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§ 105 Dnr 2019-000130 42 

Remiss - Ny kärntekniklag 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har givit en särskild utredning i uppdrag att utreda behovet av 

ändringar i kärntekniklagen och kärnteknikförordningen och vid behov även 

föreslå ändringar ibland annat strålskyddslagen. Utredningen föreslår att den 

nuvarande lagen upphävs och ersätts av en kärntekniklag med ny struktur. 

Bland annat med förtydligande av ansvarsfördelning, nya processer kring t 

ex slutförvar och när en reaktor ska stängas och definition av kärnavfall.  

Dalslands miljö- och energikontor har inkommit med förslag till yttrande i 

ärendet och bedömning utifrån utredningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Remiss – Ny kärntekniklag 

Tjänsteskrivelse, yttrande om utredning ang Ny kärntekniklag med 

förtydligat ansvar – Dalslands miljö- och energikontor, 2019-05-28 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande från Dalslands 

miljö- och energikontor som sitt eget.  
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§ 106 Dnr 2019-000135 370 

Samråd - Nationell plan för vattenkraft 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till nationell plan för omprövning av vattenkraft innebär att alla 

som bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel ska förse sin 

verksamhet med moderna miljövillkor. För dessa prövningar ska det finnas 

en nationell plan. Planen ska ange en nationell helhetssyn i fråga om att 

verksamheterna ska förses med moderna miljövillkor på ett samordnat sätt 

med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång 

till vattenkraftsel. Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och 

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan.  

Den 1 oktober ska förslaget överlämnas till regeringen som beslutar om 

planen.  Till och med den 28 juni 2019 kan synpunkter på den nationella 

planen lämnas.  

Dalslands miljö- och energikontor har tjänsteskrivelse lämnat sina 

synpunkter till förbundets kommuner. Synpunkterna begränsar sig till 

förslaget om nationell plan.  

Beslutsunderlag 

DMEK´s synpunkter på remissen från Havs- och vattenmyndigheten (m.fl.) 

om Nationell plan för omprövning av vattenkraft  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande från Dalslands 

miljö- och energikontor som sitt eget.  
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§ 107 Dnr 2019-000155 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 - Bokslut  - 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2018 för Dalslands Miljö & Energiförbund föreligger.  

 

Handlingarna ska behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som 

även tar ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

         

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2018 för Dalslands Miljö & Energiförbund samt bevilja 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  
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§ 108 Dnr 2018-000240 000 

Motion - elektroniska informationsskyltar 

Sammanfattning av ärendet 

Motion inkom 2018-08-08 från Monica Sandström (S) om behovet av 

elektroniska informationsskyltar för t ex information från kommunen och 

evenemang. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till 

kommunstyrelsen som i sin tur uppdragit åt kommunstrateg att genomföra 

kartläggning av status kring de manuella informationsskyltar som vi idag har 

i kommunen och planen framöver för dessa samt en beskrivning av vad som 

utretts tidigare när det gäller elektroniska informationsskyltar och kostnader.  

Kommunstrategens kartläggning av nuvarande förutsättningar och 

redovisning av tidigare utredningar på området föreligger. Bedömning 

föreligger om att kommunstyrelsen i princip saknar medel för annonsering 

men är angelägen om att det ska finnas en yta för exponering av t.ex. 

evenemang och företagsinformation samt att skapa en attraktivare infart och 

område kring entréerna till Ed vid väg 164/166. Samhällsbyggnads och 

kommunledningsförvaltningen arbetar med frågorna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstrateg, 2019-05-24 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar besvara rubricerad motion genom att 

uppdra åt samhällsbyggnad och kommunledningen att arbeta vidare 

med att skapa en attraktivare entré till Ed, omfattande trafiklösningar 

och i första hand analog skyltning, gärna med en skyltpelare i 

anslutning till brandstationen.  
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KF 
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§ 109 Dnr 2019-000145 370 

Medborgarförslag - Arbeta aktivt för att Dals-Ed ska bli ett 

kärnenergitekniskt kluster och att Sveriges första 

GenIV/BRID/Torium-reaktor byggs i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-05-07 från Nicklas Odh om arbeta 

aktivt för att Dals-Ed ska bli ett kärnenergitekniskt kluster och att Sveriges 

första GenIV/BRID/Torium-reaktor byggs i kommunen. 

Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till kommunstyrelsen för 

beredning av förslag till motionssvar.   

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa 

till att kommunen saknar kapacitet att driva en fråga av den här 

karaktären.  
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§ 110 Dnr 2018-000071 003 

Internkontroll - Plan 2018/uppföljning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

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. Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun 

styrs av ”Reglemente för intern kontroll” senast reviderat 2008-12-17. För 

närvarande pågår beredning av en revidering av reglementet och 

fastställande av nya instruktioner för en förstärkt process och organisation 

kring interkontrollen i kommunen.  

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 

god intern kontroll. Vidare har nämnderna det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen inom respektive nämnd. Varje nämnd ska årligen anta en 

plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska samtidigt ange 

när och hur redovisning av uppföljningen ska ske. Därutöver ska resultatet 

från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och kommunens 

revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera 

förbättringar. Uppföljningen av internkontroll 2018 föreligger från nämnder 

och KS.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontroll uppföljning 2018, socialnämnden, FOKUS-nämnden, plan- 

och byggnadsnämnden, kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av 

internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens del. Kommunstyrelsen 

tar del av Internkontroll uppföljning 2018 för socialnämnden, FOKUS-

nämnden, plan- och byggnadsnämnden.  

 

- Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att snarast upprätta en 

mobiltelefonpolicy i enlighet med kontrollmomentet. Arbetsutskottet 

emotser en avstämning av beredningen av ärendet till den 25 september 

2019.  

 

Expedieras till 

Ekonomienheten 
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§ 111 Dnr 2019-000134 003 

Internkontroll - Plan 2019/uppföljning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån Dals-Eds kommuns reglemente för internkontroll, ska varje nämnd 

årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 

samtidigt ange när och hur redovisning av uppföljningen ska ske. Därutöver 

ska resultatet från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov 

initiera förbättringar. Kommunstyrelsen har också att informera sig om den 

interna kontrollen i Edshus AB. 

 

Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde att behandla plan för 

internkontrollen 2019 där prioritering av olika objekt för granskning under 

året framkommer för sin del. För närvarande pågår beredning av en 

revidering av reglementet och fastställande av nya instruktioner för en 

förstärkt process och organisation kring interkontrollen i kommunen vilket 

kommer att förändra kontrollmomenten inför 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen, socialnämnden, FOKUS-

nämnden 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan 2019 för 

kommunstyrelsens del. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 

rapportering av arbetet med internkontrollplaner.  
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Ekonomienheten 
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§ 112 Dnr 2019-000178 003 

Edshus bolagsordning - revidering 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Efter förändring av styrelsens arbetsformer föreligger behov av att ändra i 

bolagsordningen för Edshus AB i den del som avser ersättarna och som inte 

längre är personliga utan istället benämns ständiga ersättare.  

Beslutsunderlag 

Edshus AB bolagsordning, förslag till revidering 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till revidering av 

bolagsordningen för Edshus AB i den del som avser att ersättarna 

benämns som ständiga ersättare.  
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§ 113 Dnr 2019-000181 100 

Fråga från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden - Bassängen i 

Bäckefors 

Sammanfattning av ärendet 

Bengtsfors kommun har erhållit en skrivelse från Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2019-05-23 med fråga om drift av bassängen vid 

Dalslands sjukhus och där det föreslås att Bengtsfors kommun ska 

medfinansiera driften av bassängen. Bengtsfors kommun har med anledning 

av skrivelsen ställt två frågor till Dals-Eds kommun och Färgelanda 

kommun, då privatpersoner och föreningar även från dessa kommuner 

använder bassängen, som handlar om: 

1. Är kommunstyrelsen villig att delta i en utredning kring de legala 

förutsättningarna för att ekonomiskt bidra till drift av bassängen vid 

Dalslands sjukhus? 

2. Är kommunstyrelsen villig att bidra ekonomiskt till driften av 

bassängen vid Dalslands sjukhus? 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen besvarar frågorna från Bengtsfors kommun angående 

bassängen i Bäckefors att Dals-Eds kommun är intresserade av att delta 

i en utredning kring såväl de legala som ekonomiska förutsättningarna 

till drift av bassängen vid Dalslands sjukhus.  
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Kommunstyrelsen, Bengtsfors kommun 
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§ 114 Dnr 2019-000194 212 

Samråd om förslag till Klimatanpassningsplan för 

Färgelanda kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till Klimatanpassningsplan för Färgelanda kommun har 

upprättats. Syftet med Klimatanpassningsplanen är att identifiera och 

analysera klimatförändringarnas påverkan på samhällsviktiga system i 

Färgelanda kommun samt identifiera åtgärder för att anpassa samhället till de 

klimatförändringar som väntar i framtiden och de som redan märks idag. 

Förslaget är utsänt på samråd till och med 23 augusti 2019.  

Klimatanpassningsplanen har en tydlig avgränsning då den framförallt 

fokuserar på kommunala verksamheter och samhällsviktiga funktioner. 

Dessa verksamheter och funktioner har analyserats utifrån förväntade 

konsekvenser och förslag till åtgärder har tagits fram. Hänsyn har inte tagits 

till indirekta effekter av klimatförändringen, exempelvis eventuella ökade 

migrationsströmmar. Planen är ett tematiskt tillägg till kommunens 

översiktsplan. Dals-Eds kommun gränsar till Färgelanda och kan dra både 

nytta och lärdom av den framtagna planen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivels kommunstrateg, 2019-07-05 

Kommunstyrelsens beslut 

- Dals-Eds kommun finner att planen är ambitiös och välarbetad och har 

inget att erinra.  
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Färgelanda kommun 
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§ 115 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Suzanne Håkansson, teknisk chef, informerar om ansvarsområden inom 

tekniska kontoret och redovisar hur sommaren fortlöpt inom VA, 

renhållning, trafik, husbilar, badplatser.  

Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef, redovisar statsbidrag för 

Snörrumsskolan i samband med meddelande till KS.  
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§ 116 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Inget att rapportera ännu från kommunalförbunden efter sommaren.  
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§ 117 Dnr 37248  

Delegationsbeslut KS 190814 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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§ 118 Dnr 37249  

Meddelande KS 190814 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

 

 

 

 

 

 

 

 


