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§ 93 Dnr 2019-000134 003 

Internkontroll - Plan 2019/uppföljning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde att behandla uppföljning av 

internkontroll för 2019 som avser de två förvaltningarna inom 

kommunstyrelsen.       

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

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

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

ska resultatet från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

nämndernas uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov 

initiera förbättringar. Kommunstyrelsen har också att informera sig om den 

interna kontrollen i Edshus AB. 

Under innevarande period har en förändring genomförts för tiden för 

uppföljning och planering till att istället för årsvis, genomföras per halvår. 

Detta bland annat för att få till ett jämnare flöde för att hantera de årligt 

återkommande årshjulsprocesserna.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-07-27                                       

Internkontrollplan - uppföljning 2019 för kommunstyrelsen, socialnämnden, 

FOKUS-nämnden 

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av    

          internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens del.             

          Kommunstyrelsen tar del av nämndernas uppföljning.  

      

 

Expedieras till                                                                               
Kommunens revisorer              

Hållbarhetscontroller     

Samtliga nämnder                

Edshus 
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§ 94 Dnr 2020-000167 003 

Internkontroll - Plan 2020-2021/uppföljning 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och kommunens 

revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera 

förbättringar. Kommunstyrelsen har också att informera sig om den interna 

kontrollen i Edshus AB. Under innevarande period har en förändring 

genomförts för tiden för uppföljning och planering till att istället för årsvis, 

genomföras per halvår. Detta bland annat för att få till ett jämnare flöde för 

att hantera de årligt återkommande årshjulsprocesserna.               

Kommunstyrelsen har därför vid dagens sammanträde att behandla plan för 

internkontrollen 2020-2021 där prioritering av olika objekt för granskning 

under året framkommer för sin del. Inför planeringen 2020-2021 finns en 

internkontrollplan för KS, då bedömning har gjorts om att det är mer 

effektivt med en samordning av kontrollmomenten mellan förvaltningarna. 

För uppföljningen redovisas åtgärder till följd av brister i samband med 

kontrollen. Planen 2020-2021 innehåller några mindre kompletteringar 

jämfört med tidigare år, bland annat ett kontrollmoment om rutiner för 

kontroll av server back-up. I övrigt behöver förvaltningen arbeta igenom 

planen ytterligare inför kommande år för uppdatering av riskanalys och 

värdering av kontrollmoment. Nämndernas uppföljning och plan föreligger. 

Edshus har behov av att se över och uppdatera de rutiner som bolaget har 

angående attest och internkontroll efter övergång till nytt ekonomisystem, 

vilket lämpligen görs tillsammans med kommunens förvaltningar under 

hösten 2020.                                                                         

Beslutsunderlag                         
Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-07-27                                                                                                              

Internkontrollplan - plan 2020-2021 för kommunstyrelsen, socialnämnden, 

FOKUS-nämnden                                                                         

Kommunstyrelsens beslut                           
     -    Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan 2020-2021 för   

          kommunstyrelsens del. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas  

          rapportering av arbetet med internkontrollplaner.                                    

Expedieras till                      

Kommunens revisorer              

Hållbarhetscontroller                                                         

Samtliga nämnder                

Edshus 
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§ 95 Dnr 2020-000097 100 

Remiss - Kommunutredningen "Starkare kommuner - med 

kapacitet att klara välfärdsuppdraget" (SOU 2020:8)  

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun har inte fått betänkandet på remiss men har möjlighet att 

ändå lämna synpunkter som ska vara departementet tillhanda senast den     

30 september 2020. 

Tjänsteskrivelse från kanslichefen föreligger och yttrande från Sveriges 

Kommuner och Regioner/SKR och SmåKom har beaktats och biläggs 

handlingarna. 

Kanslichefens bedömning är att förslagsvis ställer sig kommunen bakom 

yttranden från SKR och SmåKom. Såväl SKR och SmåKom uttrycker 

tveksamhet till kommunsammanläggningar som en universallösning på 

framförallt de mindre kommunernas problem och framtida utmaningar och 

avstyrker därmed utredningens förslag om ekonomiska incitament för detta, 

vilket är rimligt utifrån frågans komplexitet. Andra förslag i utredningen som 

att den statliga detaljstyrningen i form av riktade statsbidrag bör förändras 

och att genomföra någon form av riktade stödinsatser till kommuner med 

kraftiga befolkningsminskningar eller ekonomisk obalans, är mer 

lösningsfokuserade och träffsäkra. Utöver yttranden från SKR och SmåKom 

föreslås att huvudmannaskapsfrågan utreds ytterligare då det kan ha stor 

betydelse för frågan om kapacitet i synnerhet för de mindre kommunernas 

problem och framtida utmaningar. Bedömning görs också om att den möjliga 

strukturella åtgärden lämnas för snävt analyserad och att argument som att 

förändringar i huvudmannaskap skulle vara för resurskrävande att genomföra 

i så fall bör vägas mot den eventuella effekt en förändring kan få utifrån ett 

kapacitetsperspektiv för såväl kommun som stat och/eller region.          

Beslutsunderlag                            

Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-08-03               

Yttrande SmåKom 2020-06-02 och Sveriges Kommuner och Regioner                                

Kommunutredningen "Starkare kommuner - med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget     

               

Kommunstyrelsens beslut                                             

     -    Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande från SKR och   

          SmåKom med komplettering i enlighet med bedömning ovan.                                                                                            

 

Expedieras till                
Finansdepartementet 
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§ 96 Dnr 2017-000043 050 

Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling - 

uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

PwC genomför 2017 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i           

Dals-Eds kommun en granskning avseende rutiner kring och hantering av 

direktupphandlingar. Granskningen syftade till att bedöma om 

kommunstyrelsen och nämndernas arbete med direktupphandlingar är 

ändamålsenligt. Den sammanfattande bedömningen var att kommunens 

arbete med direktupphandlingar inte var ändamålsenligt. 

 

Till följd av ovanstående bedömning och de rekommendationer som 

framkom har PwC på uppdrag av revisionen i Dals-Eds kommun genomfört 

en uppföljning av ovan nämnda granskning med följande revisionsfråga: Har 

åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats i 

tidigare granskning gällande direktupphandling. 

 

PwC:s sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att åtgärder inte 

har vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats i tidigare 

granskning gällande direktupphandling. 

Ekonomichefen redogör i tjänsteskrivelse för vad PwC:s  bedömning 

grundar sig på och vilka slutsatser som gjorts. 

 

De rekommendationer PwC framför utifrån genomförd granskning är att: 

 

 Ta fram politiskt fastställda riktlinjer för direktupphandling som 

tydligare specificerar de krav som ställs på regler och rutiner för 

direktupphandling. 

 Säkerställ att alla direktupphandlingar över 100 000 kr dokumenteras 

i enlighet med kommunens kravbild. 

 Utför en sammanställning av alla utförda direktupphandlingar 

centralt för att skapa en samlad bild av kommunens samlade inköp 

gällande direktupphandlingar. 

 

Ekonomichefen beskriver också vilka ständiga förbättringar som gjorts inom 

upphandlings- och inköpsområdet samt att en kartläggning har gjorts 

tillsammans med några av samarbetskommunerna för att få en bild över 

vilka områden som var lämpliga för gemensam upphandling och vilka 

synergier som kan finnas. Målet var att finna gemensamma behov och 

därefter en upphandling med fyra avtal, på detta sätt finns möjligheten att 

arbeta med större leverantörer. 
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forts. § 96 

 

Nästa steg är att själva samt tillsammans med samarbetskommunerna 

analysera resultatet av kartläggningen och ta fram en handlingsplan för både 

upphandling, utbildning och information.      

 

Beslutsunderlag                       
Revisionsrapport – Uppföljning av granskning av direktupphandling                  

Tjänsteskrivelse ekonomichef 2020-08-11      

 

      

Kommunstyrelsens beslutar     

 att uppdra till ekonomichef att senast till kommunstyrelsen 6 oktober 

2020 ta fram förslag till riktlinjer för direktupphandling som tydligare 

specificerar de krav som ställs på regler och rutiner för 

direktupphandling 

 

 att uppdra till ekonomichef att säkerställa att alla direktupphandlingar 

över 100 000 kr dokumenteras i enlighet med kommunens kravbild. 

Detta genom att det löpande delges kommunens centrala 

upphandlingsfunktion. Löpande kontroller ska göras av 

upphandlingsfunktionen att kravet följs 

 

 att uppdra till ekonomichef att se till att upphandlingsfunktionen löpande 

tar fram en sammanställning av alla utförda direktupphandlingar samt 

redovisa dessa månadsvis till kommunstyrelsen 

 

Beslutsförslag 

 Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten samt 

kommunstyrelsens beslutade åtgärder 

      

 

 

 

 

Expedieras till                          

Ekonomichef                                                                                                              

KF 
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§ 97 Dnr 2020-000126 214 

Ny detaljplan ÅRBOL 1:4 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

29 tomter har tidigare exploaterats på området Årbol 1:4 och lagts ut till 

försäljning med utgångspriset 360 000 kr per tomt. Av dessa har sju tomter 

sålts och resterande tomter ägs av Dals-Eds kommun. Efter förslag på 

exploatörsträff i höstas och förfrågningar till byggnadskontoret har behov 

framkommit av att se över förutsättningarna för planändring av gällande 

detaljplan Årbol 15-STY-4323. 

En ny plan föreslås tas fram för ED 10:28 samt ED 10:32-50 med syfte att 

möjliggöra flerplanshus på samtliga tomter samt flerbostadshus på de 

kommunala tomterna. En allmän förfrågan har gått ut på kommunens 

hemsida och facebooksida i vilken intressenter i området getts möjlighet att 

komma med inspel på hur den nya detaljplanen bör utformas för att 

säkerställa att den nya planen blir så funktionell som möjligt. 

Då fyra tomter i området (ED 10:33-36) har en yta på ca 500 kvm vardera 

föreslås att dessa efter att ny detaljplan antagits säljs till mindre pris samt att 

klausulen om bebyggelse inom två år tas bort från den ena av tomterna om 

dessa köps i par om ED 10:33-34 respektive ED 10:35-36. 

 

Direktupphandlingsförfrågan har gått ut och kostnad för en ny detaljplan 

beräknas till ca 90 000 kr. Sammanslagningen alternativt en prisnedsättning 

av tomterna innebär en intäktsförlust om 640 000 kr utifrån ursprunglig 

kalkyl.  

Kostnaden föreslås finansieras inom exploateringsprojektet och en höjning 

av tomtpriset med 10 000 kr per tomt samt en planavgift om 10 000 kr för 

den privata fastighetsägaren som inkluderas i projektet.  

 

Utredare kanslienheten gör bedömningen att i den ursprungliga kalkylen för 

exploateringsprojektet har kostnaderna slagits ut på tomtpriset med 

utgångspunkten att samtliga tomter ska bli sålda. Försäljningen av tomterna 

har dock stannat av och genom föreslagna åtgärder bedöms att attraktiviteten 

hos tomterna kan öka. Detaljplanen möjliggör för olika typer av byggnation 

och om de fyra minsta tomterna får ett rabatterat pris alternativt blir möjliga 

att köpa som par i syfte att få en större tomtyta bedöms en viss ökning av 

utgångspriset vara rimlig. Vid alternativet att sälja de mindre tomterna till 

rabatterat pris föreligger dock en risk att någon tomt inte blir såld och att 

kommunen får ytterligare intäktsbortfall samt framtida driftskostnader i att 

underhålla denna tomt. Samtliga kostnader för de föreslagna åtgärderna 

innebär en ökning på kvarstående tomter om totalt ca 40 000 kr per tomt.   
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forts. § 97     

För fastighetsägaren till ED 10:28 bör avtal tecknas som reder ut ansvar och 

finansiering av ny detaljplan. Praxis är att exploatören står för kostnaden av 

detaljplanen, men i detta fall sker den största ändringen på kommunal mark. 

Möjlighet finns att ta ut planavgift i samband med bygglov utifrån gällande 

taxa, vilket skulle innebära en kostnad på ca 45 000 kr. Syftet med 

planavgiften är att den ska spegla självkostnaden för detaljplanen, vilket 

denna kostnad inte bedöms göra då den innebär att fastighetsägaren skulle få 

stå för uppskattningsvis halva plankostnaden. Därav föreslås att 

fastighetsägaren får en minskad planavgift som motsvarar mellanskillnaden 

mellan det nya tomtpriset och köpeskillingen enligt köpekontrakt daterat 

2020-05-22.   

Beslutsunderlag                      

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2020-07-24                    

Avtalsförslag för upprättande av detaljplan                        

Anbud Metria    

      

Kommunstyrelsen beslutar                         

      -   att ta fram planhandlingar för att ändra detaljplanen för ED 10:32    

          m.fl. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och   

          flerplanshus. Finansiering av planändringen om 90 000 kronor ska ske  

          inom exploateringsprojektet samt med uttag av planavgift för      

          fastigheten ED 10:28 om 10 000 kr. 

     -    att teckna avtal med Metria AB för framtagande av ny detaljplan    

          enligt vinnande anbud. Kommunstyrelsens ordförande uppdras teckna  

          erforderliga handlingar. 

     -    att godkänna förslag till avtal med fastighetsägaren till DALS-ED ED  

          10:28 och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna  

          erforderliga handlingar. 

     -    att om en köpare köper tomter parvis, i form av de intilliggande  

          fastigheterna ED 10:33-34 respektive ED 10:35-36, ska klausul om  

          byggnation inom två år enbart gälla den ena av tomterna. 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar                          

     -    att tomtpriset för ED 10:33-36 sänks till 200 000 kr inkl. VA per tomt.  

     -    att tomtpriset för resterande tomter inom planområdet samt tomterna  

          DALS-ED ED 10:52-10:54 höjs till 370 000 kr.  

 

Expedieras till                     

Plan- och byggnadsnämnden                             

Ekonomichef                                                  

KF 
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§ 98 Dnr 2019-000070 051 

Riktlinjer för hantering av fastigheterna Edsgärdet och 

Hagalid i samband med försäljning till Edshus AB 

Sammanfattning av ärendet 

Edshus AB förvärvade fastigheterna Edsgärdet och Hagalid andra kvartalet 

2017 och hyreskostnad räknas fram utifrån förväntade kostnader. 

Vid övertagandet beslutas att parterna årligen ska göra en avstämning mellan 

kommunen och Edshus AB för att se så att kalkylerna stämmer, dessutom 

ska avstämning göras om de arbeten som har utförts/planeras utföras 

nästkommande år. Kommunstyrelsen beslutar 2019-06-04 § 83 att det 

positiva resultatet för fastigheterna som redovisas för 2017-2018 ska  

användas till eftersatt underhåll. 

 

Under åren 2017-2019 har resultatet sammantaget varit 4 162 tkr. 

Extra investeringar har genomförts på 1 919 tkr. Återstår då ett överskott om 

2 243 tkr. 

Avstämning har gjorts gällande 2019 och Edshus AB redovisar ett positivt 

resultat för de båda lokalerna på 2 286 tkr.                                             

Tjänsteskrivelse föreligger från samhällsbyggnadschef som redogör för det 

positiva resultatet 2019 samt budget och prognos för 2020. 

Beslutsunderlag                       
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2020-06-22 

 

Jäv 

Andreas Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet. 

      

Kommunstyrelsen beslutar 

     -   godkänna Edshus AB´s redovisning gällande resultat 2017-2019 samt    

         budget 2020 för Edsgärdet och Hagalid samt och låta Edshus  

         disponera de överskjutande medel/bidragsmedel enligt ovan. 

     -   att från 2021 ta bort det årliga anslaget till Edshus AB om 2 000 tkr  

         gällande eftersatt underhåll, i första hand fram till år 2025 då ny  

         avstämning/bedömning ska göras. 

         Uppdrar till ekonomichef att utforma ett avtal gällande detta.   

     -   Uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 

 

Expedieras till                                 
Samhällsbyggnadschef                            

Ekonomichef                              

Edshus AB 
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§ 99 Dnr 2020-000204 340 

Vattenvärmeanläggningar i Lilla Le 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns några fastigheter runt Lilla Le som har sjövärme via utlagd slang i 

sjön bland annat Edshus AB men också några privata fastigheter.                I 

Kommunstyrelsen beslutar 2001-12-03 § 232 att tills vidare inte upplåta 

mark- eller vattenområde för etablering av ytterligare ytvattenvärmepumpar i 

Lilla Le. 

Frågan har återigen aktualiserats då Edshus har en önskan om att i huvudsak 

värma upp sina fastigheter på Södra moränvägen 4-14 med hjälp av en 

vattenvärmeanläggning. Anläggningen kommer att ha en effekt på 2x79 

kilowatt och kollektorlängden vara 6000 meter totalt. Främsta anledningen 

för byte av värmekälla är en dåligt fungerande flispanna samt att man får en 

betydligt kostnadseffektivare anläggning.  

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse föreligger och där redogörs för 

eventuella risker/olägenheter, allmänna olägenheter, påverkan på vattnet 

samt fördelar med en vattenvärmeanläggning. 

Bedömning görs att kommunen bör kunna tillåta några nya 

vattenvärmeanläggningar i Lilla Le om Dalslands Miljö- och 

energikontor tillstyrker. Dock bör man begränsa det till kommersiella 

hyresfastigheter med mer än 4 separata lägenheter för att inte få för 

många olika anläggningar spridda runt sjön med den olägenhet det 

innebär. 

      

Beslutsunderlag                       
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2020-08-05 

Jäv 

Andreas Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet. 

      

Kommunstyrelsen beslutar 

     -    att upphäva tidigare beslut om att inte tillåta nya  

          vattenvärmeanläggningar i Lilla Le. 

     -    att begränsa nya anläggningar till att omfatta endast kommersiella  

          hyresfastigheter om minst fyra lägenheter. 

     -    att kommunen som fastighetsägare behandlar den ansökan som  

          Edshus AB gjort gällande nyttjande av kommunal mark för  

          anläggningen. 

Expedieras till                                  
Samhällsbyggnadschef 
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§ 100 Dnr 2020-000109 000 

Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 

2021-2030 

Sammanfattning av ärendet 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 

gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på 

strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga 

regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller 

mål och prioriteringar fram till 2030. 

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för 

kommuner kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, 

akademi med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för 

remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och 

utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi. 

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunstrateg som redogör för vad 

remissvaret ska omfatta och beakta.   

Strategin består av ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar, fyra tvärsektoriella 

kraftsamlingar och fem vägledande principer. Strategins mål pekar ut 

riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av att ställa om Västra 

Götaland till ett hållbart samhälle. Målet konkretiserar vad en sådan 

omställning innebär ur ett ekonomiskt, ett ekologiskt och ett socialt 

perspektiv.  

De långsiktiga prioriteringarna gäller fram till 2030 och beskriver de 

fyra viktigaste områdena för gemensamma insatser för att klara 

omställningen till ett hållbart samhälle. 

● Bygga Kompetens 

● Stärka Innovationskraften 

● Knyta samman Västra Götaland 

● Öka inkluderingen 

 

De tvärsektoriella kraftsamlingarna gäller fyra år i taget och revideras 

en gång per mandatperiod. Syftet med kraftsamlingarna är att förstärka 

arbetet med de långsiktiga prioriteringarna genom riktade resurser och 

samverkan.  

● Fullföljda studier 

● Digitalisering 

● Elektrifiering  

● Cirkulära affärsmodeller  
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forts. § 100 

 

De fem vägledande principerna ska vägleda oss när vi genomför 

strategin genom att dels inspirera och utmana i den dialog och 

samverkan som sker, dels utveckla våra arbetssätt.  

 

●  Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter.  

●  Vi ökar invånarnas delaktighet och inflytande. 

●  Vi experimenterar för att lära, skala upp och implementera.  

●  Vi talar med gemensam röst.  

●  Vi är modiga och förändringsorienterade ledare 

Hänvisning lämnas till kommunens mål och Barnkonventionen: 

Strukturarbete Fyrbodal,  

Hållbarhetskompassen Dalsland,,  

Agenda 2030  

Dals-Ed Utvecklingsplan 2020-2023 

 

Remissvar föreligger till dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag                          

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2020-08-26 samt remissvar    

Remissversion - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030  

      

 

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunstrategens  

          remissvar gällande regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland  

          2021-2030 

      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                                           
regionstyrelsen@vgregion.se       
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§ 101 Dnr 2017-000451 770 

Förlängning av Överenskommelse och gemensam riktlinje för 

samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-19 § 66 att anta överenskommelse 

med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra 

Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.     

Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. Inför ställningstagande om ny 

överenskommelse att gälla från och med 2020-12-01 ska överenskommelsen 

utvärderas både gällande utskrivningsprocessen och reglering av ansvar.           

Det har skett en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar inom 

psykiatrin mellan 2018-09-25 och 2020-03-31. Från och med 2020-04-01 

gäller därför samma överenskommelse inom psykiatrisk som inom somatisk 

vård. För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns behov av mer tid 

för att utvärdera eventuella konsekvenser av detta, framförallt inom 

psykiatrin.      

Ärendet har behandlats i Socialnämnden 2020-08-25 § 51 som beslutar 

föreslå att kommunstyrelsen ställer sig bakom en förlängning av 

överenskommelsen. 

Direktionen Fyrbodal beslutar att rekommendera kommunerna att fatta 

beslut om förlängning av Överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31.          

Beslutsunderlag 

Beslutsförslag Socialnämnden 2020-08-25 § 51                                              

Fyrbodal sammanträdesprotokoll 2020-05-07 § 36                     

Tjänsteskrivelse Fyrbodal 2020-04-09      

 

Beslutsförslag                      

     -    Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom en förlängning av   

          överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra  

          Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten  

          hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31 

Expedieras till                                              

KF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(38) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2018-000315 700 

Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och 

kommunerna i Västra Götaland – Organiserat integrerat 

arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 

beroende 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-01-16 § 5 att ställa sig bakom 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 .  

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa   

2018-2020 har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

tagits fram. 

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalands 

Regionen och kommuner med syfte att underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete, då den enskilde individen 

har behov av samtidiga insatser från båda huvudmännen. Dokumentet ska 

vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan 

mellan parterna.  

Ärendet har behandlats i Socialnämnden 2020-08-25 § 52 som beslutar 

föreslå att kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningsdokument för 

regionen och kommunerna i Västra Götaland - Organiserat integrerat arbete 

för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.       

Direktionen Fyrbodal beslutar att rekommendera kommunerna att fatta 

beslut om inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende.     

Beslutsunderlag                                                      

Beslut Socialnämnden 2020-08-25 § 52                                                    

Fyrbodal sammanträdesprotokoll 2020-05-07 § 36                            

Tjänsteskrivelse Fyrbodal 2020-04-09 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom inriktningsdokument för   

        regionen och kommunerna i Västra Götaland - Organiserat integrerat  

        arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende       

Expedieras till                          

Fyrbodals Kommunalförbund                      

SN 
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§ 103 Dnr 2020-000169 840 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2021 har inkommit till 

ägarna för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd. Anslagsframställan 

görs enligt en beräkningsmodell och fördelning av anslaget mellan 

bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser.  

 

Anslagsbeloppet för 2021 uppgår till totalt 9 302 974 kronor. Den föreslagna 

ökningen innebär 2,8 % enligt SKL:s PKV. För Dals-Eds kommun innebär 

den föreslagna uppräkningen att kommunens totala anslag för Dalslands 

kanal och Snäcke kanal är 472.865 kronor under 2021. Under 2020 betalade 

kommunen totalt 459.985 kronor. 

      

Beslutsunderlag                                                                                         

Framställan om anslag anslag till Dalslands kanal för år 2021                    

Fördelning av 2021 års anslag 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun bevilja    

          anslagsökning om 2,8 % vilket innebär ett totalt anslag om 472.865     

          kronor till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2021. Anslaget  

          hanteras via konto ansvar 2510. Beslutet förutsätter att även övriga  

          bidragsgivare medverkar i enlighet med fördelning av anslag under  

          2021.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 
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§ 104 Dnr 2020-000193 200 

Förslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 

gruvverksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut har inkommit från Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun gällande 

E-förslag från medborgare om kommunalt medbestämmande vid 

nyetablering av gruvverksamhet. 

Bakgrunden är att Bergsstaten har beviljat ett kanadensiskt företag tillstånd 

att undersöka möjliga aktuella fyndigheter ibland annat Bengtsfors kommun. 

Kommunstyrelsen i Bengtsfors beslutar 2020-03-11 § 50 att kontakta     

Dals-Ed, Mellerud, Åmål, Årjäng och Färgelanda kommuner för att 

tillsammans med dem driva frågan om kommunalt medbestämmande vid 

nyetablering av gruvverksamhet. 

      

Beslutsunderlag                  

Beslut kommunstyrelsen Bengtsfors kommun 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen i Dals-Ed anser att frågan om medbestämmande vid  

           nyetablering av gruvverksamhet är angelägen men också  

           komplicerad.  

           För att kunna göra ett ställningstagande i frågan bör  

           frågan beredas ytterligare, förslagsvis av Dalslands Miljö- och  

           energikontor. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                      

Bengtsfors kommun 

      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(38) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2020-000183 200 

Remiss - Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader 

Sammanfattning av ärendet 

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

(2007:4) om energideklaration för byggnader, BED. Ändringsförslaget 

följer av ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för 

byggnader, förordningen (2006:1592) om energideklaration för 

byggnader samt plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

Ändringarna gäller inspektioner av uppvärmningssystem eller 

kombinerade uppvärmnings- och ventilationssystem samt 

luftkonditioneringssystem och kombinerade luftkonditionerings- och 

ventilationssystem. Inspektioner ska göras om den nominella effekten 

överstiger 70 kilowatt. 

 

Ändringarna utgörs i huvudsak av nya paragrafer som preciserar nya 

lydelser i lagen och förordningen om energideklarationer för 

byggnader.  

 

Ändringarna berör bland annat:  

 Fastställande av nominell effekt i uppvärmningssystem eller 

luftkonditioneringssystem 

 Möjlighet till undantag från krav på inspektion. 

 

Bygginspektören bedömer att förslaget inte innebär någon negativ påverkan 

för Dals-Eds kommun. 

      

Beslutsunderlag                          

Tjänsteskrivelse bygginspektör 2020-07-14 

      

Kommunstyrelsens beslut 

 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun tillstyrker förslaget  

          och har inget att erinra. 

 

      

Expedieras till     

Boverket  
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§ 106 Dnr 2020-000184 000 

Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds verksamhetsplan och 

budget 2021 - 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram en verksamhetsplan som bättre 

kopplar an till förbundsordningen. Den föreslås gälla tre år, 2021-2023, samt 

innehåller fem strategiska utvecklingsområden, istället för tidigare åtta. Inom 

varje område finns strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för 

Fyrbodalsregionen på cirka 10 års sikt. Dessa ska ses som en inriktning för 

Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom samverkan och 

gemensamma satsningar. Kopplat till varje strategiskt mål kommer att finnas 

årliga aktivitetsplaner som beskriver kommunalförbundets insatser för att nå 

de strategiska målen. Aktivitetsplanerna ska innehålla mätbara delmål och 

ska följas upp kontinuerligt.  

 

Direktionen tog 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften för 2018, 

från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig 

prövning i förhållande till förbundets finansiella ställning. Från år 2021 är 

medlemsavgiften 36 kr per invånare.  

I budgetförslaget har tagits i beaktande; det ekonomiska läget som 

kommunerna står i, den besparingsåtgärd avseende kurser och konferenser 

som gjorts under innevarande år samt det osäkra läget på grund av Covid-19. 

En konsekvensanalys har gjorts avseende effekten av utebliven 

indexuppräkning för kommande treårsperiod, med konsekvensen att 

budgeterat resultat direkt påverkas och landar i ett underskott.  

 

Utöver indexuppräkningen om 3% har en analys av befolkningsökningen i 

regionen under de tre senaste åren gjorts och ett genomsnitt på 0,4% per år 

har räknats fram. 

 

Revisionen i kommunalförbundet har upphandlat ny sakkunnig revisor, 

vilket medfört en högre kostnad, som revisionen nu äskar en budgethöjning 

för, om 45 000 kr för 2021. Det finns medräknat i den budget som bifogas 

verksamhetsplanen.  

 

Den nya modellen från Västra Götalandsregionen för de delregionala 

tillväxtmedlen är ännu inte är klar, vilket även påverkar processen med 

framtagandet. För att inte den totala processen med budgetarbetet ska 

påverkas kommer inte en remissversion av tillväxtbudgeten att skickas ut till 

kommunerna. Förslaget kommer istället att beredas i chefsnätverken och 

beslut tas av direktionen den 29 oktober enligt plan.  
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forts. § 106 

 

Avtalstecknande parter för KAV är Högskolan Väst och Fyrbodals 

kommuner genom kommunalförbundet. Samverkansavtalet trädde i kraft den 

1 januari 2018 och omfattar kalenderåren 2018–2020. KAV ska i 

ömsesidighet genom samverkan och samproduktion bedriva gemensam 

kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för 

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. 

Finansiering av verksamheten har kunnat göras av kommunalförbundet 

under 2018, 2019 och för innevarande år 2020 med icke upparbetade 

delregionala tillväxtmedel. Kortsiktigt har finansiering lösts för 2021 genom 

icke upparbetade tillväxtmedel enligt beslut i arbetsutskottet den 20 mars 

2020. Från år 2022 och framåt föreslås en kommunal finansiering för att 

finna en långsiktig finansiering av samverkansytan. I nu gällande 

samverkansavtal står att parterna, dvs Fyrbodals kommunalförbund och 

Högskolan Väst, gör vardera en årlig insats till Kommunakademin Väst om 

750 000 kr för finansiering av verksamhetsledning, gemensamma aktiviteter, 

projektinitiering, lokaler, drift och övriga tjänster.  

Frågan till medlemskommunerna i Fyrbodal avser framtida finansiering av 

den gemensamma samverkansytan. Som delaktig i den gemensamma 

verksamhetsarenan är behovet att årligen medfinansiera med 2,75 kr per 

kommuninvånare (nivån på kostnaden är baserad på att alla kommuner 

fortsätter att ingå som part).  

 

Erbjudande/begäran om synpunkter senast den 30 sept i särskild mall 

 Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på 

Verksamhetsplan och budget 2021-2023.  

 Medlemskommunerna ombeds att lämna svar på förslaget på 

långsiktig finansiering av samverkansytan Kommunakademin Väst.  

 

Dals-Eds kommuns (DEK) remissvar, bifogas även separat enligt 

föreskriven mall. 

 

DEK ställer sig generellt positiv till verksamhetsplanen, som ett gemensamt 

inriktningsdokument för medlemskommunerna. Texter och strategiska 

områden är relevanta i tiden och i sitt sammanhang i VGR. Tilltalande 

layout, lättillgänglig med sin liggande presentationsform och ett enkelt 

språk. Vi ser dock en bristande tydlighet när det gäller styrning och 

uppföljning samt ansvarsfördelning.                       

När det gäller styrning och uppföljning var ambitionen att minska ner antalet 

målområden och det har i och för sig blivit fallet, från 8 till 5. Men 

styrningen och uppföljningen riskerar likväl att bli mycket omfattande. Till 

att börja med täcker de strategiska utvecklingsområdena stora delar av de 

kommunala ansvarsområdena, vilket kan vara bra för att engagera många, 

men samtidigt blir det väldigt brett.  
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forts. § 106 

 

Utöver det är de strategiska målen inte mål i egentlig mening, utan ett stort 

antal målsättningar i löpande text, minst 15. Dessa saknar ambitionsnivå och 

indikatorer, vilket innebär en inbyggd otydlighet. Uppföljningen ska istället 

ske på aktivitetsnivå men aktivitetsplanen som det hänvisas till medföljer 

inte. Vi bedömer att det kommer att finnas ett stort antal indikatorer, vilket 

innebär omfattande administration. 

 

Det framgår inte hur ansvarsfördelning för genomförandet av 

verksamhetsplanen ska se ut, mellan kommunalförbundet och 

medlemskommunerna. Vi förutsätter att detta är en verksamhetsplan för 

kommunalförbundet tillika ett vägledande inriktningsdokument för 

medlemskommunerna, dvs inte ett styrande dokument för dessa. 

I inledande avsnitt samt de strategiska utvecklingsområdena lämnas inga 

synpunkter utöver ovanstående generella synpunkter.  

 

Kommunstyrelsen är medveten om att detaljerna i budget för tillväxtmedel 

inte ingår i remissförslaget utan kommer att beredas i chefsnätverken inom 

Fyrbodal inför direktionens beslut i oktober. Detta utgör inget problem då 

kommunandelen är oförändrad 37 kr/inv. I övrigt inga synpunkter.  

 

DEK ställer sig bakom förslaget till att införa en särskild avgift för 

finansiering av Kommunakademin Väst från år 2022. Det är angeläget att få 

till en långsiktighet i det strategiska samarbetet mellan kommunerna och 

Högskolan Väst.  

 

Den höjda avgiften för medlemsavgiften med 1 kr/inv, samt den särskilda 

avgiften för KAV på 2,75 kr/inv, beaktas i detaljbudget för ansvar 2111 i 

budgetarbetet för år 2022. 

         

Beslutsunderlag                                                     

Tjänsteskrivelse kommunchef 2020-08-19                              

Fyrbodals Kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021 - 2023 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunchefens förslag till  

          remissvar som sitt eget  

 

Expedieras till                                
Fyrbodals kommunalförbund                               

Kanslichef                      

KLF Controller 
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§ 107 Dnr 2020-000189 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - Bokslut  - 

Dalslands Miljö & Energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2019 för Dalslands Miljö & Energiförbund föreligger.  

 

Handlingarna ska behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som 

även tar ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

      

Beslutsunderlag                      
Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 – Dalslands Miljö & 

Energiförbund      

 

      

Beslutsförslag    

  

     -    Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande   

          årsredovisning 2019 för Dalslands Miljö & Energiförbund samt bevilja  

          förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  
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§ 108 Dnr 2020-000194 003 

Reviderad förbundsordning för Dalslands miljö- och 

energiförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbund har inkommit med förslag till revidering 

av förbundsordning vilket främst grundar sig i att Sveriges Kommuner och 

Regioner/SKR och Myndigheten för Samhäll- och beredskap/MSB har 

tecknat en överenskommelse som anger förväntningen på kommunernas 

krisberedskapsuppgifter. I överenskommelsen anges att kommunerna 

behöver ta ett större ansvar för att inkludera/få med kommunala bolag och 

kommunalförbund i arbetet. MSB anger också att kommunerna även behöver 

beakta dessa verksamheter när kommunerna tar fram styrdokumentet för 

krisberedskap för mandatperioden. 

Förbundets medlemskommuner har tagit fram en enhetlig beskrivning för en 

sådan samverkan avseende krisberedskap, utifrån denna beskrivning bör 

förbundets förbundsordning kompletteras med att förbundet ska vara en 

resurs i medlemskommunernas krisberedskap. 

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap och i 

förbundsordningens förslag till revidering 2020 redogörs för vad rollen 

innefattar. 

      

Beslutsunderlag                                
Förbundsordning Dalslands miljö- och energiförbund, revidering             

Beslut Dalslands Miljö- och energiförbund 2020-06-11 § 18 

 

      

Beslutsförslag     

     -    Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till  

          revidering av förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund 

 

 

      

 

Expedieras till                         

KF 
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§ 109 Dnr 2020-000196 212 

Fördjupningar av översiktsplanen för Årjängs och Töcksfors 

tätorter (granskning) 

Sammanfattning av ärendet 

Årjängs kommun har tagit fram förslag på fördjupade översiktsplaner (FÖP) 

för Årjängs respektive Töcksfors tätorter, som nu ute för granskning. 

Inom riksintresset för Dalsland-Nordmarken finns utpekade LIS-områden, 

vilka Årjängs kommun gör bedömningen inte kommer att inverka negativt 

på riksintresset då områdena ligger i anslutning till befintlig 

tätortsbebyggelse och rimligtvis inte inräknas i den oexploaterade natur med 

stora upplevelsevärden som riksintresset syftar till att lyfta fram. Vidare görs  

bedömningen att utvecklingsstrategierna som lyfts i FÖP:arna ligger i linje 

med riksintresseutpekandet där exempelvis ett synliggörande av tätortens 

kulturhistoriska betydelse och utveckling av hamn, bostäder och tätortsnära 

natur och promenadstråk kan utgöra positiva inslag för platsens 

upplevelsevärden. 

Riksintresset för naturvård Foxen-Stora Le kan enligt förslaget främst 

påverkas genom eventuell ny exploaterings inverkan på vattenkvalitén samt 

att tätorten innehåller två fisktrappor som är viktiga för storöringens lek. De 

två slussarna i tätorten utgör sedan lång tid tillbaka vandringshinder, men 

fisktrappor har byggts förbi kraftstationerna i Töcksfors för att möjliggöra 

uppvandring och avelsfiskinsamling av storöring från Foxen och Stora Le.  

Årjängs kommun har bifogat barnchecklista för båda FÖP:arna. 

 

Tjänsteskrivelse föreligger från utredare kanslienheten som gör 

bedömningen att de fördjupade översiktsplanerna för Årjängs respektive 

Töcksfors tätorter inte ger någon påverkan för Dals-Eds kommun. 

      

Beslutsunderlag                      

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2020-07-13 FÖP Töcksfors samt 

Årjäng 

      

Kommunstyrelsens beslut                 

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

           mot fördjupade översiktsplaner för Årjängs respektive Töcksfors  

           tätorter. Kommunstyrelsen önskar Årjängs kommun lycka till i det  

           fortsatta utvecklingsarbetet.  

 

Expedieras till                             

Årjängs kommun                                     
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§ 110 Dnr 2020-000202 005 

Behörighetspolicy Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av en kommunövergripande behörighetspolicy initierades i och med 

den Dalslands-gemensamma IT-strategin från 2004. Den beskriver att vi 

måste arbeta på ett medvetet sätt med att tilldela och återkalla behörigheter. 

Idag arbetar vi inte fullt ut på ett tillfredsställande sätt med de frågorna. 

Arbetet med att ta fram behörighetspolicyn började på allvar i och med de 

förslag på åtgärder som säkerhetsskyddsanalysen från kvartal två 2019 lyfte 

fram. Säkerhetsskyddsanalysen gjordes inom ramen för den nya IT-designen 

med Google Suite och Microsoft Active Directory, med stöd av VGR:s 

leverantör inom “Informationssäkerhetsprogram 2020”, Combitech AB. 

Dals-Eds kommuns behörighetspolicy visar på de värderingar och tankar 

som ska styra och prägla kommunens behörighetshantering kring de 

informationstillgångar vi hanterar för de vi är till för. Syftet med 

behörighetspolicyn är att uppnå kraven på sekretess, riktighet, tillgänglighet 

och spårbarhet för all vår data. Konsekvensen av en implementering av 

behörighetspolicyn är främst att vi får en systematiserad kontroll över när 

olika typer av användarroller i system ska tilldelas, återkallas eller ändras. 

Chefer, systemförvaltare, intern utvecklingsorganisation och samarbete inom 

kommunsamverkan får en tydlig policy att luta sig mot när vi 

vidareutvecklar befintliga eller bygger helt nya digitala system ensamma 

eller ihop med andra. Behörighetspolicyn är viktig utifrån EU:s nya 

dataskyddsförordning, krockar inte med några andra policies vi har och är en 

förutsättning för att vår IT-design ska kunna fortsätta utvecklas på ett 

informationssäkert vis.  

Förslaget på behörighetspolicy är framtaget i samverkan mellan IT-chefen 

och digitaliseringsstrateg samt med stöd Combitech AB. Den är därmed 

kvalitetssäkrad och kommer att hålla över tid.  

      

Beslutsunderlag                            

Tjänsteskrivelse digitaliseringsstrateg 2020-08-13                          

Behörighetspolicy för Dals-Eds kommun       

 

Beslutsförslag                  
     -    Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till 

          Behörighetspolicy.  
 

Expedieras till                           
KF 
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§ 111 Dnr 2020-000133 700 

Medborgarförslag - Att smittskyddsutrustning mot 

droppsmitta ska obligatoriskt användas i förebyggande syfte 

vid kroppsnära arbete i hemmet hos vårdtagare i riskgrupp 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2020-05-06 om att smittskyddsutrustning 

mot droppsmitta obligatoriskt ska användas i förebyggande syfte vid 

kroppsnära arbete i hemmet hos vårdtagare i riskgrupp. Kommunfullmäktige 

har 2020-05-13 § 39 remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för  

beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-06-10 § 102 att 

remittera ärendet till socialnämnden för beredning. Socialnämndens 

verksamheter följer och uppdaterar kontinuerligt sina rutiner utifrån de 

rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Västra 

Götalandsregionen tar fram. I dessa rekommendationer framgår hur 

kommunerna ska agera för att undvika smittspridning. Rekommendationerna 

tydliggörs sedan i lokala rutiner som görs väl kända i kommunens 

personalgrupper. I senaste rekommendation från Västra Götalandsregionen 

har rutinen ändrats från ”kan till bör använda skyddsutrustning vid 

ansiktsnära vård” vid arbete i vårdtagare/brukares hem. 

Smittskyddsutrustning mot droppsmitta finns i hemtjänstens bilar och om det 

är känd smitta agerar förvaltningen självklart utifrån gällande 

rekommendationer. 

Socialnämnden beslutar 2020-08-25 § 50 att hänvisa till tjänsteskrivelse från 

socialchef och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.                            

Socialnämnden anser därmed frågan besvarad. 

      

Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse socialchef 2020-08-07                                               

Regional rutin Covid-19                        

Medborgarförslag 2020-05-06 

      

Beslutsförslag 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad utifrån   

          socialnämndens yttrande. 
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KF 
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§ 112 Dnr 2020-000207 171 

MSB:s prioriteringsstöd för att genomföra rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll med anledning av 

coronaviruset 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun i 

brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring/sotning sker av fasta 

förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler. Likaså ska kommunen svara 

för att dessa skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras ur 

brandskyddssynpunkt. Enligt tredje kapitlet i förordningen om skydd mot olyckor 

(FSO) ska en kommun meddela föreskrifter om hur ofta rengöring ska ske. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får meddela föreskrifter om 

vilka objekt som ur brandskyddssynpunkt omfattas av kraven på rengöring/sotning och 

brandskyddskontroll. MSB ska även meddela föreskrifter om hur omfattande 

brandskyddskontrollen ska vara.                                                                                            

Under rådande omständigheter kan det i vissa fall uppstå svårigheter att genomföra 

sotning och brandskyddskontroll på alla objekt inom rätt frist/intervall. Dels kan den 

som ska utföra förrättningen bli hemma under en längre tid kopplat till 

samhällsstörningar och dels kan den enskilde där en förrättning ska genomföras, av 

samma anledning, inte ha möjlighet att ta emot förrättaren. Då det saknas rättslig 

möjlighet att tillfälligt ändra fristerna för brandskyddskontroll har MSB sammanställt 

ett informationsstöd till kommunerna för att prioritera de verksamheter där det ur 

risksynpunkt är mest angeläget att genomföra sotning och brandskyddskontroll.   

Under den tid som störningen pågår behöver kommunen prioritera och planera 

verksamheten på ett sådant sätt att det inte uppstår problem när förhållanden återgår 

till det normala. När de särskilda förhållandena som orsakar störningen upphör ska 

exempelvis inte fristerna jobbas ikapp genom tidigareläggning utan då planerar 

kommunen så att fristerna fortsättningsvis hållas enligt föreskrifterna.      

Beslutsunderlag                   

Tjänsteskrivelse Stf. räddningschef 2020-08-12             

MSB:s – PM – Prioriteringsstöd för att genomföra rengöring/sotning och 

brandskyddskontroll med anledning av coronaviruset 

     

Kommunstyrelsens beslut          

     -    Kommunstyrelsen beslutar att Sotarn på Dal får utföra  

          rengörning/sotning och brandskyddskontroll enligt MSB:s  

          informationsstöd under tiden samhällsstörningen pågår 
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Stf. räddningschef  
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§ 113 Dnr 2020-000137 042 

Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2019 föreligger avseende Stiftelsen Hugo 

Berglunds donation. 

Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. 

    

   

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning 2019 avseende Stiftelsen Hugo Berglunds donation.      
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§ 114 Dnr 2020-000136 042 

Årsredovisning 2019 - Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årsredovisning 2019 föreligger avseende Stiftelsen Ester och 

Conrad Carlssons hjälpfond. 

Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning      

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till 

årsredovisning 2019 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Fondens ekonom                        

KF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(38) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om att skrivelse har inkommit från Kommittén för 

Dalslands sjukhus som gäller att Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden ska 

göra en översyn och beredning inför att nämnden ska ta ställning till 

varmvattenbassängen för kommande år. Kommitténs uppmaning till 

kommunstyrelsen är bland annat att försöka påverka norra nämndens 

politiker till ett positivt beslut i frågan. 

 

Vice ordföranden informerar om att Eva Lindh, Finansdepartementet,         

Paula Holmqvist riksdagsledamot och Socialdemokraterna Fyrbodal besöker 

under dagen utvecklingscentret för att diskutera: 

-  Statlig närvaro                                                                                    

-  Arbetsförmedling, Polis, Försäkringskassa        

-  Kompetensförsörjning                                 

-  Utbildningsmöjligheter                

-  Statliga medel                                 

-  Järnvägen 

 

Räddningschef informerar om att det under sommaren varit en skogsbrand  

och då har samverkan skett med Räddningsregion Bergslagen, för övrigt har 

det varit tillbud i byggnader, avåkningar/bränder av långtradare på 

Nössemarksvägen, drunkningstillbud . 

 

Trygghetssamordnaren informerar om hur kommunen har agerat från när 

Crona pandemin började och det krisledningsarbete som gjorts till dags dato. 

Information lämnas också om Brott och otrygghet i kommunen såsom 

skadegörelse, oro kopplat till covid-19, motorburen ungdom och 

bostadsinbrott. Fältverksamhet har arbetat 15 tim under olika tider på dygnet, 

veckorna 25-33. 
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§ 116 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar bland annat om Fyrbodals 

delårsrapport ekonomi och verksamhet och en skrivelse som gäller 

utbildningsplatser till Högskolan Väst. 
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§ 117 Dnr 39152  

Delegationsbeslut KS 2020-09-02 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.      
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forts. § 117 

 

Delegat 

 

Stf. räddningschef 

Beskrivning 

 

Delegationsbeslut 2020-111 - Tillsynsföreläggande enligt 5 kap. 2§ 

Lag (2003778) om skydd mot olyckor 

 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2020-110 - Parkeringstillstånd 10 2020  

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2020-109 - Parkeringstillstånd 9 2020 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2020-108 - Parkeringstillstånd 8 2020 

HR-chef                     Delegationsbeslut 2020-107 - Beslut om  

                                          lönetillägg för chef i beredskap under  

                    semestervecka - Susanne Kinhult 

 

HR-chef Delegationsbeslut 2020-106 - Beslut om lönetillägg för chef i 

beredskap under semestervecka - Anna Rosenberg 

HR-chef Delegationsbeslut 2020-105 - Beslut om lönetillägg för chef i 

beredskap under semestervecka - Ann-Helen Adler Johannesson 

HR-chef Delegationsbeslut 2020-104 - Beslut om lönetillägg pga utökade 

ansvarsområden som en följd av avsaknad av verksamhetschef på 

Utsikten - Jeanette Montgomery 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2020-103 - Parkeringstillstånd 7 2020 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2020-102 - Parkeringstillstånd 6 2020 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-101 - att fastighetsägaren själv får utföra 

rengöring - Ödebyn 1:49 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2020-100 - att fastighetsägaren själv får utföra 

rengöring - Äng 2:34 

Stf. räddningschef             Delegationsbeslut 2020-99 - Tillsynsföreläggande  

                                          enligt 5 kap. 2§ Lag (2003:778) om skydd mot  

                                          olyckor 

 

Stf. räddningschef             Delegationsbeslut 2020-98 - Tillsynsföreläggande   

                                           enligt 5 kap. 2§ Lag (2003:778) om skydd mot    

                                           olyckor 

 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-97 - Tillfälligt hyresavtal Karlssons - 

Hyreslättnader med anledning av coronapandemin 
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forts. § 117 

 

KS ordförande, 

Anderssons Skog 

 

 

Delegationsbeslut 2020-96 - Avtal om upplåtelse av jakt - 

Anderssons Skog 

 

Kost- och städchef            Delegations 2020-95 - Anställnings- & Lönebeslut  

                                          - Kock kostenheten 

 

Arbetsmarknads- och 

Integrationschef 

Delegationsbeslut 2020-94 - Anställnings- & Lönebeslut - Kock 

bemanningsteamet 

Fastighetsförvaltare, 

Eds bowling 

Delegationsbeslut 2020-93 - Tillfälligt hyresavtal Eds bowling - 

Hyreslättnader med anledning av corona 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-92 - Nyttjanderättsavtal - del av Dals-Ed, Ed 

10:3 >2 

KS ordförande, 

nyttjanderättshavare 

Delegationsbeslut 2020-91 - Avtal om upplåtelse av jakt - Kårslätts 

Jaktlag 

Kommunkansliet Delegationsbeslut 2020-90 - Parkeringstillstånd 5 2020 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Delegationsbeslut 2020-89 Ordförandebeslut fältverksamhet sommar 

2020 

HR-chef                     Delegationsbeslut 2020-88 - Bedömning av     

                                          tillämpning gällande lokal policy vid avbruten  

                                          semester 

 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-87 - Tillägg till hyreskontrakt del av Ed 

2:214 och Ed 10:3 - Kontraktstid 2020-06-01 - 2021-05-31 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-86 - Hyreskontrakt offentlig mark del av Ed 

2:214 och Ed 10:3 - Kontraktstid 2020-04-01 - 2025-03-31 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-85 - Hyresavtal parkering ED 2:214 plats 5 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-84 - Hyresavtal parkering ED 2:15 plats 6 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-83 - Hyresavtal parkering ED 2:15 plats 3 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-82 - Hyresavtal parkering ED 2:15 plats 2 

Kommunchef Delegationsbeslut 2020-81 - Beslut om ställföreträdare för 

kommunchef sommaren 2020 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-80 - Sångstunder i Terassparken 2020 

KS ordförande, VD 

Västfrakt 

Delegationsbeslut 2020-79 - Nyttjanderättsavtal del av Onsön 3:10 - 

Avtalstid 2020-01-01 - 2029-12-31 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(38) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 117 

 

Fastighetsförvaltare           Delegationsbeslut 2020-78 - Nyttjanderättsavtal -  

                                          del av Ed 10:1 - Fotbollsplan Hagaskolan 

 

Teknisk chef                      Delegationsbeslut 2020-77 - Nyttjanderätts-  

                                           /skötselavtal Ed 10:3 - Smör & socker AB 

 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-76 - Hyresavtal parkering ED 2:15 plats 5 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2020-75 - Hyresavtal parkering ED 2:15 plats 4 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-74 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:49 om upphävande av Dals-Eds 

kommuns lokala trafikföreskrifter (1438 2011:2) om förbud att 

stanna fordon på båda sidor av Magasinsgatan delen 

Hantverkaregatan - Östra Torggatan 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-73 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:48 om upphävande av Dals-Eds 

kommuns lokala trafikföreskrifter (1438 2008:6) om förbud att 

parkera inom vändzon på Skogsvägen 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-72 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:47 om upphävande av Dals-Eds 

kommuns lokala trafikföreskrifter (1438 2007:1) om förbud att 

parkera fordon på Verkstadsvägen 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-71 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:46 om upphävande av Dals-Eds 

kommuns lokala trafikföreskrifter (1438 2006:45) om förbud att 

parkera inom lastzon på Faktorsgatan 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-70 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:44 om upphävande av Dals-Eds 

kommuns lokala trafikföreskrifter (1438 2006:31) om parkering på 

Björkhaget 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-69 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:43 om stannande och parkering på 

Magasinsgatan 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-68 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:42 om förbud att parkera fordon på 

Alegatan 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(38) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

forts. § 117 

 

Teknisk chef 

 

 

Delegationsbeslut 2020-67 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:41 om ändamålsplats på Faktorsgatan 

 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-66 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:40 om förbud att parkera fordon på 

Ängsvägen 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-65 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:39 om upphävande av Dals-Eds 

kommuns lokala trafikföreskrifter (1438 2011:3) om villkor för 

parkering vid Hagalid (Delesgatan) 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-64 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:38 om förbud att parkera fordon på 

Snörrumsvägen 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-63 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:37 om förbud att parkera fordon på 

Kronoparksvägen 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-62 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:36 om förbud att parkera fordon på 

Hjortronstigen 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-61 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:35 om förbud att parkera fordon på 

Hantverkaregatan 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-60 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:34 om förbud att parkera fordon på 

Faktorsgatan 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-59 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:21 om stannande och parkering för 

rörelsehindrade med parkeringstillstånd vid Willys 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-58 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:20 om laddplats vid Willys 

Teknisk chef Delegationsbeslut 2020-57 - Dals-Eds kommuns lokala 

trafikföreskrifter 1438 2020:19 om parkering vid Willys 

 

Kommunkansliet               Delegationsbeslut 2020-56 – Parkeringstillstånd 4    

                                          2020 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-09-02 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr 39153  

Meddelanden KS 2020-09-02 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 


