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§ 35 Dnr 2020-000074 700 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Sammanfattning av ärendet 

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra 

Götalandsregionen (VGR) är att erbjuda invånarna i Västra Götaland en 

sammanhållen och mer tillgänglig hälso- och sjukvård med högre kvalitet. 

Vården ska alltid utgå från den enskilda personens behov och erfarenheter. 

En sammanhållande vårdkedja ska skapa trygghet och kontinuitet för 

patienterna. Det måste bli enklare för patienterna att vara delaktiga i sin vård 

och behandling, att kommunicera med vården och kunna bidra med 

information om sig själva och sin hälsa. Vårdinformationsmiljön som den ser 

ut idag är inte konstruerad för att stödja vårdens arbetssätt, samtidigt är 

graden av variation inom vården så stor att den hindrar utvecklingen av en 

mer optimerad informationsmiljö. En föråldrad IT-miljö utgör ett hinder för 

att information ska kunna flöda över organisationsgränser och vara 

tillgänglig för invånare, patienter och vårdpersonal när de behöver den. 

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar för att kvalitets- och 

resurssäkra uppdraget till medborgarna. För att stödja framtida utmaningar 

inleddes 2014 ett politiskt och verksamhetsmässigt välförankrat samarbete 

och start av ett gemensamt program, 3RFvm, med deltagarna Stockholms 

läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. 26 oktober 

2016 beslutar sig Västra Götalandsregionen för att genomföra upphandlingen 

av nytt kärnsystem i egen regi. Därmed övergick programmet från att vara 

del av 3RFvm till att bli Framtidens vårdinformationsmiljö helt i Västra 

Götalandsregionens regi. FVM ska införa en ny, modern och gemensam 

vårdinformationsmiljö som gör det enklare för alla aktörer inom hälso- och 

sjukvård att samverka. I mars 2017 har kommunerna skrivit på en fullmakt 

som gav VGR rätt att upphandla ett IT-stöd för hälso- och sjukvård för deras 

räkning. I nuläget ska kommunerna i länet ta ställning till ett antal optioner, 

som de tidigare avropat.    

Socialchef Tommy Almström, enhetschef hemsjukvård/rehab Carina Fors, 

ekonomichef Lars Hustoft och digitaliseringsstrateg Anders Wockatz 

föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslut                       

     -    Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering  

           och att ett extra kommunstyrelse sammanträdet hålls den 15 april   

           2020 för att bereda ärendet inför Kommunfullmäktiges sammanträde  

           samma kväll.  

Expedieras till                                                                                                        

KS 
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§ 36 Dnr 2019-000315 511 

Ställplatser/Husbilsparkeringar ED 10:1 - badplatsen 

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har användandet av husbilar ökat, husbilsägarna väljer ofta 

att inte använda campingar utan parkerar på andra platser och det gäller även 

i vår kommun. Allteftersom antalet husbilar ökat så har det utvecklats något 

som benämns ställplats för husbilar.                                                                      

Det innebär att det finns en viss servicenivå som inte är lika omfattande 

såsom på en camping samt att det också är en kostnad för den som ställer sig 

där. Förutom Gröne Backe camping tar även Dals-Eds Båtklubb emot 

husbilar i vår kommun för uppställning mot betalning. 

De sista somrarna har en hel del husbilar parkerat nere vid de öppna ytorna 

mellan sjöstugan och badplatsen, oftast på grönytan men också på 

parkeringsplatser avsedda för bilar. Det har också förekommit viss 

nedskräpning och en oro för att vattnet i sjön ska förorenas om någon 

tömmer latrintank i anslutning till sjön.  

Sommaren 2019 stängs ett visst område av med hjälp av stensuggor för att 

förhindra att husbilar ställer sig på området. Det har delvis fungerat, men det 

har skapat en reaktion då det ifrågasätts varför vi inte lyfter fram det 

attraktiva vi har i kommunen istället för att begränsa tillgängligheten till 

området. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 2020-01-22 ärendet och beslutar 

om återremiss till samhällsbyggnadschef för förnyad behandling av ärendet 

som medger beslut i kommunfullmäktige.                                         

Tjänsteskrivelse föreligger från samhällsbyggnadschef som bedömer att det 

är möjligt att uppföra ställplatser på den aktuella platsen, men för uppförande 

av ställplatser tillkommer kostnader samt praktiska delar att lösa såsom 

anläggning, avtal om arrende/skötsel etc. Därför föreslås att för säsongen 

2020 satsas det istället på att organisera avgiftsbelagda parkeringsplatser 

avsedda för husbilar på den del som under senare år blivit en inofficiell 

parkeringsplats/ställplats för husbilar. Parkeringen föreslås regleras till 24 

h/dygn och en avgift om 80 kr/dygn. Besökarna erbjuds endast parkering och 

får i övrigt nyttja offentliga toaletter. Avgiften bedöms täcka kommunens 

ökade renhållningskostnader. 

 

För att undvika att husbilarna ställer sig på andra parkeringsplatser och 

övernattar bör nya trafikföreskrifter gällande övriga parkeringsytor tas 

fram. Det gäller även annan parkering för husbilar. Förslagsvis avsätts 

två korttidsparkeringar för husbilar i anslutning till området. 
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forts. § 36    

 

Finansiering sker genom att kostnaderna för driften av parkeringen bedöms 

täckas av föreslagen avgift. 

   

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2020-02-28 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att anlägga parkeringsplatser för 

husbilar på angivet område.  

 

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att utvärdera ärendet och återkoppla 

till kommunstyrelsen inför säsongen 2021. 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att ta ut avgift om 80 kr/dygn för 

parkering på parkeringsplats avsedd för husbilar inom angivet 

område. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

KF 
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§ 37 Dnr 2018-000167 253 

Försäljning av fastigheten Ed 1:89 - Premec 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Ed 1:89 har under en längre tid stått tom efter att tidigare 

hyresavtal har upphört. Beslut fattats av kommunstyrelsen 2018-05-23 § 97 

att försöka sälja fastigheten för minst 6 miljoner. Fastigheten har 

marknadsförts hos Fastighetsbyrån utan att någon försäljning genomförts. 

Parallellt har utretts om lokalen kan vara ett framtida alternativ för 

kommunens tekniska verksamhet. Utredningen visar dock att behovet inte 

finns då alla tjänster till Edshus AB upphör från april 2020. 

Försäljningspriset har därefter sänkts till 4 995 000 kronor och efter 

prissänkning av fastigheten har det varit cirka tre intressenter. 

Fastigheten Ed 1:89 har ett bokfört värde på c:a 3 mkr, om fastigheten är 

outhyrd innebär det kostnader på cirka 450 000 kronor per år för kommunen.  

 

En intressent är kvar och som är villig att genomföra köpet under 

förutsättningar att köpeskillingen erläggs först om 2 år i samband med att 

köpebrev undertecknas. Samhällsbyggnadschef beskriver i tjänsteskrivelse 

förutsättningar för köpet och det föreslagna upprättade avtalet.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2020-03-25                  

Förslag köpekontrakt  

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att avyttra fastigheten Ed 1:89   

            i enlighet med föreliggande köpekontrakt, samt uppdrar till  

            kommunstyrelsens ordförande att teckna erforderliga handlingar. 

      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadschef                                             

KS ordförande 
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§ 38 Dnr 2020-000077 370 

Installation av solceller i Hagalid/Edsgärdet 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att Edshus AB förvärvat fastigheterna Hagalid och Edsgärdet har en 

omfattande renovering genomförts i båda fastigheterna.  

Edshus AB har gjort en förenklad förstudie gällande installation av solceller 

på de båda byggnaderna och ställer frågan till kommunen om intresse finns 

för att installera solceller i byggnaderna, för att göra energibesparingar 

genom att producera solel för egen förbrukning samt viss försäljning. 

Kommunens f.d. energirådgivare har tidigare pekat ut Edsgärdet och 

Hagalid som några av de fastigheter där det är mest lönsamt att 

installera solceller för elproduktion.                                                    

Det finns möjlighet att söka bidrag från Boverket för att installera 

solceller i verksamhetsfastigheter. Edshus AB föreslår att 

solcellsanläggningarna finansieras med del av det bidrag man erhållit 

från Boverket i samband med ombyggnation av äldreboenden. 

 

Samhällsbyggnadschefens bedömning är att investeringen känns rätt utifrån 

flera olika perspektiv bland annat så ligger det i tiden att satsa på fossilfri 

elproduktion. De senaste åren har kommunen haft ökade elkostnader som 

belastat vår budget gällande ström men framförallt nätavgifter. Genom att 

producera en del av strömmen själva kan vi minska våra framtida kostnader 

och på så sätt hålla nere driftskostnaderna och därmed hyrorna.     

 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-12-14 § 110 att samtliga eventuella 

risker med fastigheten utifrån underhåll, uthyrning, ränteförändringar ligger 

kvar hos kommunen även efter överlåtelsen till Edshus AB. Årliga 

avstämningar ska göras utifrån underhållsplaner, finansiella förutsättningar, 

vakansgrad etc. och vid behov regleras mellan Edshus AB och kommunen 

genom justering av hyressättningen till kommunen. Detta ska regleras i de 

hyresavtal som upprättas.       

 

Till dagens sammanträde har VD Edshus inbjudits för att föredrar ärendet. 

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2020-03-02 samt PM           
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forts. § 38 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2016-12-14 § 110 om att 

årliga avstämningar ska göras utifrån underhållsplaner, finansiella 

förutsättningar etc. tillsammans med bolaget beslutar kommunstyrelsen 

följande: 

 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att  ställa sig positiv till Edshus    

           AB´s förslag att installera solceller på fastigheterna Hagalid och  

           Edsgärdet, samt också att ställa sig positiv till att Edshus    

           söker investeringsmedel för solelsproduktion hos Boverket samt  

           planerar för genomförande. 

 

      -    Kommunstyrelsen tar del av att Edshus finansierar  

           investeringen med medel som frigjorts genom att bidrag beviljats för  

           ombyggnation av kommunens äldreboenden. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Expedieras till 

VD Edshus                                   

Samhällsbyggnadschef 
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§ 39 Dnr 2020-000086 800 

Evenemangsmedel 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har sedan 2017 en form för att säkerställa evenemang i 

kommunen genom att avsätta medel för evenemang under året. Efter 

avstämning i kommunstyrelsens arbetsutskott finns 250 000 kr att fördela. 

Föreningar och företag kan söka evenemangsmedel, ansökningarna 

sammanställs av fritids- och kulturchef och förslag till fördelning underställs 

kommunstyrelsen för beslut.  

Fritids- och kulturchef har inkommit med förslag till fördelning av årets 

evenemangsmedel och jämfört med 2019 är det en del förändringar mot 

föregående år. Inga medel tilldelas i år från Socialstyrelsen för 

sommarlovsaktiviteter. 

På grund av den aktuella situationen med Coronapandemi är det svårt att 

överblicka sommarsäsongens aktiviteter.  

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2020-03-20 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidare avvakta med beslut om  

           fördelning av evenemangsmedlen, planeringen av  

           sommarlovsaktiviteter kan fortsätta som planerat.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fritid- och kulturchef 
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§ 40 Dnr 2019-000316 212 

Samråd - Ny översiktsplan ÖP för Dals-Eds kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-02-05 § 11 om samråd för ny översiktsplan 

nu-2035. På grund av coronavirusets framfart och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer om begränsade sociala kontakter minskar möjligheterna 

att hålla de kvarvarande samrådsträffar som finns inplanerade inom 

nuvarande samrådstid.             

                                                                                                                                  

Tre samrådsträffar har genomförts och de har bidragit till många värdefulla 

synpunkter. Kvarstår gör dock tre bygdegårdsträffar samt skolornas 

workshops. För att ge alla samma möjlighet till påverkan föreslås därför att 

samrådstiden förlängs 4,5 månad till 30 september 2020. En förlängning av 

samrådet innebär en förskjutning av befintlig tidplan och antagande av 

översiktsplanen beräknas efter förlängning till oktober/november 2021.    

 

Befintligt konsultuppdrag med extern konsult för projektledning ÖP sträcker 

sig år 2020 ut och föreslås förlängas till 2021-12-31 om samrådstiden utökas. 

Utredaren bedömer att återstående kostnad för projektet är 600 tkr under 

2020-2021. Vid en förlängning av avtalet omfördelas kostnaderna över 

2020-2021och bedömningen är ett utfall på 400 tkr under 2020, det innebär 

en avvikelse mot budget på 150 tkr. För år 2021 finns inga medel avsatta, 

vilket får hanteras i budgetberedningen inför 2021.                                       

                                                                                                                                  

Det råder en stor osäkerhet i landet och i världen kring hur länge viruset 

kommer att begränsa sociala kontakter. Även om samrådstiden förlängs så 

behöver vi säkerställa att vi kan genomföra samråden digitalt.                     

Digitala samråd kan vara en ersättning till de inplanerade samråden om så 

krävs, men de kan också utgöra ett komplement om det visar sig vara möjligt 

att genomföra fysiska samrådsträffar i ett senare skede av samrådsperioden. 

    

                                                                                                          

Beslutsunderlag                                
Tjänsteskrivelse utredare 2020-03-31, med reviderad tidsplan för ÖP          

Förslag på avtal konsultuppdrag    

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(21) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-01 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 40 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

    -    att förlänga samrådstiden för ny översiktsplan nu-2035 till 2020-09-30. 

    -    att tills vidare ställa in de inplanerade samrådsträffarna  

    -    att uppdra åt projektledningen för ÖP att ta fram digitala alternativ för  

         samråd. 

    -    att godkänna förlängning av avtal Konsultuppdrag för ny översiktsplan  

         Dals-Eds kommun, nu-2035                                                                                    

    -    att finansiering sker genom att de utökade kostnaderna på cirka 150 tkr    

         hanteras inom KS ram alternativt från resultatet i bokslut år 2020.     

         Uppföljning och bedömning sker i delårsbokslut augusti. 

    -    att i budgetberedningen inför år 2021 tillföra 200 tkr till ÖP-projektet 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Utredare                            

Kommunchef                            

Ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(21) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-01 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2019-000117 214 

Samråd - Kommunplanens arealdel för Aremark kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Aremarks kommun har utarbetat en Kommuneplan arealdel och efter en 

remissrunda erbjuds Dals-Eds kommun med flera en möjlighet att yttra sig.  

Kommunen har tidigare yttrat sig i ärendet och har då inget att erinra. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2020-03-10                                            

Planbeskrivning – Kommuneplanens arealdel för Aremarks kommun   

Bestämmelser till kommuneplanens arealdel 2020-2032 – reviderad            

2020-03-13   

 

    

Kommunstyrelsens beslut 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun tackar för    

           erbjudandet att yttra sig och har som tidigare inget att erinra mot  

           planen. Dals-Eds kommun ser en fördel av utbyte mellan  

           kommunerna och ser fram emot vidare kontakter. 

      

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

post@aremark.kommune.no 
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§ 42 Dnr 2020-000071 042 

Årsrapport 2019 - Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 

överförmyndarnämnd 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet 2020-03-11 och beslutar 

att uppdra till kanslichef att inkomma med tjänsteskrivelse till dagen 

sammanträde. 

Dals-Eds kommun har tidigare organiserat överförmyndarverksamheten i 

form av en förtroendevald överförmyndare som fullgjort de uppdrag som 

regleras i föräldrabalken och har säkerställt att lagstiftning, föreskrifter och 

riktlinjer för överförmyndarverksamheten efterlevs. Från och med         

2019-01-01 har dock verksamheten omorganiserats till att ingå i en 

samverkan med Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd.                                                                                                      

I nämnda överförmyndarnämnd samverkar kommunerna Bengtsfors, Säffle, 

Åmål, Årjäng och Dals-Ed, med Åmål som värdkommun. Den gemensamma 

nämnden består av fem ledamöter varav en ordförande samt fem ersättare. 

Dals-Eds kommunfullmäktige har utsett 1 ledamot och 1ersättare.                                                                                

Den operativa verksamheten är lokaliserad till en överförmyndarenhet inom 

kommunstyrelseförvaltningen i Åmåls kommun.  

I tjänsteskrivelse från kanslichef redovisas bland annat Dals-Eds kommuns 

kostnader för överförmyndarverksamheten avseende år 2019 samt hur 

kostnaderna har fördelats inom den befintliga budgeten. 

Årsrapport 2019 för Överförmyndarnämnden föreligger. 

Kommunfullmäktige i respektive kommun ska behandla rapporten för 

godkännande.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-03-25      

                                                

Beslutsförslag                                                                                                                      
     -      Kommunfullmäktige godkänner föreliggande Årsrapport 2019 för  

            Överförmyndarnämnden och tar del av redovisningen.      
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§ 43 Dnr 2019-000225 310 

Medborgarförslag - Förbättringar av trafiksituation och 

vägförhållanden Stubbekas 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-08-02 om förbättringar av 

trafiksituation och vägförhållanden Stubbekas. Kommunfullmäktige 

remitterar 2019-08-28 § 61 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-09-25 § 183 att 

remittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och 

därefter återkomma till arbetsutskottet. 

Teknisk chef redovisar i tjänsteskrivelse för de önskemål och anmärkningar 

som har framförts till kommunen i medborgarförslaget. Efter mottagandet av 

förslaget har tekniska enheten genomfört en okulär besiktning utifrån de 

önskemål/anmärkningar som lämnats. 

Tekniska enheten gör följande bedömning:  

-  att montera upp ytterligare en skylt ”förbud mot att stanna och parkera  

   fordon” mellan Hagaskolan och Dals Eds församlings vaktmästeri lokal.  

   En upphörande skylt kommer inte att monteras upp då det automatisk  

   blir ett upphörande vid korsning till Jordbrovägen, (allmän väg 2183). 

 

-  att upprätta ytterligare P-platser kommer inte att genomföras då tekniska  

   enheten anser att det är tillräckligt med P-platser på Stallbacken området. 

 

-  en offert har begärts in för dikning av angivet dike och övriga föremål    

   som lyktstolpe och stenar är åtgärdat. 

      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - förbättringar av trafiksituation och vägförhållanden 

Stubbekas                       

Tjänsteskrivelse teknisk chef 2020-02-25 

      

Beslutsförslag     

     -    Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat  

          med hänvisning till yttrandet. 
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§ 44 Dnr 2020-000099 100 

Deltagande vid sammanträden på distans för fullmäktige, 

nämnder och styrelser i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I den nu uppkomna situationen med Coronaviruset och den utveckling som 

är i samhället föreslås en förändring av arbetsordning och reglementen för 

fullmäktige, nämnder och styrelser för att kunna genomföra sammanträden 

på annat sätt än fysiska möten, om behov uppstår. Enligt kommunallagens   

6 kapitel 24 § ska kommunfullmäktige besluta om deltagande på distans 

vilket då främst rör enstaka ledamöter. 

 

Förslag till tillägg i nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige samt 

reglementen för nämnder och styrelser i Dals-Eds kommun föreslås enligt 

följande: 

- För att ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser ska få delta i 

sammanträden på distans måste beslut tas i kommunfullmäktige. För 

sammanträde på distans måste särskilda skäl föreligga och får endast 

äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

                                         

- Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg 

anmäla det till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. Möjligheten att sammanträda på distans 

ska tillämpas restriktivt. 

                         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2020-03-25      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta ovanstående förslag till tillägg i 

arbetsordning för kommunfullmäktige samt tillägg i reglementet för 

kommunstyrelsen, socialnämnden, FOKUS-nämnden samt Plan- och 

byggnadsnämnden 

 

- Kommunfullmäktige uppdrar till digitaliseringsstrateg att se över hur 

distanssammanträden kan genomföras och utforma instruktioner för 

användande av digitala medier.                                                   
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§ 45 Dnr 2020-000104 040 

Tillfällig förändring av riktlinjer för fakturerings och 

kravrutiner Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun öppnar för möjligheten att ge anstånd med betalning av 

lokalhyror samt VA- och renhållningsavgifter som ett stöd till de lokala 

företag som har tillfällig likviditetsbrist. Möjlighet att få anstånd beviljat 

utökas med två månader till tre månader efter individuell bedömning. 

Dessutom ges en generell förlängd betalningstid på fakturor för bygglov, 

strandskyddsdispenser, tillstånd och tillsyn inom räddningstjänstens 

verksamhetsområde, från 30 till 90 dagar. Skulle längre tid behövas, 

behovsprövas enskilda ärenden för ytterligare tidsfrist. 

Utöver detta tidigareläggs alla betalningar till lokala leverantörer från 30 till 

10 dagar. Avseende anståndsmöjligheterna så regleras detta i riktlinjerna för 

fakturering och kravverksamhet där punkt två under rubriken Anstånd 

tillfälligt behöver ändras från ”Anstånd beviljas normalt en månad framåt 

från fakturans förfallodag” till ”Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre 

månader framåt från fakturans förfallodag”. 

Denna utökade möjlighet gäller tillsvidare och begäran ska göras genom att 

kontakta ekonomienheten.                                                                   

Ekonomichefens förslag till beslut 

    -   att tillfälligt ändra lydelsen för anstånd i riktlinjerna för fakturering och   

        kravverksamhet till ”Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader  

        framåt från fakturans förfallodag”                                                                       

    -   att tillfälligt införa generell förlängd betalningstid på fakturor för  

        bygglov, strandskyddsdispenser, tillstånd och tillsyn inom  

        räddningstjänstens verksamhetsområde, från 30 till 90 dagar 

    -   att tidigareläggs alla betalningar till lokala leverantörer genom att ändra  

        betalningsvillkoren från 30 till 10 dagar 

    -   att ändringarna ovan gäller tillsvidare och att nytt ärende tas upp för  

        beslut vid återgång till normalläge 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-03-31                            

 

Kommunstyrelsens beslut 
     -   Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till  

         tillfällig förändring av riktlinjer för fakturerings- och kravrutiner      

Expedieras till 

Ekonomichef                      
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§ 46 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef informerar om att det har bildats en beredskapsgrupp 

som har avstämningsmöten i nuläget 3 ggr/vecka och med fackliga 

representanter 1 ggr/vecka. Förberedelsearbetet pågår med att se över 

verksamheter, personal och lokaler och på vilket sätt det går att utvecklas. 

Kommunen är i beredskapsläge och följer noga händelseutvecklingen och de 

rekommendationer som kommer från olika myndigheter. 

      

Kommunfullmäktiges ordförande informerar utifrån sin roll som tf. 

enhetschef i hemsjukvården. Många åtgärder är införda inom vården ur ett 

smittskyddsperspektiv. En avdelning är iordningställd med 10 vårdplatser 

där Covid-19 smittade patienter kan vårdas utifrån gällande riktlinjer vad 

gäller barriärvård. I anslutning finns ett rum främst för de sjuksköterskor 

som kommer ansvara för vården på avdelningen om/när den öppnas upp.           

Ett träningsrum är inrättat där all vårdpersonal har möjlighet att öva på olika 

situationer inom vården i samband med Corona-pandemin kopplat till hur 

man jobbar säkert med skyddsutrustning.   

 

      

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att det är påverkan på 

näringslivet i kommunen, näringslivsutvecklaren hjälper till med stöd och 

rådgivning till företagarna.                                                                              

En uppmaning är att gynna den handel vi har i vår kommun.                      

Information lämnas också från möte med Dalslands Turist AB och från ett 

projekt med Norge som heter led- och evenemangsturism.  

 

Per-Erik Norlin (S) lyfter frågan om hur processen går vidare med 

arbetsmiljön inom socialförvaltningen efter att skrivelse inkommit från 

medborgare. En planering finns för processen men på grund av rådande läge 

med Coronapandemin har ärendet skjutits upp. 
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§ 47 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

KS ordförande informerar om att Fyrbodals kommunalförbund ska 

genomföra direktionsmötet den 2 april 2020, men i en kortare variant och     

en möjlighet till digitalt deltagande.        

Några ärenden som ska behandlas på direktionsmötet är: 

-  Effekter av Covid-19 i kommuner och näringsliv.  

-  Årsredovisning och bokslut 2019.  

-  Remissvar fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts  

   kommuner.  

-  Fastställande av projektpolicy.  

-  Cykelvägar längs det statliga vägnätet i Fyrbodals kommunalförbund. 

-  Kommunakademin Väst behandlas som ett informations och   

   anmälningsärende. 

 

KS ordförande informerar att Dalslands Miljö- och Energiförbund också ser 

över hur man kan förenkla för näringslivet.  
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§ 48 Dnr 38190  

Delegationsbeslut KS 200401 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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forts. § 48 

 Anmälan av Delegationsbeslut KS 200401 

 Delegat          Beskrivning 
Kanslichef                                Delegationsbeslut 2020-14 - Rekrytering - Vikarierande Plan- och byggingenjör                                                                                                                     

daterat 2019-10-10 

 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-15 - Yttrande räddningstjänsten, Danskväll Hultevi, Håbol  

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-16 - Yttrande Räddningstjänsten - Eds Countryfestival 2020 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-17 - Yttrande disco för ungdomar födda från 2004 - Gamla real 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-18 - Yttrande disco för ungdomar på Gamla real 

Samhällsvägledare Delegationsbeslut 2020-19 - Parkeringstillstånd 2 2020 sekretess enligt kap 26 § 1  

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-20 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet enl 3 kap 4 §                                                                                         

lagen om skydd mot olyckor - Fornstigen 9 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-21 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet enl 3 kap 4 §                                                                                                  

lagen om skydd mot olyckor - Heljerudsvägen 3 

Tf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-22 - Föreläggande vid kontroll av brandskyddet enl 3 kap 4 §                                                                                     

lagen om skydd mot olyckor - Heljerudsvägen 3 

Samhällsvägledare Delegationsbeslut 2020-23 - Parkeringstillstånd 3 2020 sekretess enligt kap 26 § 1  

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-24 - Tillståndsbevis explosiva varor - Knipan 1:33 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2020-25 - Att fastighetsägaren själv får utgöra rengöring - Äng 1:260 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-26 - Yttrande till ansökan Ladies Tour of Norway AS 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-27 - Att fastighetsägaren själv får utföra rengöring - ED 1:168 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-28 - Tillsynsföreläggande enligt 5 kap. 2§ Lag (2003:778)                                                                                                  

om skydd mot olyckor 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2020-29 - Att fastighetsägaren själv får utföra rengöring - ED 1:175 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2020-30 - Att fastighetsägaren själv får utföra rengöring –  

Håbols-Hult 1:59 

Stf räddningschef Delegationsbeslut 2020-31 - Att fastighetsägaren själv får utföra rengöring - Ed 2:102 
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§ 49 Dnr 38191  

Meddelande KS 200401 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 


