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§ 1 Dnr 2019-000297 008 

Remiss - Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Sammanfattning av ärendet 

I den länsgemensamma, redan befintliga handlingsplanen för psykisk hälsa 

2018-2020 finns ett mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. 

Handlingsplanen ska i sin helhet genomföras delregionalt och lokalt. I Dals-

Eds kommun bedrivs arbetet kring den lokala handlingsplanen inom ramen 

för den lokala närsjukvårdsgruppen. Några länsgemensamma aktiviteter 

pekas dock ut. En av dessa handlar om att ta fram en länsgemensam 

handlingsplan för suicidprevention. En partsgemensam arbetsgrupp har tagit 

fram den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention, med 

processledare från VästKom och VGR. Politiskt samrådsorgan, SRO, har 

ställt sig bakom att förslag till handlingsplan sänds på remiss till berörda 

nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda 

intresseorganisationer. Svar önskas senast 2020-02-14.  

Syftet med handlingsplanen är att minska antalet suicid och suicidförsök i 

Västra Götaland och att den ska utgöra en gemensam grund för 

kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. Målet är att antalet 

suicid i VG ska minska med 40% till 2025. Uppföljning av den 

länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention görs av styrgruppen 

för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa. Ett antal 

indikatorer har valts ut för att möjliggöra jämförelser av processer och 

resultat.  

Handlingsplanen förväntas omhändertas delregionalt och lokalt på samma 

vis som handlingsplanen för psykisk hälsa, dvs att den lokala 

närsjukvårdsgruppen gör en lokal handlingsplan utifrån innehållet i den 

länsgemensamma.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – förslag till yttrande, folkhälsostrateg 2020-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 §  

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom yttrande från 

folkhälsostrateg som sitt eget.  

 

Expedieras till 

Västra Götalandsregionen 

Folkhälsostrateg 
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§ 2 Dnr 2019-000298 750 

Remiss - Samverkan för barns och ungas bästa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 

barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och 

gemensam överenskommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om 

samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 

tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen. 

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos 

barn och unga, oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade 

utanför egna hemmet. Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade 

insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn 

eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Denna överenskommelse ska 

främja samarbete mellan olika berörda verksamheter samt tydliggöra varje 

parts ansvar för olika insatser. 

Socialnämnden och FOKUS-nämnden bereder förslag till remissvar.  

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens protokoll, inkl. tjänsteskrivelse, 2020-01-15 § 1 

Socialnämndens protokoll, inkl. tjänsteskrivelse, 2020-01-28 § 6 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom yttrande från 

socialnämnden och FOKUS-nämnden som sitt eget.  

 

 

 

 

Expedieras till 

Västkom 

SN 

FOKUS 
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§ 3 Dnr 2019-000270 020 

Heltidsresan - projekt för att öka andelen heltidsanställningar 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR tidigare SKL) och Kommunal 

undertecknade ett avtal i april 2016 gällande heltid som norm där det 

framgår åtgärder kopplat till att öka andelen heltidsarbetande. Heltid är en 

viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och för att klara framtidens 

rekryteringsutmaningar är det avgörande att fler medarbetare arbetar heltid. 

Dals-Ed kommun antog en handlingsplan december 2017 men saknade 

resurser för att driva projektet. Hösten 2019 återupptog HR-enheten projektet 

och det tillsattes en projektgrupp som genomfört en utredning, 

enkätundersökning och uppdaterat handlingsplanen för ökad andel 

heltidsarbetande.   

För att driva heltid som norm framåt görs bedömningen att det behövs en 

bemanningsplanerare om 100% och en processledare om 50%. 

Bemanningsplaneraren är en långsiktig lösning för hela Dals-Eds kommun 

och ska arbeta med schema och kartläggning av verksamhetens behov 

tillsammans med chef och medarbetare. Processledarrollen uppdras HR-

enheten och är inom ramen för HR-konsult. Denne bedöms under införandet 

mellan tidsperioden 2020-2023 avsätta omkring 50% till processledning för 

heltid som norm, med viss variation över tid. Processledare och 

bemanningsplanerare kommer att arbeta nära HR, ekonomi och 

bemanningsteamet.   

Medbestämmande MBL information har ägt rum den 17 oktober och MBL 

förhandling har skett den 28 november.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse HR-strateg, inkl. handlingsplan, 2019-11-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll, 2020-01-22 § 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

- att uppdra åt HR-enheten att rekrytera en central 

bemanningsplanerare på 100% för kommunens verksamheter, med 

organisatorisk tillhörighet på HR-enheten 

- att uppdra åt kommunchefen och hennes ledningsgrupp att 

omprioritera insatserna som bedrivs med resurser finansierade av 

utvecklingsanslaget för att klara att bedriva omställningen till en 

heltidsorganisation enligt förslaget, där en processledare på 50% 

tillsätts inom ramen för befintliga personella resurser inom HR-

enheten.   
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forts. § 3 

 

Beslutsförslag  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

- att anta handlingsplanen för ökad andel heltidsarbetande innebärande 

att Dals-Eds kommun ska ställa om till en heltidsorganisation. 

Kommunfullmäktige påtalar vikten av att arbetssättet för 

genomförandet av handlingsplanen är inkluderande och bygger på 

förankring bland medarbetarna.  

- att senast 1 januari 2022 erbjuder Dals-Ed alla deltidsanställda som 

vill arbeta heltid möjlighet att göra detta 

- att senast 1 januari 2022 är alla nyanställningar heltidstjänster 

- att mål 2030 är 85% av Dals-Ed kommuns anställningar är 

heltidsanställningar. Dals-Eds kommun erbjuder konkurrenskraftiga 

anställnings- och arbetsvillkor som ökar kommunens attraktivitet 

som arbetsgivare 

- att utöka kommunstyrelsens ram med 591 tkr år 2020, 1 128 tkr år 

2021, 1 128 tkr år 2022 samt 988 tkr år 2023 för att genomföra 

projektet. Finansiering sker genom sänkning av kommunens resultat 

med motsvarande nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

HR-chef 

Kommunchef 

KF 
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§ 4 Dnr 2019-000105 000 

Projekt - Hållplats Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun erhåller under 2018-2020 statsbidrag för socioekonomiskt 

eftersatta landsbygdskommuner, vilket ger kommunen 1 731 000 kr/år.  En 

projektansökan har gjorts för att få del av statsbidraget, vilken antogs av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 180926 §158. Projektet går under namnet 

“Hållplats Dals-Ed” där fyra spår identifierats för arbetet med 

socioekonomiska utmaningar.  

Tjänsteskrivelse föreligger från folkhälsostrateg, 200107.  

Förslaget om fördelning för året har beretts i kommunchefens ledningsgrupp 

och överenskommit om att statsbidraget för 2019 gör bäst nytta genom att 

finansiera följande: 1. Finansiering av tjänsten som processledare med 500 

000.  2. Finansiering av insatskoordinator i förskola/skola under hösten med 

300 000 samt ytterligare 100 000 för att utreda upplägg av framtida 

insatsgrupp/insatsenhet. Syftet är att samordna samtliga funktioner som 

arbetar med barn och unga i behov av tidiga insatser. Processledare utses 

som samordnar funktionerna och organiseringen av en ev framtida 

enhet/grupp.  3. Finansiering med 831 000 av arbete med kompetens- och 

personalförsörjning där en arbetsgrupp tar fram olika insatser såsom 

kartläggning, handlingsplan för kompetens- och personalförsörjning, 

marknadsföring, undersöka former för olika typer av stöd till utbildning i 

bristyrken. Merparten av beloppet avser vikarier för deltagande inom berörda 

yrkesgrupper.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg, 200107 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 § 5 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att statsbidraget ska finansiera de tre 

punkter som beskrivs ovan.  

Expedieras till 

FOKUS 

SN 

Samhällsbyggnadschef 

Folkhälsostrateg 

Kommunchef 

Trygghetssamordnare 

Ekonomichef 

HR-chef 
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§ 5 Dnr 2019-000324 180 

Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2019-

2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap, föreligger förslag 

till styrdokument för Dals-Eds kommuns del.  

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 

krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den 

kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större 

utsträckning involverar kommunala förvaltningar, bolag och 

kommunalförbund. Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens 

arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2019-2022 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Precisering av mål och 

ersättning för uppgifter i LEH 

Tjänsteskrivelse trygghetssamordnare, 2019-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 § 10 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut enligt nedan, uppdra åt 

trygghetssamordnare att initiera en justering av förbundsordning och 

bolagsordning för bolag och förbund med utgångspunkt i detta 

dokument. 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- fastställa upprättat förslag till Styrdokument för kommunens 

krisberedskapsarbete 2019-2022. 

- upphäva kommunens styrdokument för krisberedskap 2015-2018. 

 

 

Expedieras till 

Trygghetssamordnare 

KF 
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§ 6 Dnr 2019-000326 170 

Samarbetsavtal mellan SOS Alarm AB och Dals-Ed kommun 

avseende kommunal räddningstjänst, 2019-01-01 - 2021-12-31 

Sammanfattning av ärendet 

Det tidigare avtalet med SOS Alarm har utgått och ett nytt avtal är framtaget 

för godkännande av kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Samarbetsavtal mellan SOS Alarm AB och Dals-Ed kommun avseende 

kommunal räddningstjänst, 2019-01-01 - 2021-12-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 § 12 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avtal med SOS 

Alarm med undertecknande av räddningschefen.  
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Räddningschef 
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§ 7 Dnr 2019-000150 600 

Motion - Fria arbetskläder till all personal inom 

barnomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-05-13 från Larsinge Fahlén (S) om fria 

arbetskläder till all personal inom barnomsorgen. Kommunfullmäktige har 

2019-05-15 § 34 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-06-12 § 141 uppdragit till HR-

enheten att som en del i beredningen av förslag till motionssvar, ta fram 

underlag kring vilka förutsättningar och regler som finns för närvarande 

kring arbetskläder i kommunens organisation samt en jämförande studie över 

hur närliggande kommuner valt att hantera arbetskläder för kommunens 

personal. Underlaget är en del i ett ställningstagande för fortsatt beredning av 

ärendet. Dals-Eds kommun ska tillhandahålla skyddsutrustning, (användning 

av personlig skyddsutrustning) när behov föreligger och arbetskläder som 

regleras i olika lagar och författningar beroende på vilken verksamhet det 

gäller. HR-chef redogör i tjänsteskrivelse för utförd enkätundersökning, 

omvärldsanalys av kringliggande kommuner i Dalsland, samt beskriver 

också att för bedömning om vilka arbetsplatser som är i ytterligare behov av 

arbetskläder/skyddskläder behöver en utredning genomföras.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar, 2019-09-25 § 181, över 

ärendet till FOKUS-nämnden för beredning av motionssvar. FOKUS-

nämnden beslutade 2019-11-20 att uppdra åt rektorer förskolan och rektor F-

3 att skyndsamt inkomma till nämnden med en detaljerad utredning där man 

presenterar olika förslag till klädpaket med kostnadsuppgifter, finansiering, 

samt förslag till skötsel/hantering av detsamma.  

Utifrån förvaltningens underlag beslutade FOKUS-nämnden 2019-12-18 om 

inköp av arbetskläder som ett projekt inom förskoleverksamheten under 

2020. FOKUS-nämnden har därmed uppdragit åt rektorer i förskolan att gå 

vidare med inköp av arbetskläder i form av ytterkläder och att 

initialkostnaden för inköpet finansieras genom de intäkter verksamheten har 

fått för mottagande av lärlingselever. Löpande kostnader täcks genom 

driftskostnader. Skötsel och hantering av arbetskläder ska följa föreslagna 

riktlinjer i enlighet med tjänsteskrivelse. FOKUS-nämnden uppdrar åt 

förvaltningen att göra utvärdering av projektet i augusti månad 2020. 

Beslutsunderlag 

FOKUS-nämndens protokoll 2019-12-18 § 113    

Tjänsteskrivelse FOKUS-förvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 § 13 
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forts. § 7 

 

Beslutsförslag 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning 

till FOKUS-nämndens beslut 2019-12-18, anse motionen besvarad.  
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§ 8 Dnr 2019-000078 310 

Anläggande av ny vägsträckning till Onsön 

Sammanfattning av ärendet 

En ny vägsträckning till återvinningscentralen på Onsön har varit diskuterad 

tidigare och i samband med att Västfrakt planerade att anlägga en ny 

vägsträckning för en del av vägen till sin bergtäkt nordväst om Onsöns 

återvinningscentral, fanns möjligheter att i samverkan förverkliga 

vägsträckningen för att göra vägen rakare, bärigheten dimensionerad för tung 

trafik, flytta elektriska grinden ca 500 meter från Återvinningscentralen, för 

att även minska inbrotten och stölderna. 

 

För närvarande finns ett nyttjanderättsavtal som ger Västfrakt tillstånd 

att köra på den väg som går på kommunal mark. Detta avtal behöver 

skrivas om i samband med att ny sträckning har anlagts och där det 

framgår att Västfrakt har haft rätt till att anlägga väg på av kommunen 

anvisad mark. 

Den totala kostnaden för projektet har beräknats till 1.2 miljoner kronor, 

vilket har överskridits vilket dock inte påverkat den del som kommunen 

medfinansierar vägbygget med, som är 400 000 kronor. Vägen är då 

grusbelagd. För finansieringen krävs särskilt beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse teknisk chef 2019-12-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 § 14 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att medfinansieringen av den nya 

vägsträckningen till Onsöns återvinningscentral ska hanteras via KS 

investeringsbudget. Teknisk chef uppdras att uppdatera nuvarande 

nyttjanderättsavtal gällande väg på kommunens mark för transporter 

till bergtäkten samt upprätta avtal för renhållningens arrende av 

återvinningscentralen som finansiering för kapitaltjänstkostnaderna.  

 

 

Expedieras till 

Teknisk chef 

Ekonomichef 
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§ 9 Dnr 2020-000008 002 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Senare under året kommer kommunstyrelsens delegationsordning med stor 

sannolikhet bli föremål för revidering efter bland annat utredning kring 

parkering i centrum. Det finns dock behov redan nu att hantera en mindre 

revidering omfattande parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt 

anställningsbeslut.  

Följande förslag till revidering föreligger: 

Personalärenden   Delegat 

* Beslut om övriga anställningar   Enhetschef 

(Förlängning av vikariat betraktas som verkställighet) 

* Beslut om övriga anställningar   Enhetschef 

(Förlängning av tidsbegränsade anställningar samt                        

anställningar av timavlönad personal betraktas som                       

verkställighet) 

 

Trafik och parkering   Delegat 

* Parkeringstillstånd för rörelsehindrad  Administratör/  

Sekreterare/Utredare 

* Parkeringstillstånd för rörelsehindrad   Samhällsvägledare 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av KS delegationsordning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 § 15 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens 

delegationsordning i enlighet med förslag ovan.  

 

 

Expedieras till 

Kanslienheten 

Webmaster 
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§ 10 Dnr 2020-000012 180 

Gemensamt ledningssystem Räddningstjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

En ändrad lagstiftning med krav på ständigt bemannad övergripande ledning 

inom räddningstjänsten beräknas träda i kraft år 2021. Det är ett resultat av 

räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54) och den skogsbrandsutredning 

(SOU 2019:7) som skogsbränderna sommaren 2018 resulterade i. Där 

konstateras att det finns ett behov av att stärka räddningstjänsternas förmåga 

att leda och hantera storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Resultatet 

av utredningarna anger att för att räddningstjänsten på bästa sätt ska ha 

förmåga att leda och hantera storskaliga och komplexa räddningsinsatser 

krävs ett nytt, tillräckligt starkt, ledningssystem. Frågan hur en tillräcklig 

förmåga till ledning kan åstadkommas har under 2019 utretts av en grupp 

räddningschefer i området Dalarna, Värmland och Örebro län samt delar av 

Västmanland och norra Dalsland (Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed). 

Tjänsteskrivelse från räddningschef 200110, föreligger. Bedömning görs om 

att en samverkan området bedöms skapa goda förutsättningar att tillgodose 

behovet av ökad ledningsförmåga för räddningstjänsten. Även inom övriga 

delar av Västra Götaland pågår diskussioner om gemensamt ledningssystem.  

Budgeten för Räddningsregion Bergslagen visar på en kostnad av 17,60 per 

invånare och år när ledningssystemet är fullt utbyggt år 2023. Från detta dras 

det statliga anslag på ca 4,50 per invånare och år som anslås för att delvis 

täcka kommunernas ökade kostnader för förstärkt ledningssystem, samt viss 

reduktion av kommunens kostnad hos SOS Alarm. Beräknad kostnad för 

räddningstjänsten i Dals-Ed blir för 2020: 22 000 kr, för 2021: 42 000 kr, för 

2022: 50 000 kr och för 2023 då systemledningen är fullt utbyggd 58 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse räddningschef 2020-01-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 § 16 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar om anslutning till Räddningsregion 

Bergslagen per 2020-04-01. Räddningstjänsten hanterar kostnaderna 

för anslutningen under 2020 inom ram och återkommer i samband 

med budgetberedningen om de långsiktigta resursbehoven. 

Räddningschefen uppdras att underteckna ”Samverkansavtal 

Räddningsregion Bergslagen”.   

Expedieras till 

Räddningschef 
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§ 11 Dnr 2019-000316 212 

Samråd - Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun startade 2018 med en 

medborgardialog. Synpunkterna från medborgardialogen låg sedan till grund 

för att arbeta fram ett förslag till översiktsplan. Förslaget har sammanställts 

av en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika verksamhets- 

områden under ledning av styrgruppen. Miljökonsekvensbeskrivning på 

samrådsförslaget har tagits fram av upphandlad konsult.  

Översiktsplanen har samma utvecklingsområden som kommunens 

utvecklingsplan antagen i KF 2019-12-18 § 98: kompetens, demokrati, plats 

och miljö. Översiktsplanen ska finnas i digital version samt i PDF-format 

och den ska vara uppbyggd enligt Boverkets ÖP-modell.  

Översiktsplanen föreslår inga stora förändringar i mark- och 

vattenanvändningen utan innebär främst en effektivisering av redan 

bebyggda ytor. Bostadsbebyggelsen föreslås koncentreras till Eds tätort, 

även om en utveckling av landsbygderna är positivt. Områden för 

bebyggelseutveckling i tätorten är områden som redan är exploaterade och 

detaljplanerade;  Årbol, Le-området och centrum. Utöver detta föreslås 

också en förtätning av bebyggelsen runt Lilla Le samt exploatering av LIS-

området Timmerdalen/Bergslätt. I förslaget framhävs potentialen med att 

kartlägga och marknadsföra tomma hus. Många av dessa är belägna i 

landsbygderna och skulle kunna bidra till en positiv landsbygdsutveckling.   

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ses som ett viktigt verktyg för 

att locka både nya fritids- och permanentboende till kommunen, men också 

för att kunna behålla servicen för de som redan idag är bosatta på 

landsbygden. I förslaget integreras den befintliga LIS-planen med vissa 

förändringar. Bälnäs/Skansen, Sund och Asslerud föreslås utökas med nya 

områden. Områdena Bälnäs/Skansen, Nössemark-Strand och Vassända/Lilla 

Grorud minskar till viss del på grund av minskat strandskydd. Området 

Stamnåra utgår.  

För industriverksamheter och handel föreslås en expandering inom 

nuvarande områden Jordbron och Eds-Torp. Utöver dessa pekas området vid 

Mejeriet ut då det har goda förutsättningar för industriverksamhet.  

Översiktsplanen föreslår en satsning på naturturism och friluftsliv, vilka 

kommunen har goda förutsättningar att utveckla.   

Översiktsplanen trycker på vikten av att behålla persontrafiken för 

tågresenärer genom Eds centrum. Utveckling av “trainshopping” är en 

möjlighet att stärka handeln och aktiviteter i centrum, genom klimatsmarta 

transporter med besökare från Dalsland och Norge.    
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forts. § 11 

Det finns en stor potential i kommunen för att öka cyklingen och 

översiktsplanen föreslår en satsning på gång- och cykelvägar. Trafiken i Eds 

tätort ska göras säkrare genom en omdragning av vägen för att leda bort den 

tunga trafiken till Hökedalen och Nössemark.  

De gröna näringarna är en viktig resurs för kommunen och en stor del av 

kommunens markområden består av skog.  

I översiktsplanen har de tidigare antagna fördjupade översiktsplanerna för Ed 

och Nössemark samt LIS-planen för Dals-Eds kommun integrerats med vissa 

justeringar och dessa upphör därför att gälla i samband med att ny ÖP nu-

2035 antas. FÖP Ed har i stort sett helt integrerats i förslaget till ny ÖP-nu-

2035 med tillägg av nytt utvecklingsområde för industri vid Mejeriet. FÖP 

för Nössemark utgår även om vissa delar i form av ställningstagande och 

vägledning behålls.  

Under samrådsperioden 10 februari-17 april, planeras följande 

kommunicering av förslaget för att involvera invånarna ytterligare: Byalag – 

workshop om det konkreta förslaget i bygdegårdarna, Workshop på 

skolorna, Hemsidan – info om förslag, Seminargrupper via studiecirkel, 

Biblioteket/Kommunhuset, Synpunktslåda, Presentation av förslaget – KF-

politikercafét, enkel Facebookfilm med de stora dragen.  

Förslaget kommer också att skickas ut till Länsstyrelsen, angränsande 

kommuner och övriga dalslandskommuner samt till kommunens nämnder. 

Framtagandet av översiktsplan nu-2035 har skett med en bred dialog - både 

med invånare, företag, föreningar och politiker. Planen bedöms inte innebära 

några stora förändringar i den översiktliga planeringen mer än att den 

tydliggör Vision 2035 och hur vi ska uppnå våra utvecklingsmål.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten, 2020-01-13 

Ny ÖP Dals-Eds kommun nu-2035 Samrådsversion 

Genomförandeplan 200112 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) – Ny ÖP-nu 

MKB samrådsversion 200114, ÖP Dals-Ed 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 § 18 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut förslag till ny översiktsplan för 

Dals-Eds kommun nu-2035 på samråd.  

Expedieras till 

Utredare kanslienheten 
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§ 12 Dnr 2018-000021 420 

Framtida utveckling sågverket VIDA och fastighet Rörviken 

2:105 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att detaljplanen för Nössemarks sågverk vann laga kraft 

1991-01-13 beslutade kommunfullmäktige att förvärva de fastigheter som 

berörs av detaljplanen. Kommunfullmäktige delegerade 1998-04-22 38 § 

beslut om att godkänna ytterligare fastighetsköp föranledda av detaljplanen 

till kommunstyrelsen. Samtliga fastigheter utom en har förvärvats. 

 

Sågverket har ansökt om utökat miljötillstånd, vilket villkorats av att 

kvarvarande fastighet Rörviken 2:105 upphör som bostad. Samtal med 

fastighetsägarna har med anledning av detta pågått under en längre tid och 

värdering av fastigheten har genomförts.  

 

I gällande detaljplan för Nössemarks sågverk, aktnr: 1438-P2, ligger 

fastigheten Rörviken 2:105 inom område med planbestämmelsen allmän 

plats, naturområde. Enligt 6 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900) får 

kommunen lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska 

användas för allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. 

Ersättning ska utgå enligt expropriationslagen (ExprL).  

 

Tjänsteskrivelse och bedömning i aktuellt ärende från Utredare 

kanslienheten 2019-12-19 föreligger. Enligt 4 kap. 1 § ExprL ska det för en 

fastighet betalas löseskilling med ett belopp som motsvarar fastighetens 

marknadsvärde samt ett tillägg om 25 procent. Marknadsvärdet har bedömts 

till 525 000 (+/- 25 000) kr. Vid värderingen har man bortsett från nuvarande 

detaljplan och värderingen kan därmed ses som marknadsvärde enligt 4 kap. 

3a § ExprL. Föreslagen köpesumman blir 525 000 (marknadsvärde) x 1,25 = 

656 250 kr.  

 

Förslag till köpekontrakt föreligger där villkoren ingår. Bland annat om 

tillträdesdagen som inträffar 2020-03-04 då fastigheten upphör att användas 

som bostad men med en skrivning om att säljaren har till och med 2020-08-

15 på sig att flytta ut inventarier och lösöre från fastigheten för att ge 

möjlighet att utflyttningen ska kunna ske under vår och sommar. Säljaren 

avgör vad de vill flytta ut och att det som är kvar övertas av köparen. 
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forts. § 12 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Utredare 2019-12-19 

Värdering Flinks fastighetsförmedling 

Förslag köpekontrakt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-01-22 § 19 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

- att godkänna föreliggande avtal och förvärva fastigheten Rörviken 

2:105 till en köpesumma om 656 250 kr 

- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna erforderliga 

handlingar 

- att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att omtaxera fastigheten 

snarast efter överlåtelse och att återkomma med ärendet gällande 

finansiering och genomförande av rivning 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att tillskjuta ett tillfälligt anslag om 636 340 kr till KS 

samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020 genom att minska 

kommunens budgeterade resultat med motsvarande belopp. Samtidigt 

läggs resterande del om 19 910 kr som en marktillgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS ordf.  

Samhällsbyggnadschef 

KF 
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§ 13 Dnr 2020-000030 042 

Årsredovisning 2019 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef redovisar konsekvenser efter kraschen av ekonomisystemet 

den 6 december 2019, som bland annat påverkar förmågan att hantera 

bokslut och årsredovisning i tid och enligt gällande regler i lagstiftningen. 

Ekonomichef och kommunchef presenterar därför förslag till förändrad 

tidplan för bokslutsprocessen.  

Problemen med ekonomisystemet innebär också att kvaliteten på bokslutet 

inte kommer att följa lagstiftningens krav. Den 23 januari kommer de fyra 

kommuner som är drabbade av problemen med ekonomisystemet att träffas 

för att diskutera den fortsatta processen kring bland annat kvalitetsnivån på 

bokslutet 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har löpande under processen fått information 

om händelseutvecklingen. Vid dagens sammanträde deltar även kommunens 

revisorer för att informera sig om läget och diskutera behovet av reviderad 

tidplan. Kommunstyrelsen kommer inte att hinna behandla årsredovisningen 

senast den 15 april som kommunallagen föreskriver men enligt den nuvarande 

planen är målet att årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet, ska behandlas 

innan juni månads utgång i kommunfullmäktige som också är ett krav i 

kommunallagen.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderade tidsplaner för årets ekonomiprocesser, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad tidplan för bokslut 

och årsredovisning 2019 med hänvisning till problemen med 

ekonomisystemet. Kommunchefen uppdras att återkomma till 

kommunstyrelsen med ett underlag kring den förväntade 

kvalitetsnivån på bokslutet.  

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 14 Dnr 2019-000014 041 

Budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlade 2019-11-13 budget och kommunplan för 

2020. Kommunfullmäktige har även behandlat Vision och Utvecklingsplan 

2019-12-18 och nu återstår för verksamheter och förvaltningar att redovisa 

verksamhetsplan för respektive nivå. Kommunstyrelsen har därför att ta del 

av och godkänna Budget och verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen 

med förvaltningarna kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna föredrar ärendet vid 

dagens sammanträde i arbetsutskottet och avser att inför kommunstyrelsens 

behandling den 5 februari komplettera underlaget.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan KS KLF och SHB                      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande 

verksamhetsplan 2020, mål och budget för KS 

kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.  

- Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef att återkomma 

till kommunstyrelsens arbetsutskott med underlag kring 

investeringsobjekt för dialog kring riktlinjer för beslutshantering av 

investeringsbudget.   
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Kommunchef 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 15 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschefen informerar om skred i Rölanda och Gesäter som föranlett 

stöd av Statens geotekniska institut (SGI) i bedömningar kring åtgärder.  

KS ordförande om: 

- inkommen skrivelse från medborgare kring arbetsmiljön inom 

socialförvaltningen och dialog i kommunstyrelsen förs om att en 

oberoende utredning ska göras inom förvaltningen 

- parkeringsutredningen som inte kommer att leda till att en lapplisa 

anställs för ändamålet 

- arbetsmiljöutbildning planeras för politiken 

- varsel på företag i Bäckefors som kan påverka anställda från Dals-

Eds kommun 
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§ 16 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

KS ordförande informerar om direktionsmöte nästa vecka i Fyrbodals 

kommunalförbund om bland annat workshop kring verksamhetsplan 2021, 

samverkan med regionen i bl a verksamhetssystem, färdplan för Nära vård, 

kollektivtrafiknämnd under veckan med beslut som påverkar biogasen.  
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§ 17 Dnr 38036  

Delegationsbeslut KS 200205 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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Anmälan av delegationsbeslut KS 2020-02-05 
Delegat Beskrivning 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-06 - Yttrande angående vår- och 
höstmarknad 2020 

HR-chef Delegationsbeslut 2020-05 - Beslut gällande förlängning av 
lönetillägg för utökade arbetsuppgifter enhetschef Edsgärdet 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-04 - Yttrande angående nyttjande av 
allmän mark för textilinsamling 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-03 - Yttrande angående vår- och 
höstmarknad 2020 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2020-02 - Parkeringstillstånd 1 2020  

Ekonomichef Delegationsbeslut 2020-01 - Anställnings och lönebeslut 
ekonomiadministratör - KS 2019:10 

Verksamhetschef Delegationsbeslut 2019-152 - Protokoll MBL-förhandling § 19 - 
Schemaändring på Edsgärdet 

Verksamhetschef  Delegationsbeslut 2019-151 - Protokoll MBL-förhandling § 11 - 
Schemaändring Edsgärdets kök 

Kommunschef Delegationsbeslut 2019-150 - Ställföreträdare för kommunchef 
191216 - 200106 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2019 -149 - Parkeringstillstånd 16-2019 

Ekonomichef Delegationsbeslut 2019-147 - Protokoll kommunövergripande 
MBL (§§ 11, 19) 

Ekonomichef Delegationsbeslut 2019-148 - Protokoll MBL § 11 - Budget 2020, 
plan 2021-2022 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2019-146 - Anställnings- och lönebeslut - 
Kost- och lokalvårdschef 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2019-145 - MBL-förhandling (§ 19) - 
Tillsättande av kost- och lokalvårdschef 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2019-144 - Protokoll MBL § 11 - Tillsättande 
kost- och lokalvårdschef 
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§ 18 Dnr 38037  

Meddelande KS 200205 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 


