018-2050 - Halden 

kommune 

Sammanfattning av ärendet 

Haldens kommun har 2018-06-18 inkommit med samrådshandlingar 

gällande förslag till kommuneplan för Halden, samfunnsdelen 2018-2050.  

Samfunnsdelen ska ha ett långsiktigt perspektiv och planen berör perioden 

fram till år 2050 även om huvudfokus ligger på perioden fram till 2030. 

Visionen är att förbereda Halden för förändring och målen som sätts upp för 

planperioden till 2050 är: 

 Arbete, kunskap och klimat ska vara viktigast för Halden.  

 En attraktiv kommun baserad på hållbar utveckling. 

 En kommun som är bra att bo i med goda levnadsvillkor, en trygg 

uppväxt för barnen med mångfalt och hög livskvalitet. 

 Förändring och innovativa lösningar ger ökad sysselsättning och 

etableringsattraktivitet. 

 Utbildningsnivån ska stiga och resultaten i skolan förbättras. 

Utvecklingsstrateg och tf. plan- och byggchef/koordinator bedömer att 

Halden och Dals-Eds kommuner har en långvarig tradition av utbyten över 

gränsen och har gemensamma intressen i form av natur, kultur, 

arbetsmarknad och kommunikationer. Haldens kommunplan lägger sin vikt 

vid arbete, kunskap och klimat. Kommunplanen värnar om gränssamarbete 

och har som mål att utveckla och tillvarata den kunskap som finns till 

gränskommunerna. 

Intercityplaneringen i Östfold är viktig även för Dals-Eds kommun då den 

erbjuder snabbare transporter vilket skapar en avsevärt förstorad 

pendlingsregion och stärker gränsregionen som helhet. 

Dals-Eds kommun menar som Halden att planläggningen bör utföras fram 

till landsgränsen så det inte skapas ett vakuum mellan Halden och Sverige, 

med stor risk till ytterligare förseningar i arbetet med att förbättra järnvägen 

mellan länderna. 

För Dals-Eds kommun och Västra Götaland är en utbyggd järnväg mellan 

länderna en högt prioriterad fråga och vi ser fram emot en fortsatt god dialog 

mellan kommunerna i ärendet. 

Bedömningen görs att kommunplanen inte innebär några negativa 

konsekvenser för Dals-Eds kommun. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg och tf. plan- och byggchef/koordinator 

2018-08-17. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utvecklingsstrateg 

och tf. plan- och byggchef/koordinators bedömning och anser att en 

utbyggd järnväg mellan Sverige och Norge är en högt prioriterad 

fråga, men har för övrigt inget att erinra mot Haldens kommuneplan, 

samfunnsdel 2018-2050.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

postmottak@halden.kommune.no                                         

Plan- och byggnadsnämnden 

mailto:postmottak@halden.kommune.no
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§ 132 Dnr 2018-000208 430 

Remiss - Förslag till ny strategi för formellt skydd av skog i 

Västra Götalands län - Dnr 511-11655-2017 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har upprättat ett förslag till ny strategi för 

skydd av skog i Västra Götalands län med anledning av att den nationella 

strategin reviderats. Den nya strategin innebär en något förändrad 

arealfördelning samt har ett tydligare fokus på värdekärnor, skydd av 

ädellövskogar, tätortsnära skogar samt skogar på nyckelbiotopsrika enheter. 

 

Tjänsteskrivelse föreligger från miljöstrateg som gör bedömningen att tre 

stycken av de värdetreakter för skog i Västra Götalands län ligger inom 

Dalslands miljö- och energiförbunds kommuners område. Dessa är nr 19: 

Edsleskog – Dalformationen, nr 20: Stora Le samt nr 21: Tresticklan. 

Område 19 och 20 är klassade som ”medel” vad gäller prioritet för formellt 

skydd, medan område 21 är av låg prioritet. 

 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen beskriver hur strategin ska vara en 

integrerad del av den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur vilken 

”ska stärka landskapsperspektivet i naturvårdens arbete med skydd, skötsel 

och artinriktade åtgärder så att insatserna på bästa sätt bidrar till att stärka 

ekologiska samband i landskapet”. 

Vikten av samverkan i arbetet med skydd av skog samt att markägaren ska 

stå i centrum och att processen som skyddandet innebär ska ske i en öppen 

dialog med insikt och möjlighet att påverka för markägaren. 

Kommunerna har även, genom ansvaret för den fysiska planeringen, en 

nyckelroll när det gäller att planera – aktivt och förebyggande – så att olika 

miljökvalitetsmål och friluftsmål samt en grön infrastruktur uppnås. 

Sammantaget har kommunernas roll inom naturvården förstärkts under 

senare år.   

 

Många kommuner har hög naturvårdskompetens, det är av största vikt att 

denna kompetens tas tillvara av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i arbetet 

med områdesskydd, t.ex. i områdesurval, avgränsningar och skötselfrågor.”     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse miljöstrateg 2018-07-24.                                                    

Skogsstyrelsen - Förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog i 

Västra Götalands län  

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom miljöstrategens 

förslag till svar på reviderad strategi för formellt skydd av skog i 

Västra Götalands län, tillsammans med de synpunkter som 

framkommer i tjänsteskrivelsen.   

- Kommunstyrelsen påpekar vikten av en balanserad syn mellan 

intresset av skogsproduktion och naturvård. 

- att i Dals-Eds kommun är redan betydande arealer avsatta för 

naturvård. Då skogsproduktion är en viktig näringsgren måste även 

detta intresse prioriteras.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

vastragotaland@lansstyrelsen.se            

Dalslands miljö- och energikontor/miljöstrateg 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 133 Dnr 2018-000207 140 

Remiss - Strategisk plan Position Väst - det gemensamma 

företagsetablerings- och investeringsfrämjande arbetet 

Sammanfattning av ärendet 

Position Väst har skickat ut ett förslag till strategisk plan för 2019-2024 till 

de 17 deltagande kommunerna. Planen baseras på Fyrbodals delregionala 

plan och årliga verksamhetsplaner och är ett styrdokument vid framtagning 

av årliga aktivitetsplaner, uppföljningar och rapporter. Efter remisstiden och 

kommunernas kommentarer tas den till beslut i direktionen på Fyrbodals 

kommunalförbund.    

De prioriterade områden som lyfts fram i Fyrbodals Verksamhetsplan 2018 

är skog, trä, nya bioekonomilösningar, maritima lösningar inriktade på 

innovation och hållbar utveckling, hög kvalitet på IT-infrastrukturen, 

främjande hållbarhet, en växande gränsöverskridande besöksnäring och 

samverkan för att attrahera företagsetableringar till gränsregionen.  

 

Näringslivsstrategen beskriver de långsiktiga målen samt gör bedömningen 

att Dals-Eds kommun sedan starten av Position Väst och tidigare former bl a 

Omställningskontoret varit delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Att 

samverka kring etableringsfrågor är en förutsättning för att vi ska kunna 

synas på samma villkor som de större kommunerna, nu blir alla likvärdigt 

hanterade. Även om en större etablering inte är troligt i vår kommun, är det 

viktigt att få dem till delregionen, och därmed ändå få en del av resultatet. Vi 

kan själva inte skapa förutsättningar för att arbeta proaktivt på det vis som 

Position Väst gör, utan är beroende av att vi samverkar. Det är ett mycket 

långsiktigt arbete, som det tar tid att se större resultat av. Men eftersom det 

blir allt mer känt både nationellt och internationellt, har vi med ett långsiktigt 

hållbart arbete en mycket större chans att få fler företag att etablera sig här.   

Budgeten för verksamheten ingår i de regionala tillväxtmedlen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse näringslivsstrateg 2018-07-02.      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till strategisk plan 

för Position Väst – det gemensamma företagsetablerings- och 

investeringsfrämjande arbetet och beslutar att ställa sig bakom 

näringslivsstrategens yttrande som sitt eget.      

Expedieras till 

kansli@fyrbodal.se 
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§ 134 Dnr 2018-000227 420 

Remiss - förslag till vägledning om Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid 

hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) 

Sammanfattning av ärendet 

Naturvårdsverket har överlämnat remiss gällande förslag till  

vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 

2017:5).    

Syftet med vägledningen är att underlätta föreskrifternas tillämpning och 

tillsynsmyndigheters handläggning av ärenden inom föreskrifternas 

tillämpningsområde. Vägledningen innehåller tolkningar av föreskrifternas 

bestämmelser och ger stöd i tillsynsmyndigheters arbete med föreskrifterna. 

Möjlighet ges att lämna synpunkter på förslaget senast 28 september 2018. 

Dalslands miljö- och energikontor har berett förslag till yttrande inom 

tillämpningsområdet, information till tillsynsmyndigheten, krav inom 

vattenskyddsområdet, ansvar, samt cisterner och rörledningar som tas ur 

bruk. 

    

Beslutsunderlag 

Remiss från Naturvårdsverket 2018-07-03.                                             

Tjänsteskrivelse Dalslands miljö- och energikontor   

     

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande 

från Dalslands miljö- och energikontor som sitt eget.      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

registrator@naturvardsverket.se                                                           

Dalslands miljö- och energikontor 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
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§ 135 Dnr 2018-000210 000 

Remiss - Budget tillväxtmedel 2019 - Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har mottagit på remiss Fyrbodals Kommunalförbunds budget 

tillväxtmedel 2019 och har möjlighet att skicka in synpunkter senast den 30 

september 2018. 

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår 

regionala vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt och 

verksamheter som finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2019 som ett led i 

att uppnå målen inom områdena ”En ledande kunskapsregion”, ”En region 

för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns och 

engagerar” med hjälp av regionala utvecklingsmedel. Våra projekt och 

initiativ skall ha till syfte att stärka hela Fyrbodal  

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull 

och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män 

och är ett verktyg för att genomföra vår gemensamma Genomförandeplan 

och Vision Västra Götaland – Det goda livet. 

Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka med 

medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 

kommunalförbund och VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och 

motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 

% och VGR 50 %.   

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för 

tillväxt i delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, 

miljö och kultur.   

För 2019 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr vilket 

innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i nya 

tillväxtmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare.  

Direktion och AU har därutöver beslutat att använda medel som finns kvar 

från den gamla programperioden för att finansiera Kommunakademin Väst 

med 750 000 kr per år under 2018–2020. Uppväxlingen av medlen beräknas 

till 95,4 MKR.  

Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med              

8 000 000 kr från Regional utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från 

Miljönämnden och 1 550 milj. kr från Kulturnämnden. (550 tkr av 

kulturmedlen går till att finansiera den personal som arbetar med 

kulturfrågorna hos kommunalförbundet).  
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Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv miljon för att möjliggöra 

förstudier och analyser.   

I föreliggande förslag till yttrande gör kommunchefen bedömningen att 

kommunen noterar att och frågar varför den tidigare speciella budgetposten 

på 600.000 kr ”Satsning på barn och ungas kultur”  under rubrik 4.1.1 har 

tagits bort och lagts med i den övergripande posten ”Övriga kulturprojekt”. 

Finns det en risk att barn och unga nedprioriteras ? 

Kommunen noterar även en oklarhet vad gäller Nyföretagarrådgivning och 

distribuerad affärscoachning, som båda ska upphandlas och där 

budgetförslaget för 2019 innebär en reducering. Kommunen önskar 

ytterligare information i frågan. 

Kommunens andel av tillväxtmedlen var år 2018, 167000 kr -35 kr per 

invånare, år 2019 höjs detta till 37 kr per invånare, ca 10.000 kr i höjning 

beräknat med oförändrat invånarantal. 

       

Beslutsunderlag 

I det beredande arbetet har berörd personal hos kommunalförbundet, 

kommunchefer, förvaltningschefer inom utbildning, kulturchefer och 

näringslivschefer involverats.  

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunchefens 

förslag till tjänsteskrivelse som sitt eget.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

kansli@fyrbodal.se 
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§ 136 Dnr 2018-000209 000 

Remiss - Verksamhetsplan och budget 2019 - Fyrbodals 

kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget har sedan 2018 

ett nytt format jämfört med tidigare år. Man har även 2019 arbetat med att 

förtydliga övergripande mål, formulera strategier och mätetal som kan följas 

upp och återrapporteras till kommunerna.                                                 

Fyrbodal vill förtydliga kommunalförbundets roll kopplat till målen så att det 

blir tydligt vilka frågor vi arbetar med.                                                     

Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan. 

Aktiviteterna är arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. 

Verksamhetsplanens struktur och mätetal har processats i både politiska 

nätverk och tjänstemannanätverk.  

Förbundets basverksamhet finansieras av medlemskommunerna. 

Medlemsavgiften index regleras årligen med 3%, för 2019 är avgiften 34 

kronor per invånare.  

För 2018 är medlemsavgiften 33 kronor per invånare eller ca 157.000 kr 

totalt, motsvarande belopp för 2017 var 28 kr/invånare totalt 133.000 kr.    

Förbundet erhåller årligen 10,5 mkr i regionala tillväxt medel från Västra 

Götaland under förutsättning att  medlems kommunerna växlar upp medlen 

med motsvarande belopp. Utöver dessa 10 mkr erhåller förbundet 500 tkr för 

analyser och förstudier som inte kräver medfinansiering.  

I föreliggande förslag till yttrande gör utvecklingsstrategen bedömningen att 

det råder en viss obalans mellan de olika målens beskrivningar av strategi 

och mätetal. Kommunen anser om att det för tydlighetens skull bör det vara 

samma mallar och utryckssätt i förbundets sätt att arbeta med planer och 

olika tjänstemannanätverk. 

Antalet strategier och mätetal är omfattande till antalet och det finns risker 

till otydlighet i uppföljning, framdrivningsprocess och rapportering.  

Det framgår inte av planen hur och var strategier och mätetal kommer att 

redovisas eller hur arbetat kommer att bedrivas. Mycket kommer att 

genomföras i kommunerna, därför måste kommunernas chefer och strateger 

involveras på ett tidigare stadium inför 2020. 

FOKUS påpekar att mätetalen för kompetensförsörjning är oklara. 

Framväxten och beslut om Strukturbild Fyrbodal menar kommunen är av 

central betydelse. 
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forts. § 136 

 

Dals-Eds kommun ser även ett behov av att göra Fyrbodal mera känt i 

kommunerna och bland allmänheten, dels för att öka förståelsen i 

kommunerna för det delregionala arbetet och dels för att öka Förbundets 

attraktivitet.  

Kommunens andel av tillväxtmedlen ökar med ca 10.000 kr från 2018 till 

2019, från 35 kr per invånare till 37 kr per invånare. 

      

Beslutsunderlag 

Fyrbodal -Verksamhetsplan och budget 2019.                                            

Verksamhetsplanen har processats internt med förvaltningschefer och 

strateger i kommunledningsgruppen. IFO och socialchefsnätverk i Fyrbodal 

har informerats om planerna under maj månad.                                      

Tjänsteskrivelse utvecklingsstrateg 2018-08-13. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom Fyrbodals 

Kommunalförbunds verksamhetsplan och budget för 2019 

tillsammans med de synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelsen 

från utvecklingsstrateg.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

kansli@fyrbodal.se 
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§ 137 Dnr 2018-000255 252 

Köp av fastighet Ed 2:28 - f.d. Edsgrillen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-22 § 143 till 

fastighetsförvaltare att inkomma med beslutsförslag inför kommunstyrelsens 

sammanträde 5 september 2018.      

Fastighetsförvaltarens yttrande föreligger.                                                     

En omfattande dialog och utredning pågår gällande kommunens 

övergripande lokalbehov över tid, främst med anledning av socialnämndens 

behov av lokaler inom LSS, SAS, MAS med flera. I utredningen har 

framkommit att det är en långsiktigt nytta med att förvärva fastigheten          

Ed 2:28, fastighetsförvaltaren har fört förhandlingar med ägaren om köp av 

fastigheten. 

Kommunen hyr idag fastigheten till en kostnad av cirka 300.000 kr/år. Efter 

förhandlingar med ägaren får kommunen köpa fastigheten för 1,9 miljoner 

kronor. Kommunens kostnader för fastigheten blir då cirka 150.000 kr/år.  

Fastighetsförvaltarens bedömning är att det finns en stor ekonomisk fördel 

av att äga fastigheten mot att hyra den. 

Finansiering sker av att kommunen tidigare har avsatt medel för skapande av 

lokaler för LSS/Viljan när man tog beslut om att bygga om Edsgärdet och 

Hagalid och LSS/Viljan blev utan lokaler. 

Det finns därför i projekt 8495, Fastighet LSS, 3 785 KKr. i budget för 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2018-08-23. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att snarast köpa fastigheten Ed 2:28, samt 

att finansiering sker genom att nyttja del av avsatta medel i projekt 

8495. 

- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att 

teckna erforderliga handlingar.      

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef               

KS ordf 
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§ 138 Dnr 2018-000114 024 

Arvodesreglemente för förtroendevalda samt riktlinjer för 

politiskt tillsättande av ledamöter och ersättare till Edshus 

AB 

Sammanfattning av ärendet 

Edshus AB:s styrelse har 2018-03-20 inkommit med en skrivelse angående 

arvoden och ersättare.  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-30  § 59 att uppdra åt den 

parlamentariska gruppen att arbeta vidare med en översyn av 

arvodesreglementet inför kommande mandatperiod. 

Tjänsteskrivelse föreligger 2018-09-02 från kommunutredare som redogör 

för den diskussion som varit i den parlamentariska gruppen och de 

jämförelser som gjorts med andra kommuner samt en 

konsekvensbeskrivning.  

Yrkande                                                                                                          

Martin Carling (C) yrkar att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta 

fram ett komplett beslutsförslag baserat på den parlamentariska gruppens 

arbete, partigruppernas synpunkter samt ytterligare dialog med Edshus 

styrelse till kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober och att uppmana 

partigrupperna att snarast lämna sina synpunkter till kommunkansliet. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan, finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse till arvodeskommittén Dals-Ed.                                                       
Tjänsteskrivelse kommunutredare 2018-09-02.            

Protokoll parlamentariska gruppen 2018-09-03. 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens 

arbetsutskott att ta fram ett komplett beslutsförslag baserat på den 

parlamentariska gruppens arbete, partigruppernas synpunkter samt 

ytterligare dialog med Edshus styrelse, till kommunstyrelsens 

sammanträde den 10 oktober och att uppmana partigrupperna att 

snarast lämna sina synpunkter till kommunkansliet. 

 

Expedieras till 

KSAU 
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§ 139 Dnr 2018-000149 420 

Remiss - Grön infrastruktur - Dnr 500-32159-2015 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss har inkommit från Länsstyrelsen avseende Grön infrastruktur - 

förslag till regional handlingsplan för Västra Götalands län.  

 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en regional handlingsplan 

för grön infrastruktur. Handlingsplanen ska vara ett kunskaps- och 

planeringsunderlag för alla som på något sätt påverkar mark- och 

vattenanvändning. Med utgångspunkt från länets förutsättningar, naturtyper 

och arter pekas ett antal insatsområden ut som behöver prioriteras för att 

stärka och bevara en grön infrastruktur. Handlingsplanen inkluderar förslag 

till åtgärder och föreslagna insatsområden är: 

 - Västerhavets värdefulla marina ekosystem 

 - Sjöar och vattendrag 

 - Våtmarker 

 - Odlingslandskapet 

 - Skogen 

 - Skyddsvärda lövträd i landskapet 

 - Valleområdet 

 - Fysisk planering som verktyg 

 - Information, förankring och utveckling 

 

Handlingsplanen är ett första förslag och kommer att kompletteras både 

under och efter remisstiden och där kommer svaren på remissen att vara ett 

viktigt bidrag.  

Dalslands miljökontor  har 2018-08-07 inkommit med synpunkter på 

remissen gällande handlingsplanens innehåll och uppbyggnad, urval av 

insatsområden samt åtgärder inom insatsområden. 

Kommunstyrelsen uppdrar 2018-08-15 § 116 åt plan- och byggkontoret att 

tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen inkomma med 

kompletterande yttrande till kommunstyrelsens behandling av ärendet     

2018-09-05.  

Yttrande föreligger från samhällsbyggnadschef  och tf. plan- och byggchef 

där Dalsland nämns i handlingsplanen som ett sårbart område och särskilda 

ställningstaganden kan behöva göras för att bevara och förstärka 

kulturvärden och upplevelsen av landskapet. Ett hot mot värden i 

jordbruksmark är förändrad markanvändning som exempelvis bristande 

skötsel. I Dalsland finns mindre stråk av värdekärnor för gräsmarker som har  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(37) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 
 

 

  

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 139 

potential att bli värdetrakter och där är det viktigt att inte exploatera så att 

avbrott skapas.  

Handlingsplanen trycker på att kommunerna har stor möjlighet att i 

översiktsplanen visa hur den gröna infrastrukturen kan värnas och utvecklas. 

Det är viktigt att ha en tydligt vägledande översiktsplan då det underlättar i 

kommande planskeden och processer. Det är också bra om man i 

översiktsplanen anger hur strandskyddets syften bedöms kunna säkerställas, 

vilka utredningar som behövs för att visa det samt en beskrivning av de 

alternativ som finns. På så vis klargörs det i ett tidigt skede om planprocesser 

inom berörda områden är relevanta att fortsätta med.  

Stora Le utmärks som regionalt särskilt värdefullt vatten för natur. Inom 

Dals-Eds område är det främst värdetrakt skog samt förslag värdetrakt 

våtmark som är aktuellt.                                                                                  

En värdetrakt är ett större landskapsavsnitt med en högre koncentration av 

värdeelement och värdekärnor än omgivande landskap som därför har 

särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Det är inom värdetrakter som det 

finns bäst förutsättningar att säkerställa livsmiljöer för arter med höga krav 

på areal, kvalitet och konnektivitet. 

Samhällsbyggnadschefen och tf. plan- och byggchefens bedömning 

föreligger. Många delar i planen riktar sig till städer och områden utanför 

vårt, men planen trycker också på många viktiga delar som är viktiga även 

på landsbygden.  I handlingsplanen föreslås exempelvis som åtgärd att man 

upphandlar svenskt naturbeteskött, vilket är en fördel för de svenska 

bönderna. Även om många delar i planen främst riktar sig till storstäder 

bedöms inte planen vara hämmande för landsbygden då landsbygden och 

mindre orter i viss mån kan ha större möjligheter att tillgodose planen då där 

ofta inte råder samma exploateringstryck. 

Beslutsunderlag 

Remiss - Grön infrastruktur. 

Remissvar Dalslands miljökontor. 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef och tf. plan- och byggchef          

2018-08-29.   

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom de synpunkter som 

lämnats av Dalslands miljö- och energiförbund samt 

samhällsbyggnadschef och tf. plan- och byggchef  

Expedieras till                                                                                      

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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§ 140 Dnr 2017-000451 770 

Överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid 

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan 

kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Från 1 januari 2018 gäller en ny lag: lag (2017:612) om samverkan vid ut 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen reglerar: 

 

- Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter 

att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva 

insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade 

hälso- och sjukvården och den landstingsfinansierade 

öppna vården 

- Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter 

utskrivning behöver insatser från flera berörda enheter 

inom de aktuella verksamheterna 

- Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. 
 

 
Lagen ger utrymme för landsting och kommuner att träffa en 

överenskommelse om tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska 

inträda och med vilket belopp (kap 4, § 5). 
 

 
En tillfällig överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från 

sluten Hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinje har gällt under 

2018-01-01 till 2018-09-24 med 2017 års regler och rutiner för 

kommunernas betalansvar. 

 

Föreslagen överenskommelse innebär att betalningsansvaret för en kommun 

för inneliggande färdigbehandlade patienter, innefaller om kommunen har ett 

genomsnittsvärde över 3,0 dagar under en kalendermånad. En kommun 

betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal 

kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden x antal utskrivna personer som 

omfattas av denna överenskommelse x 7 100 kr), genomsnittet summeras 

efter varje månad. 

Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar 

hanteras särskilt. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(37) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-05 
 

 

  

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 140 

En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja        

2019-01-01. Förslaget innebär att under 2019 inträder en kommuns 

betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och 

som omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att 

slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 

2020-01-01 till 2020-03-31 inträder en kommuns betalansvar efter 7 dagar, 

under denna tid gäller individberäkning. Från och med 2020-04-01 regleras 

betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i 

psykiatrisk eller somatisk vård och samma genomsnittsmodell gäller oavsett 

var i slutenvården en person varit inskriven. 

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan 

skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 

landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller 

det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 

Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom 

redaktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se 

olika ut beroende på den enskildes behov. 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 14 juni 2018 beslutat            

att rekommendera medlemskommunerna att anta bifogade överenskommelse 

med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra 

Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.                   

Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. 

Beslutsunderlag               

Förslag VästKom – Gemensam riktlinje om in- och utskrivningfrån sluten 

hälso- och sjukvård i Västra Götaland.                                                            

VästKom - Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.     

Protokoll VästKom 2018-05-22. 

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med 

tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i 

Västra Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.                          

Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11.30.   

    

Expedieras till 

KF 
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§ 141 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar att:    

13 september 2018 kl. 17.00 på Gamla Real är det vindkraftssamråd gällande 

projekt Buråsen. 

3 oktober 2018 arrangeras en konferens om hur kan byggavfall bli en resurs, 

anmälan sker till ordföranden.  

Ett omtag har gjorts gällande VA Nössemark om ansvar/behov av att 

arrangera en större anläggning, rapporten är inte klar.  

Kulturveckan startar 15 september 2018 och har två teman som är Dalslands 

Kanal och Carl den XII.      
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§ 142 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om ärenden som är med på Fyrbodals 

kommunalförbund direktionsmöte i september 2018.   

Ordföranden informerar om virkesterminalen i Bäckefors, processen 

fortsätter och det är Södra Skogsägarna som driver frågan.    
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§ 143 Dnr 34750  

Anmälan av delegationsbeslut KS 180905 

 Handläggare 

bostadsanpassning 

Delegationsbeslut 2018-129 - Bostadsanpassningsbidrag juli 

2018 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2018-128 - Parkeringstillstånd 11 2018 - 

Sekretess enligt 26 kap 1 § 

Stf. Räddningschef Delegationsbeslut 2018-127 - Yttrande angående offentlig 

tillställning - Dans/underhållning Stallbacken 25/8 2018 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-126 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon 

på Hantverkaregatan - 1438 2018:33 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-125 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot trafik med moped klass II på 

Strandpromenaden - 1438 2018:32 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-124 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om väjningsplikt på Gamla Edsvägen - 1438 

2018:31 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-123 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Östra Torggatan - 

1438 2018:30 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-122 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Hantverkaregatan - 

1438 2018:29 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-121 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Kommunhusgatan - 

1438 2018:28 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-120 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon in på 

Viksgärdet - 1438 2018:27 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-119 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon på 

Vinkelvägen - 1438 2018:26 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-118 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon på Alegatan 

- 1438 2018:25 
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Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-117 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon på 

Snörrumsvägen - 1438 2018:24 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-116 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon på och in på 

Storgatan (väg 2115) - 1438 2018:23 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-115 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon på 

Faktorsgatan vid "Willys", fastigheten Dals-Ed Ed 2:26 - 1438 

2018:22 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-114 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot att svänga vänster med fordon 

på Kronoparksvägen - 1438 2018:21 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-113 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot infart på Faktorsgatan - 1438 

2018:20 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-112 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon på 

parkeringsplatserna mellan Östra Torggatan och Västra 

Torggatan - 1438 2018:19 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-111 - Yttrande - Ansökan om tillstånd 

enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - 

Dans/underhållning Stallbacken 25/8 2018 - A418.104 2018 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2018-110 - Nyttjanderätts-/skötselavtal - 

mark upplåts för gångväg - DALS-ED ED 10:3 - Giltighetstid: 

2018-07-09- 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2018-109 - Yttrande angående om tillstånd 

enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - kulturvecka 

familjeaktiviteter i båthamnen vid Stora Le den 22 september 

2018 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2018-108 - Tillstånd att transportera boende 

från Edsgärdet till Lilla Le på GC väg 
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§ 144 Dnr 34751  

Meddelande KS 180905 

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:27 

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. 

 

Polismyndigheten 

Anmälan om försök till stöld genom inbrott i idrottsanläggning Bergslätt. 

 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanträdesprotokoll 2018-06-12. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län/Länssamordnare ANDTS 

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel ANDTS 

2018-2021. 

 

Diarienr KS 18/11.253 – Plan- och byggnadsnämnden 

Meddelande enligt 9 kap 41 b § plan- och bygglagen (2010:900) 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4st enbostadshus har 

beviljats på fastigheterna:  

ED 10:29, diarienummer BYGGD-2018-61.231 

ED 10:30, diarienummer BYGGD-2018-63.231 

ED 10:31, diarienummer BYGGD-2018-60.231 

ED 10:56, diarienummer BYGGD-2018-62.231 

 

Diarienr KS 18/253.233 Plan- och byggnadsnämnden 

Underrättelse enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. 

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (byte av befintlig) – 

Bergslätt 1:5. 

 

Diarienr KS 18/254.233 – Plan- och byggnadsnämnden 

Underrättelse enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen. 

Bygglov för nybyggnad av nätstation – Äng 10:1. 

 

Diarienr KS 17/369.239 – Plan- och byggnadsnämnden 

Meddelande enligt 9 kap 41 b plan- och bygglagen (2010:900). 

Bygglov för ombyggnad av affärslokaler till bostadslägenheter (ändrad 

användning) - Ed 2:38. 

 

 

            


