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§ 51 Dnr 2020-000030 042 

Årsredovisning 2019 Dals-Eds kommun – Bokslut – 
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse 2019 föreligger och föredras vid dagens sammanträde 

för kommunstyrelsens förvaltningar; kommunledningsförvaltning och 

samhällsbyggnadsförvaltning av kommunchef och samhällsbyggnadschef.  

Kommunledningsförvaltningen har under året präglats av mycket stora 

utvecklingsinsatser, främst inom ramen för strategin för långsiktigt hållbar 

ekonomi och verksamhet. I delårsbokslutet har helårsprognosen bedömts till 

292 tkr jämfört med budget, främst till följd av lägre personalkostnader och 

återhållsamhet avseende omkostnader. Det slutliga resultatet har fastställts 

till 997 tkr bättre än budget, vilket är en kvalificerad bedömning utifrån den 

rekonstruktion och analys som pågick hela våren, till följd av 

ekonomisystemkraschen i början av december. Verksamhetsberättelsen 

redogör också bland annat för utvecklingsanslaget och hur tilldelade medel 

har används under året samt verksamhetsresultat och måluppfyllelse.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens har under året fokuserat mycket på 

organiseringen av förvaltningen och att ta fram rutiner, avtal, 

underhållsplaner mm för att säkerställa kvalitet och driftsäkerhet i 

grunduppdraget. Verksamhetsberättelsen redogör också för uppdraget som 

helhet och innefattar också en kortfattad information om de olika 

ansvarsområdena samt förvaltningens mål, resultat, analyser och 

framtidsspaning. I delårsbokslutet har helårsprognosen bedömts till ett 

underskott på 950 tkr. Det slutliga resultatet har fastställt till 472 tkr bättre än 

budget, vilket till största delen beror på oväntat mycket statliga bidrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivels och verksamhetsberättelse 2019, kommunchef 2020-04-28   

Verksamhetsberättelse, samhällsbyggnadschef 2020-04-23             

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef 2020-04-29 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande    

          verksamhetsberättelser 2019 för kommunledningsförvaltningen och  

          samhällsbyggnadsförvaltningen.      

Expedieras till 

Kommunchef                               

Samhällsbyggnadschef 
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§ 52 Dnr 2020-000017 041 

Budget och mål 2021, plan 2022-2023 – Finansiella mål 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefen redogör för föreliggande förslag till finansiella mål och 

övergripande om bokslut 2019 vid dagens sammanträde.  

Inför år 2018 skedde en revidering av kommunens finansiella mål bland 

annat utifrån rådande uppdämda investeringsbehov i kommunen samt 

kommunens pågående arbete kring långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet. Dessa beslut har också varit gällande även under 2019 och 2020 

föreslås även gälla för år 2021 och definieras enligt bifogad handling.   

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2020-04-03              

Förslag Finansiella mål 2021 

      

 

Beslutsförslag   

- Kommunfullmäktige beslutar att anta de finansiella målen för år 

2021 inklusive beskrivning i enlighet med ekonomichefens förslag.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 53 Dnr 2020-000107 450 

Revidering av renhållningsföreskrifter för 

Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors, 

Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Renhållningsföreskrifterna har antagits av kommunfullmäktige 2013-06-11  

§ 35 och kommunfullmäktige beslutar därefter 2016-02-17 § 6 om revidering 

av föreskrifterna.                                                                                            

Dals-Ed, Mellerud, Bengtsfors och Färgelanda kommuner har tillsammans 

utfört en revidering av gemensamma renhållningsföreskrifterna samt bilaga 1 

som gäller anvisningar om sortering och överlämnande av avfall samt 

bilagorna 2 och 3 som är specifika för varje kommun och gäller 

inlämningsställen samt kärlstorlekar/hämtningsintervaller.     

Arbetsutskott har beslutat att inbjuda teknisk chef till dagens sammanträde 

med kommunstyrelsens för att redovisa ärendet med skillnader och 

sammanhang mellan nu gällande renhållningsföreskrifterna och den 

föreslagna revideringen.   

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Teknisk chef 2020-04-03                   

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna samt bilagor 1 - 3    

      

Beslutsförslag                             

     -    Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade  

          renhållningsföreskrifter inklusive bilagorna 1 till 3 för     

          Dalslandskommunerna 

      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 54 Dnr 2020-000125 255 

Nyttjanderättsavtal Ed 10:1 - Fotbollsplan Hagaskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Eds FF har under lång tid drivit frågan om anläggande av en konstgräsplan 

vid Hagaskolan på den gamla grusplanen.                                                 

Alternativa placeringar har undersökts men en placering vid grusplanen 

anses mest lämplig. 

Eds FF ska söka medel från Allmänna Arvsfonden och är då i behov av ett 

nyttjanderättsavtal på marken, där kommunen är ägare. 

Fastighetsförvaltare bedömer att placering av konstgräsplan vid nuvarande 

grusplan är att föredra. Dels för att det blir fördelaktigt ur ett ekonomiskt 

perspektiv men även för att undvika att använda befintliga fotbollsplaner 

som föreningen har behov av. 

Förslag till nyttjanderättsavtal föreligger. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2020-04-27                        

Nyttjanderättsavtal med karta 2020-04-28  

 

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal  

          och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna  

          erfoderliga handlingar. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                

Fastighetsförvaltare                                                                                      

Teknisk chef                            

Eds FF 
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§ 55 Dnr 2019-000314 511 

Översyn av parkeringar och införande av felparkeringsavgift 

Sammanfattning av ärendet 

Det har till kommunen framförts önskemål om en översyn av parkeringar i 

centrum. Inventering av befintliga kommunala parkeringsplatser har gjorts 

och förslag till disponering har varit ute på samråd under perioden         

2020-01-25 och 2020-03-31 efter beslut av KSAU 2020-01-22 § 7.            

Syftet med översynen är att: 

● Inventera hur många platser som faktiskt finns och se över beslutad 

parkeringstid och skyltning på respektive parkering. 

● Inventera vilka eventuella skriftliga eller muntliga avtal mellan 

kommun och fastighetsägare som finns och som eventuellt behöver 

ses över. 

● Jämföra hur väl befintliga parkeringar stämmer med det faktiska 

behovet hos boende, besökare samt för de som bedriver 

näringsverksamhet i centrum. 

● Se över om det finns behov av fasta parkeringsplatser för 

fastighetsägare och boende i centrum och om sådant behov finns, se 

över möjligheten att erbjuda en fast parkeringsplats på lämplig plats 

mot årsavgift.  

● Möjliggöra att utfärda felparkeringsavgift om man bryter mot 

parkeringsreglerna. 

Förslag till disponering av parkeringsplatser har upprättats av utredare 

med utgångspunkt av den fördjupade översiktsplanen för Eds tätort 

samt kommunens vision och utvecklingsplan. Utgångspunkten i 

disponeringen är att de mest centrala parkeringarna i anslutning till 

handel och restauranger har kortare tidsreglering för att underlätta för 

besökarna genom högre omsättning på parkeringsplatserna.                                        

Kommunen har enligt lag (1976:206) om felparkeringsavgift rätt att 

meddela parkeringsanmärkning om fordon har stannats eller parkerats i 

strid mot gällande föreskrifter på allmän plats. Enligt förordning 

(1976:1128) om felparkeringsavgift ska kommunfullmäktige fastställa 

felparkeringsavgift till en summa i intervallen 75-1000 kr.  

Möjlighet till att utfärda felparkeringsavgifter bedöms vara ett effektivt  

medel för att styra upp parkeringar till ett ändamålsenligt användande.      

Det bidrar också till ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. 

Jämförelse har gjorts med närliggande kommuner avseende 

felparkeringsavgiften. Avgiftens storlek bör spegla allvaret i överträdelsen 

och att avgiften därför bör vara högre vid felparkeringar på platser där de 

kan hindra eller utgöra fara för andra trafikanter, därför bör avgiften vara 

högre vid parkering på rörelsehindrades p-platser utan giltigt tillstånd. 

Bedömning görs av utredare att man genom förslaget uppnår en mer                
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fort. § 55                                                                                                                             

                                                                                                                    

likvärdig behandling av samtliga fastighetsägare då det tidigare påpekats av 

fastighetsägare och exploatörer att möjligheten till nybyggnation i centrum 

begränsats på grund av att fastighetsägare inte haft tillgång till parkering 

inom egen fastighet.  

 

Arbetsutskott beslutar 2020-04-15 § 54 att skicka förslaget på remiss till 

berörda myndigheter.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse utredare 2020-04-08                           

Redovisning - Parkeringsöversyn i centrum                                        

Karta – Reviderat förslag                                                                                                                                

Kommunstyrelsen beslutar                                                                               
     -    att fördela parkeringsplatser enligt bifogat förslag                         

     -    att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att se över skyltning och  

          upprätta lokala trafikföreskrifter för parkering enligt förslag       

     -    att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta  

          nyttjanderättsavtal och skötselavtal enligt förslag    

     -    att boende, fastighetsägare och verksamheter i centrum ska ha   

          möjlighet till att hyra kommunal parkeringsplats i mån av plats 

 

Beslutsförslag 

          Kommunfullmäktige beslutar                                                                        

     -    att införa felparkeringsavgift enligt lag (1976:206) om  

          felparkeringsavgift från och med 1 juli 2020       

     -    att fastställa felparkeringsavgiften för år 2020 i Dals-Eds kommun till  

          800 kronor vid parkering på rörelsehindrades p-platser utan giltigt  

          tillstånd och till 400 kronor vid parkering i strid mot övriga  

          föreskrifter rörande parkering och stannande av fordon  

     -    att delegera förordnande av parkeringsvakter till kommunstyrelsen  

          genom att införa följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente under  

          § 10 p 4 ¨ …samt enligt Lag (1976:206) om felparkeringsavgift, Lag  

          (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. Förordning  

          (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner och Lag (1984:318) om  

          kontrollavgift vid olovlig parkering”                                                                 

     -    att fastställa årskostnad för hyra av kommunal parkering i centrum för  

          år 2020 med 1680 kronor för elplats och 1080 kronor för plats utan el     

     -    att revidera taxor och avgifter för 2020 med tillägg om  

          felparkeringsavgift samt årskostnad för hyra av kommunal parkering    

Expedieras till                       
KF 
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§ 56 Dnr 2020-000100 008 

Arbetsordning Folkhälsorådet Dals-Eds kommun - reviderad 

2020 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun bedrivs i samverkan mellan kommunen 

och Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Samverkan beskrivs i ett speciellt 

avtal vilket säger att Folkhälsorådet ska ha en gällande arbetsordning som 

ska tydliggöra medverkandes ansvar i Folkhälsorådet. Arbetsordningen ska 

enligt avtalet revideras vid varje ny avtalsperiod. Då ny avtalsperiod startade 

januari 2020 har arbetsbeskrivningen reviderats och den ska enligt 

folkhälsoavtalet beslutas/godkännas av Kommunfullmäktige.  

Arbetsordningen utgår från det som står i folkhälsoavtalet. Den tidigare 

beslutade arbetsordningen KF 2017-09-20 § 73 har reviderats och behandlats 

i både kommunchefens ledningsgrupp och i Folkhälsorådet.                        

Det är inga stora ändringar som har gjorts jämfört med tidigare version:  

De tre sista punkterna under rubriken “Rådets arbetsformer/arbetssätt” har 

lagts till för att tydliggöra hur dialog med andra aktörer ska ske och vad som 

gäller kring uppföljning av folkhälsoarbetet. Formerna för dialog har 

förändrats utifrån nya förutsättningar och att det arbetssätt för dialog som 

fanns i den förra versionen inte har fungerat så bra.                                                  

I sista stycket “Ekonomi och avtal” är förändringarna att 

finansieringsprincipen och ekonomiska riktlinjer mellan kommun och Hälso- 

och sjukvårdsnämnden har förtydligats.                                                                                       

Mindre ändringar handlar om sammanslagningar av punkter och konsekvent 

ändring från “Folkhälsopolitiskt råd” till “Folkhälsoråd”.       

Bedömningen är att revideringen är uppdaterad efter nya förutsättningar och 

gjorda erfarenheter utifrån tidigare formuleringar. 

                                                                                                          

Beslutsunderlag                                                                                  
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2020-03-30             

Förslag arbetsordning för Folkhälsorådet i Dals-Eds kommun    

                                                                                                                                

Beslutsförslag                                                                                   
     -    Kommunfullmäktige godkänner förslag till arbetsordning i sin  

           helhet. 

      

Expedieras till                     

Folkhälsostrateg                        

Kommunchef 
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§ 57 Dnr 2020-000081 175 

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om 

brandfarliga och explosiva varor för 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen som Dals-Eds kommun 

planerar att genomföra under 2020, enligt gällande lagstiftning på området. 

Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av dessa lagar med 

tillhörande föreskrifter.    

Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och 

enligt handlingsprogrammet ska en tillsynsplan antas varje år. Tillsynsplanen 

beskriver de aktiviteter som utgör myndighetsutövning enligt LSO och LBE.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Stf räddningschef 2020-03-05                                

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2020 samt bilaga     

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tillsynsplan enligt Lag om 

skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 

2020.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Räddningstjänsten 
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§ 58 Dnr 2020-000103 042 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 - 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjängs kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 1 april 2005 av kommunerna 

Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, 

Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan.                        

Från januari 2012 utvidgas förbundet med Region Värmland, Säffle och 

Årjängs kommuner. 

 

Syftet med samordningen är att uppnå en effektivare resursanvändning och 

att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering.  

      

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundets årsredovisning 2019                      

Revisionsberättelse för år 2019      

      

Beslutsförslag 

     -    Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2019 för  

          samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng      

          samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 59 Dnr 2020-000114 100 

Utökad feriepraktik för ungdomar 16-17 år 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-03-04 § 29 att utvidga målgruppen och 

erbjuda feriepraktik för årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 i gymnasiet samt för 

ett mindre antal med särskilda behov i åldern 16-20 år. Totalt erbjuds cirka 

30 platser inom feriepraktik.                                                                                      

AMI-chef har inkommit med ett underlag 2020-04-06 för förslag till ändring 

av tidigare beslut. Då vi i nuläget befinner oss i en coronapandemi görs 

bedömning att vi inte fullt ut kan arbeta i enlighet med tidigare beslut då 

flera av våra kommunala verksamheter eventuellt inte kommer ha möjlighet 

att ta emot feriepraktikanter, det kan också finnas skäl att inte placera 

ungdomar i verksamhet utifrån smittrisk. Vi ser också att vi kan ha 

svårigheter att administrera och hantera arbetet inom den egna 

verksamheten. 

Därför föreslås nu att Dals Eds kommun under 2020 erbjuder feriepraktik till 

ungdomar som slutar åk 9 samt år 1 och år 2 i gymnasiet, men inte till 

individer med särskilda behov. På så sätt kan vi trots ett begränsat antal 

platser ändå erbjuda feriepraktik och arbeta utifrån tidigare upparbetat 

arbetssätt och i enlighet med det senast fattade beslutet men med två 

undantag, att inte erbjuda platser för ungdomar med särskilda behov samt att 

inte erbjuda platser inom socialförvaltningens verksamhetsområden. 

Informationen som går ut kring feriepraktiken bör dock göras med 

reservation för eventuella förändringar om läget snabbt förändras/försämras.  

Konsekvenserna om man går på föreliggande förslag blir att färre ungdomar 

totalt sett erbjuds plats, samt att vi i år inte erbjuder särskilda platser för 

ungdomar med särskilda behov.       

Beslutsunderlag 

Underlag AMI-chef 2020-04-06      

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att under 2020 erbjuda feriepraktik till  

          ungdomar som slutar åk 9 samt år 1 och år 2 i gymnasiet och att inte   

          erbjuda platser till ungdomar med särskilda behov samt att inte erbjuda  

          platser inom socialförvaltningens verksamhetsområden. 
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§ 60 Dnr 2020-000075 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska 

redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör 

motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år 

från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid 

ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska 

avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.  

 

Inkom Rubrik         

190826 Motion - om åtgärder för ökad trygghet i kommunen 
 

Ärendets gång 

Motion har inkommit 2019-08-26 från Anders Bengtsson (SD) om åtgärder 

för ökad trygghet i kommunen. Ärendet behandlas vid kommunfullmäktige   

2019-08-28 och remitteras till kommunstyrelsen för beredning av förslag till 

motionssvar. Kommunstyrelsens Arbetsutskottet remitterar 2019-09-25 

motionen till kommunchefen för beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla motionen 2020-04-15.     

Motionen beräknas att behandlas vid kommunfullmäktige 2020-05-13. 

 

Inkom Rubrik     

191127         Motion – om att utreda möjligheterna att kyla 

äldreboenden varma dagar 

Ärendets gång           

Motion har inkommit 2019-11-27 från Anders Bengtsson (SD) om att utreda 

möjligheterna att kyla äldreboenden varma dagar. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktige 2019-12-18 och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 2020-01-22                                                                                 

motionen till socialnämnden för beredning och förslag till motionssvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska 2020-04-15 behandla motionen som 

därefter beräknas att behandlas vid kommunfullmäktige 2020-05-13.  
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forts. § 60 

Inkom Rubrik     

200316         Motion – om att direktsända kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Ärendets gång 

Motion har inkommit 2020-03-16 från Anders Bengtsson (SD) om att 

direktsända kommunfullmäktiges sammanträden direkt med rörlig bild och 

ljud på internet, lämpligen på kommunens hemsida. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktige 2020-03-18 och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning av förslag till motionssvar.                                                                 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska 2020-04-15 behandla motionen.    

                 

Inkom Rubrik  

190802 Medborgarförslag - Förbättringar av trafiksituation och 

vägförhållanden Stubbekas  

Ärendets gång 

 

Medborgarförslag inkom 2019-08-02 enligt ovan och behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde som remitterar vidare till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 

förslaget till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.                              

Medborgarförslaget behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott                    

2020-03-11 och beräknas att därefter behandlas vid kommunfullmäktige 

2020-04-15. 

 

Inkom   Rubrik 

190904   Medborgarförslag - angående Eds centrum att använda      

                     Bokhandelns lokaler till Turistbyrå m.m. samt farthinder  

                     på Storgatan 

Ärendets gång 

 

Medborgarförslag inkom 2019-09-04  enligt ovan och behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde som remitterar vidare till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat rubricerat medborgarförslag till kommunledningsförvaltningen för 

beredning. Medborgarförslaget ska behandlas på kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2020-04-15 och beräknas att därefter behandlas vid 

kommunfullmäktige 2020-05-13. 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(29) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-06 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 60 

 

Inkom   Rubrik 

200115         Medborgarförslag - Ljudmiljö och hörselslingor i offentliga    

                     lokaler i Dals-Eds kommun 

Ärendets gång                                                                                         

Medborgarförslag inkom 2020-01-15  enligt ovan och behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde som remitterar vidare till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat rubricerat medborgarförslag till samhällsbyggnadsförvaltningen 

för beredning. 

 

                                                        

Inkom   Rubrik 

200217         Medborgarförslag - Soffor/bord/papperkorgar på   

                     strandpromenaden från Äng via Terassparken samt skylt  

                     som visar till strandpromenaden från Ängsvägen 

Ärendets gång                                                                                         

 

Medborgarförslag inkom 2020-02-17 enligt ovan och behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde som remitterar vidare till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat rubricerat medborgarförslag till samhällsbyggnadsförvaltningen 

för beredning. Medborgarförslaget ska behandlas på kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2020-04-15 och beräknas att därefter behandlas vid 

kommunfullmäktige 2020-05-13. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2020-04-03      

      

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar 

att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och 

medborgarförslag.  
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§ 61 Dnr 2020-000116 040 

Kallelse och handlingar årsmöte Kommunforskning i 

Västsverige 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening håller årsmöte den 11 maj 

2020. Mötet inleds med en presentation av KFI:s verksamhet och därefter 

påbörjas årsmötet, som på grund av rådande omständigheter sker via digital  

länk. 

 

Beslutsunderlag 

Kallelse och handlingar från KFi   

    

 

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsens beslutar att utse ekonomichefen till kommunens  

          företrädare vid årsmötet 
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§ 62 Dnr 2020-000124 212 

Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning för 

vindkraftsplan - Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Tanums kommun ska ta fram en ny vindkraftsplan som ska ersätta 

planen från 2009, enl. 6 kap. 10 § miljöbalken ska avgränsningssamråd 

genomföras i samband med miljökonsekvensbeskrivningen med 

kommuner som kan antas bli berörda av planen.                     

 

Vindkraftsplanen omfattar hela Tanums kommuns yta, men studien av 

lämpliga utbyggandsområden begränsas i praktiken till kommunens 

inland och kommer att ta sin utgångspunkt i Tanums kommuns 

Vindkraftsplan 2009. Då tema, geografisk avgränsning och 

grundläggande planeringsprinciper kommer att bygga på tidigare plan, 

bedömer Tanums kommun att den betydande miljöpåverkan som kan 

väntas från den nya vindkraftsplanen avser samma ämnesområden som 

lyftes i planen från 2009. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer även 

att lyfta konsekvenserna av de specifika utbyggnadsområden och 

rekommendationer som den nya vindkraftsplanen anger. 

                                                                                                                                                                                                                            

De punkter Tanums kommun anser bör lyftas i en 

miljökonsekvensbeskrivning är: 

 Konsekvenserna för landskapsbilden av de föreslagna   

            vindkraftsområdena och hur människors upplevelser av    

            landskapet och närmiljön kan påverkas av dessa. 

 Konsekvenserna för värdefulla och välbesökta friluftsområden 

av de föreslagna vindkraftsområdena. 

 Påverkan på strandskyddsområden och andra värdefulla 

naturområden samt påverkan på områden som omfattas av 

särskilda hushållningsbestämmelser. 

 Vilken inverkan på s.k. ”tysta och orörda områden” som de 

föreslagna vindkraftsetableringarna kan ha. 

 Hur hushållningsaspekterna kan tillgodoses när det gäller 

landskapet som resurs för olika intressen och som en tillgång 

för allmänheten. 

 Olägenheter på grund av störningar av buller, skuggbildning 

och negativa visuella upplevelser. 

 

Som nollalternativ avser kommunen använda en full utbyggnad enligt 

den nu gällande vindkraftsplanen samt rekommendationerna om 

vindkraft i ÖP 2030. 
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forts. § 62 

 

Vindkraftsplanen kommer att peka ut vilka delar av kommunens yta 

som kommunen anser är lämpliga respektive olämpliga för vindkrafts 

utbyggnad. Planen blir ett tematiskt tillägg i kommunens översiktsplan 

och innebär därmed en vägledning vid fortsatta prövningar.  

 

Utredarens bedömning är att Tanums kommun fått med de punkter som 

anses kunna utgöra miljöpåverkan. I fortsatt samrådsprocess kommer      

Dals-Eds kommun att ha möjlighet att lämna synpunkter på planens innehåll. 

 

 

Beslutsunderlag                         

Avgränsning MKB vindkraftplan                                                                   

Bilagor 1-2 projektbeskrivning och utvärdering vindkraftplan 

Tjänsteskrivelse utredare 2020-04-28 

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun har inget att erinra  

          avseende avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen för  

          vindkraftsplanen 
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§ 63 Dnr 2019-000308 293 

Motion - om att utreda möjligheterna att kyla äldreboenden 

varma dagar på sommaren 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-11-27 från Anders Bengtsson (SD) om att utreda 

möjligheterna att kyla äldreboenden varma dagar/längre perioder på 

sommaren samt att i gällande regler och föreskrifter skriva in att 

inomhustemperaturen på sommaren inte får överskrida 25 grader. 

Kommunfullmäktige har remitterat ärendet 2019-12-18 § 108 till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-01-22 § 11att remittera 

motionen till socialnämnden för beredning av förslag till motionssvar. 

Dals-Eds kommun hyr sina särskilda boenden av Edshus, kraven                        

uppfylls på samtliga föreskrifter och allmänna råd, då det i huvudsak är krav 

på att man skall bygga på ett visst sätt, luften skall vara filtrerad och 

tempererad. Vid färdigställande av Hagalid finns det AC i samtliga allmänna 

utrymmen, det finns också möjlighet att hyra portabla aggregat om så 

behövs. 

Socialförvaltningens verksamheter har dokumenterade rutiner och råd vid 

värmebölja. 

Ärendet behandlas i socialnämnden 2020-03-24 § 23 och beslut tas om att 

ställa sig bakom skrivelsen från biträdande förvaltningschef och anta den 

som sin egen.   

        

Beslutsunderlag 

Skrivelse biträdande förvaltningschef SN 2020-03-03                                      

Rutin för värmebölja                

Motion enligt ovan    

      

Beslutsförslag 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med  

          hänvisning till yttrandet 
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§ 64 Dnr 2019-000231 000 

Motion - om åtgärder för ökad trygghet i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2019-08-26 från Anders Bengtsson (SD) om åtgärder 

för ökad trygghet i kommunen. Kommunfullmäktige har remitterat                

2019-08-28 § 62 motionen till kommunstyrelsen för beredning.                                                    

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-09-25 § 182 att remittera 

ärendet till kommunchef för beredning och förslag till motionssvar.  

Tjänsteskrivelse har inkommit från trygghetssamordnare som gör 

bedömningen att i nuläget ses inte ett behov av att ytterligare förstärka 

insatser till ökad polisnärvaro i samhället. I dagsläget sker ett arbete och 

samverkan tillsammans med polis för ett trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete. I denna organisationen skapas 2018 i samarbete 

med polisen ett arbete för en ökad närvaro av polisen genom de 

medborgarlöften som årligen uppdateras. Under den period som 

skadegörelsen och oroligheterna pågick i centrala Ed var polisen underrättad 

och fick kontinuerlig information om läget från kommunen samt tips och 

anmälningar från allmänheten. Det resulterar också i en ökad närvaro av 

polisen i samhället i allmänhet, men även riktade besök mot skolor. 

Sensommarens skadegörelser och oroligheter har numera minskat, men 

samverkan med polis för minskad brottslighet och ökad trygghet fortsätter 

och borgar för en ökad polisnärvaro om så behövs.                                          

Behov av förstärkt patrullering kvälls- och nattetid från vaktbolag bedöms 

inte motsvara den funktion som efterfrågas.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse trygghetssamordnare 2020-04-08                                         

Motion enligt ovan 

      

 

Beslutsförslag 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att utifrån trygghetssamordnarens  

          tjänsteskrivelse anses motionen besvarad 
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§ 65 Dnr 2019-000243 800 

Medborgarförslag - Eds centrum - använd bokhandelns 

lokaler till Turistbyrå m.m. samt förslag om farthinder på 

Storgatan 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit som handlar om att göra turistbyrån mer 

synlig genom att använda fd bokhandelns lokaler där även kaffeservering 

kan ske samt behov av någon form av farthinder på Storgatan. Från och med 

säsongen 2019 driver Dalslands Turist AB (DTAB) i samverkan med 

kommunen och Eds MC-museum, en så kallad infopoint, en enklare form av 

turistbyrå i motormuseets lokaler. Under 2019 var konceptet nytt och en del 

omständigheter såsom ombyggnationer och otydlig skyltning till 

turistinformationen, var olyckligt utifrån ett besökarperspektiv. Till säsongen 

2020 ska detta vara åtgärdat och kompletterat med en infopoint även i 

kommunkontoret för att öka tillgängligheten.                                              

Det inkomna medborgarförslaget pekar dock på ett problem om otydlighet i 

informationen som kommunen och DTAB behöver ha med sig i den fortsatta 

planeringen inför framtiden vad gäller turistinformationen. När det gäller 

farthinder på Storgatan finns det dock en del komplikationer såsom behovet 

av framkomlighet för bussar, godstransporter och utryckningsfordon.  

Kanslichefens bedömning är att med medborgarförslaget som utgångspunkt 

förbättra skyltningen av turistinformationen, komplettera med en så kallad 

infopoint i kommunkontoret samt bevaka förslagets intentioner inför 

planeringen av den framtida turistinformationen i kommunen.                            

När det gäller frågan om hastighetsdämpande åtgärder på Storgatan, uppdras 

åt kommunstyrelsen att föra en dialog med Trafikverket.      

Beslutsunderlag                                                                                      

Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-04-06                     

Medborgarförslag enligt ovan           

Kommunstyrelsens beslut                 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstrateg att    

           föra dialog med Trafikverket gällande hastighetsdämpande     

           åtgärder på Storgatan 

Beslutsförslag 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses  

          besvarat med hänvisning till kanslichefens yttrande  

Expedieras till     

Kommunstrateg                                                                                                 
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§ 66 Dnr 2020-000061 312 

Medborgarförslag - Soffor/bord/papperkorgar på 

strandpromenaden från Äng via Terassparken samt skylt 

som visar till strandpromenaden från Ängsvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-02-17 gällande soffor/bord och 

papperskorgar på strandpromenaden från Äng via Terrassparken samt skylt 

som visar till strandpromenaden från Ängsvägen. Kommunfullmäktige har 

2020-02-19 § 51 remitterat förslaget till kommunstyrelsen för beredning, 

som i sin tur har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för 

beredning och återkoppling till arbetsutskottet.                                                                                             

Tekniska enheten har efter mottagandet av medborgarförslaget genomfört en 

inventering av de papperskorgar och bänkar som finns längs med 

strandpromenaden och i tjänsteskrivelse redovisas det faktiska förhållandet. 

Gångstigen med anslutning från Timmertjärnsvägen och trappan till 

strandpromenaden bör hållas öppen för att t ex räddningspersonal ska ta sig 

fram obehindrat om så krävs. Eventuellt behov av ytterligare bänk/ar och där 

det också finns plats för bänk kombinerat med bord är mellan Ängsvägen 4 

& Terrassparken.  

Teknisk chef bedömer att enheten ska se över ytterligare placering av 

bänk/ar eller bord med bänkar enligt den karta som föreligger. Efter 

utplacering av de bänkar som årligen placeras ut i samhället ska en 

inventering göras för att se över inventarierna för utebruk.                              

Tekniska enheten färdigställer också skyltning till Strandpromenaden. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samt karta, teknisk chef 2020-04-07               

Medborgarförslag enligt ovan 

      

Beslutsförslag  

     -    Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat  

          med hänvisning till teknisk chefs yttrande      
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§ 67 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att samverkansavtalet 

avseende Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har undertecknas av 

ordföranden den 28 april 2020.  

 

Kommunchefen informerar om att avseende Covid 19 är fokus på hur vård 

och omsorg ska kunna hantera en potentiell hög frånvaro. En enkät har 

skickats ut till samtlig personal för att undersöka frivilligheten av att arbeta 

inom vården. En utbildning från Socialstyrelsen som omfattar två olika steg 

ska genomföras av de personer som har gjort anmälan. 
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§ 68 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att Fyrbodals 

kommunalförbund har direktionsmöte 7 maj 2020 samt delregionalt 

kollektivtrafikråd. 

Ärenden som bland annat ska behandlas är  

- Kvartalsrapport 2020                             

- Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan VGR    

  kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa,   

  missbruk och beroende                                                                                                 

- Förlängning av överenskommelse mellan VGR-kommuner och VGR om   

  samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Besök av Västra Götalandsregionen gällande översyn av infrastrukturplan 

och dess inriktning/ramar. 

Presentation av slutrappor projekt ”en skola för alla”  

 

Information lämnas också från Dalslands Miljö- och Energiförbunds 

direktionsmöte angående taxor och avgifter. 
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§ 69 Dnr 38518  

Delegationsbeslut KS 200506 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.  
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forts. § 69 

Anmälan av Delegationsbeslut KS 200506 

 Delegat          Beskrivning 

 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-32 - Ansökan om dispens från lokal 

trafikföreskrift 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-33 - Ansökan om dispens från lokal 

trafikföreskrift 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-34 - Ansökan om dispens från lokal 

trafikföreskrift 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-35 - Ansökan om dispens från lokal 

trafikföreskrift 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-36 -Yttrande  Nationaldagsfirande 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-37- Yttrande  Nationaldagsfirande 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-38 - Tillsynsföreläggande enligt 5 kap. 2§    

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Kanslichef Delegationsbeslut 2020-39 - Vikarierande för plan- och byggingenjör,                            

utökad tjänstgöringsgrad 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-40 - Att fastighetsägaren själv får utföra 

rengöring – Eds Sannerud 1:26 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-41 - Tjänsteskrivelse om ansökan av 

alkoholservering Lilla Bodega i Ed 
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§ 70 Dnr 38519  

Meddelande KS 200506 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 


