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- digitalt sammanträde via Google Meet

Beslutande

Ledamöter
Martin Carling (C), Ordförande
Christina Virevik (C)
Elisabet Forsdahl (C)
Kenneth Bergslätt (M)
Andreas Nilsson (M)
Tommy Olsson (KD)
Per-Erik Norlin (S), 1:e vice ordförande
Carina Halmberg (S)
Anders Bengtsson (SD)
Eva A Johansson (C)
Ersättare
Börje Holmqvist (S)

Övriga närvarande

Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef §§ 24, 31-32
Kerstin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund § 25
Ingela Dejenfelt, måltidschef och logistiksamordnare, Tomelilla kommun § 25
Gunnar Olsson, Gröna Klustret, Nuntorp, § 25
Christian Nilsson, kommunstrateg § 25
Henrik Jonsson, fastighetsförvaltare § 31-32

Justerare

Per-Erik Norlin

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Anett Isaksson

Ordförande
Martin Carling
Justerare
Per-Erik Norlin
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§ 23

Dnr 2020-000224 041

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 – Finansiella mål
Sammanfattning av ärendet
Inga förändringar avseende de finansiella målen föreslås inför 2022 då dessa
bedöms vara adekvata i förhållande till kommunens mål om god ekonomisk
hushållning. De finansiella målen definieras enligt bifogad handling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-01-26
Bilaga - Finansiella mål 2022

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta de finansiella målen för år 2022
inklusive beskrivning i enlighet med bilaga

Expedieras till
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 2021-000042 042

Årsredovisning 2020 Dals-Eds kommun – Bokslut Verksamhetsberättelse 2020 – KS verksamheter
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsberättelser 2020 föreligger för kommunstyrelsens förvaltningar.
Samhällsbyggnadschef föredrar vid dagens sammanträde
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsberättelse.
I respektive verksamhetsberättelse redovisas bland annat en omvärldsanalys,
uppföljning görs av grunduppdraget, utvecklingsmål och ekonomiskt utfall.
Samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklings- och anpassningsarbete som
planerats för 2020 har fått stå tillbaka då det skapats mycket extra arbete,
både med anledning av Covid-19 samt datakraschen och det försenade
bokslutet 2019. De olika arbetsgrupperna har fortsatt arbetet beträffande att
skapa samsyn på grunduppdraget och de tre nyttorna, kund, ekonomi och
medarbetare. Också arbetet med kommunikation, dialog och delaktighet
inom ledningsgrupp och arbetslag har fortsatt.
I delårsbokslutet har helårsprognosen bedömts till ett underskott på 605 tkr.
Det slutliga resultatet har fastställts till 1 476 tkr bättre än budget, vilket till
största delen beror på statliga bidrag och minskade kostnader inom kost- och
lokalvårdsenheten.
Kommunledningsförvaltningen har under året präglats framförallt av
krishantering till följd av coronapandemin, vilket har påverkat det
långsiktiga utvecklingsarbetet i både kommun och förvaltning. Dels på
grund av tidsbrist, dels eftersom samverkansprocesser kring
grunduppdrag och utveckling försvårats utifrån restriktioner för att
minska smittspridning.
Därutöver innebar arbetet med rekonstruktionen av 2019 års
redovisning efter ekonomisystemkraschen i december 2019, samt
implementering av nytt ekonomisystem, behov av prioriteringar för
främst ekonomienheten men även övriga verksamheter har påverkats.
I delårsbokslutet har helårsprognosen bedömts till minus 640 tkr jämfört med
budget, det slutliga resultatet uppgick till minus 436 tkr jämfört med budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-02-24
Verksamhetsberättelse 2020 – KS Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsberättelse 2020 – KS Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur
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forts. § 24
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande
verksamhetsberättelse 2020 för kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Expedieras till
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
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§ 25

Dnr 2021-000003 420

Förstudie samordnad varudistribution Dalslandskommunerna
Sammanfattning av ärendet
I januari 2019 startar projektet Fossilfri Gränsregion 2030 som drivs av
Fyrbodals kommunalförbund. Projektets mål är att Fyrbodal ska vara
fossiloberoende avseende transporter innan 2030.
Fyrbodals kommunalförbund inleder efter intresse från
medlemskommunerna ett samarbete med Nationellt Centrum för kommunal
samordnad varudistribution och fick då uppdraget att samordna berörda
tjänstepersoner från Dalslandskommunerna och starta en process för att
undersöka potentialen för en gemensam samlastningscentral i Dalsland.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-03 § 2 presenterar
kommunstrategen ärendet och kommunstyrelsen tar emot och noterar
slutrapporten och uppdrar till kommunledningsförvaltningen i samverkan
med kostenheten att fortsatt bevaka och bereda ärendet inför Direktionsmöte
den 15 april 2021.
Till dagens sammanträde har inbjudits Karin Stenlund från Fyrbodals
kommunalförbund, Ingela Dejenfelt, måltidschef och logistiksamordnare,
Tomelilla kommun och Gunnar Olsson, Gröna Klustret, Nuntorp.
Karin Stenlund presenterar resultaten av förstudien kring kommunal
samordnad varudistribution där Dalslandskommunerna ingår.
Ingela Dejenfelt, presenterar hur samordnad varudistribution och e-handel
fungerar i praktiken i Tomelilla kommun.
Gunnar Olsson, presenterar synergier mellan ny satsning hos Gröna klustret
och kommunal samordnad varudistribution .
Förslag till kommunens syn på ärendet ska presenteras på
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021.
Ärendet föranleder till frågor och diskussion men inga beslut vid dagens
sammanträde.

Expedieras till
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§ 26

Dnr 2021-000037 214

Samråd - Detaljplan Vången 1:82, Bengtsfors kommun
Sammanfattning av ärendet
Bengtsfors kommun har skickat ett förslag till bland annat Dals-Eds
kommun gällande ny detaljplan på fastigheten Vången 1:82 för samråd.
Detaljplanen tas fram genom standardförfarande med granskning i enlighet
med Plan- och bygglagen.
Planens syfte är att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde inom
fastigheten Vången 1:82 strax norr om Bäckefors tätort i Bengtsfors
kommun. Planområdet har ett strategiskt läge vid korsningen mellan väg
166/172, i nära anslutning till järnvägen som utgör viktiga godsstråk i
regionen. Detaljplanen innebär att det nuvarande täktområdet om cirka
17 hektar ändras till ett verksamhetsområde som omfattar upp till cirka
29 hektar. I dagsläget är vetskapen om vilken typ av verksamhet som
kommer att etablera sig inte känd. Området planeras för en successiv
utbyggnad under lång tid och dess planerade storlek bedöms attrahera
ytkrävande verksamheter. Industriverksamhet medges inom hela
planområdet men får dock ej vara störande för omgivningen.
Planområdet nås primärt från väg 166/172 och angörs via väg 2107. Enligt
förslaget påverkas inte korsningen väg 166/172 av åtgärden. Om det visar sig
att etableringar inom det nya planområdet leder till att trafikflödet på väg
2107 påverkas föreslås att vägkorsningen uppgraderas.
Planförslaget bedöms av plan- och bygglovingenjör som positivt ur ett
mellankommunalt perspektiv, då den kan generera till ökad sysselsättning
och nya arbetstillfällen inom flera branscher som bland annat kan gynna
Dals-Eds kommuns näringsliv och invånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och bygglovingenjör 2021-02-22
Detaljplan för Vången 1:82 samt karta
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget ur ett mellankommunalt
perspektiv och har i övrigt inget att erinra mot rubricerat planförslag.

Expedieras till
samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Justerandes signatur
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§ 27

Dnr 2021-000015 175

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om
brandfarliga och explosiva varor för 2021
Sammanfattning av ärendet
Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen som Dals-Eds kommun
planerar att genomföra under 2021 enligt Lag (2003:778) LSO och Lag
(2010:1011) LBE.
Kommunen ansvarar för att tillsynen av dessa lagar med tillhörande
föreskrifter efterlevs.
Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och
enligt handelsprogrammet skall en tillsynsplan antas för varje år.
Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör myndighetsutövning enligt
LSO och LBE.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stf. räddningschef
Tillsynsplan för räddningstjänsten 2021 samt bilaga

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tillsynsplan enligt Lag om
skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för
2021

Expedieras till
Räddningstjänsten

Justerandes signatur
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§ 28

Dnr 2020-000310 300

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade
incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
Sammanfattning av ärendet
Infrastrukturdepartementet/energienheten har inkommit med remiss till
kommunen gällande: Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian
ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet.
Infrastrukturdepartementet vill främst få synpunkter på författningsförslagen
och Energimarknadsinspektionens bedömning om att en
nätkoncessionshavare har ett absolut ansvar att leverera el till sina befintliga
kunder.
Samhällsbyggnadschefen har tagit del av de handlingar som bifogats
remissen och som beskriver problematiken, det föranleder dock inte till att
lämna några synpunkter enligt bifogad svarsblankett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – samhällsbyggnadschef 2021-02-02
Handlingsplan - kapacitetsutmaningen i elnäten
Förslag - ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i
elnätsverksamhet

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tar del av remissen och beslutar att Dals-Eds
kommun inte har några synpunkter.

Expedieras till
Infrastrukturdepartementet

Justerandes signatur
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§ 29

Dnr 2020-000153 040

Initiativärende - Kartläggning och redovisning till politiken
inför budget 2022
Sammanfattning av ärendet
Anders Bengtsson (SD) har 2020-06-03 inkommit med ett initiativärende till
kommunstyrelsen. Ärendet har beretts av kommunchef inför fortsatt
behandling och beslut i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige konstaterar i samband med budgetbeslut 2020-11-11
§ 84 bland annat att förslag till ramfördelning inte heller inför år 2021 kan
underbyggas med kostnadsanalyser och slutsatser. Därmed kunde det ännu
inte säkerställas att budgetnivåerna per verksamhet och förvaltning är fullt
relevanta i förhållande till struktur, behov och politiska ambitionsnivåer,
utan de bygger främst på historiska förhållanden. Den totala kostnadsnivån i
kommunen är för hög i förhållande till befintliga medel, såväl nu som enligt
den ekonomiska långtidsprognosen. För att skapa utrymme för arbetet med
genomlysning, analys, utvärdering och åtgärder för kostnadsanpassning
under 2021, har nämnderna uppmanats att fokusera mindre på budgetanalys
och mer på kostnadsanalys. Budgetramarna skall därmed tillsvidare främst
ses som något att förhålla sig till och inte i första hand att utkrävas ansvar
utifrån, förutsatt att arbetet med analys och hållbara åtgärder för
kostnadsanpassning fortgår och rapporteras löpande i den strukturerade
dialogen. Anledningen har varit att det fanns en medvetenhet om att arbetet
med att nå budgetbalans kommer att ta längre tid än ett år. Målet för
ekonomisk balans har för närvarande satts till år 2023. Parallellt med arbetet
för ekonomisk balans ska hänsyn tas till medarbetarnytta och kundnytta,
formulerat som mål till år 2023. Nämnderna har inkommit med svar och
ställer sig bakom budgetberedningens bedömning i remissförslaget.
Förvaltningen anser därmed att uppdraget som föreligger från
Kommunfullmäktige och som även nämnderna har ställt sig bakom, är
bredare än Sverigedemokraternas initiativärende och att det i nuläget inte är
befogat med något ytterligare parallelluppdrag, som i grunden har samma
syfte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-02-08
Initiativärende – Sverigedemokraterna
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till pågående uppdrag
avstå från att utdela ytterligare uppdrag, med samma syfte, till
nämnder, styrelse och förvaltningar
Expedieras till
Initiativtagare
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§ 30

Dnr 2021-000021 001

Principbeslut i frågan om omorganisation av Dalslands Turist
AB och Dalslands Kanal AB
Sammanfattning av ärendet
Dalslands turist AB/DTAB har under 2020 påbörjat ett genomförande av en
organisationsförändring som syftar till att integrera turistbolaget med
kanalbolaget /DKAB för att på det sättet samla resurserna och tillsammans
bli mer effektiv i bolagens uppdrag.
Förändringen innebär att det numera finns en VD för båda bolagen som ska
tillvarata respektive bolags intressen och där det är möjligt samordna för att
uppnå större effektivitet och skapa mervärde. Personalen ska vara anställd
och det praktiska arbetet ska ske inom DKAB medan DTAB genom
styrelsen får en beställarfunktion gentemot DKAB. En del i förändringen är
att kontoret flyttas till Upperud.
Behov finns av att under 2021 arbeta vidare med att konkretisera uppdraget
för bolagen och formerna för samverkan genom att ta fram och i
kommunerna behandla konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för
den nya organisationen. För att snarast möjligt komma igång med och få
effekt på det nya arbetssättet och organisationen, görs bedömningen att
principbeslut och uppdrag för den fortsatta utvecklingen behöver fattas.
Vid styrelsemöte i Dalslands Turist AB den 1 december 2020 beslutar därför
styrelsen att:
1. rekommendera fullmäktigeförsamlingarna att fatta ett principbeslut om att
ställa sig bakom organisationsförändring av Dalslands turist AB/Visit
Dalsland (DTAB) och Dalslands kanal AB
2. uppdra till bolagets VD att skicka ut underlag för principbeslut till
ägarkommunerna och efter beslut, i dialog med kommuner och
medlemsföretag, verka för att upprätta konsortialavtal, bolagsordning och
ägardirektiv för antagande i respektive kommun under 2021
Bedömning görs av kanslichef att samordningen enligt ovan underlättar
möjligheterna till fokusering och marknadsföring av varumärket.
Kanalen är dessutom en viktig gemensam utgångspunkt för samarbetet inom
Dalsland och för Dals-Eds del ligger det i linje med kommunens fokus på att
inom ramen för Utvecklingsplanen utveckla Stora Le som en resurs och som
en del av kanalen. Samtidigt är det viktigt att Dals-Ed inom samarbetet även
tillvaratar andra turistiska värden såsom vandring i våra naturområden och
kanoting i våra övriga sjöar och vattendrag, som en värdefull resurs för hela
Dalsland.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-02-03
Förslag - Principbeslut i frågan om omorganisation av Dalslands Turist AB
och Dalslands Kanal AB

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom
organisationsförändring av Dalslands turist AB/Visit Dalsland (DTAB)
och Dalslands kanal AB (DKAB) enligt beskrivningen ovan
- Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen uppdra att i
dialog med bolagens VD under 2021 upprätta konsortialavtal,
bolagsordning och ägardirektiv för antagande i kommunen under året

Expedieras till
KF

Justerandes signatur
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§ 31

Dnr 2019-000255 290

Utredning Hagaskolans kök och matsal
Sammanfattning av ärendet
Hagaskolans kök är i akut renoveringsbehov och efter en utredning som
gjorts av samhällsbyggnadsförvaltningen kring den framtida
måltidsverksamheten på Hagaskolan, redovisas vid kommunstyrelsens
sammanträde 2020-06-03 § 74 tre olika alternativ som förutsätter en
sammanslagning av Hagaskolans och Edsgärdets kök.
Kommunstyrelsen beslutar då att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen
att projektera för en renovering av befintlig matsal, rivning av befintlig
köksutbyggnad samt tillbyggnation av en ny köksdel i anslutning till
befintlig matsal. Finansiering av projektering om 3,1 mkr ska ske genom
investeringsmedel för Hagaskolans kök och matsal.
Kommunstyrelsens uppdrar också åt samhällsbyggnadschef att i dialog med
ekonomichef och utifrån projekteringsunderlag, bereda beslutsunderlag
beträffande finansiering för projektet inför beslut i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-11-11 § 84 att godkänna
investeringsbudget med bland annat finansiering för skolrestaurang
Hagaskolan om 22,6 mkr. Efter genomförd projektering har
samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört upphandling som har resulterat i
fyra stycken anbud. En bedömning av produktionskostnaden har gjorts
2020-09-18 som slutar på 22 600 000 kr. Efter att anbuden inkommit så
kunde en uppdaterad sammanställning av kostnadsbedömningen göras som
slutar på 26 311 000 kr, vilket är 3 711 000 kr högre än den ursprungliga
kalkylen. Fastighetsförvaltaren preciserar i tjänsteskrivelsen de ökade
kostnaderna och vad som tillkommit i form av bland annat utökning av mer
utvecklat kök, av gata/väg norr om köket, solpaneler och personalutrymmen.
Därutöver beskrivs också hyreskostnader för det nya köket/matsalen och
kostnader i dagsläget. Efter samråd med ekonomichef så kan de
överskjutande kostnaderna för investeringen tas av fastighetsförvaltarens
investeringsbudget 2021-2023. För ärendet görs bedömningen att
medbestämmande inte krävs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, fastighetsförvaltare – 2021-02-22
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till
finansiering för de fördyringar i projektet som beskrivs ovan om
totalt 3 711 000 kr. Finansieringen ska ske genom
fastighetsförvaltarens investeringsbudget 2021-2023
Expedieras till
Fastighetsförvaltare
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Dnr 2020-000125 255

Nyttjanderättsavtal Ed 10:1 - Fotbollsplan konstgräs
Hagaskolan
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-05-06 § 54 om nyttjanderättsavtal för
Eds FF om del av ED 10:1, nuvarande grusplan, för att anlägga en
konstgräsplan. Vid ansökan om bygglov har dock ärendet återremitterats då
det inte framgick av nyttjanderättsavtalet att konstgräsplanen ska vara öppen
för allmänheten.
I reviderat förslag görs tillägg med villkor som reglerar att detaljplanens
föreskrifter om allmänt ändamål ska säkerställas av nyttjanderättshavaren, att
ansvar ska regleras i separat avtal samt att läckage av platsmaterial ska
förhindras vid anläggande av konstgräs.
Bedömning görs av fastighetsförvaltare att i nuläget används området främst
till skolverksamhet, som isbana under vintertid och till fotbollsträningar
under tidiga vårmånader. Området används också till evenemang såsom
Nostalgimässan och som parkering vid marknader.
Enligt gällande detaljplan ska området användas för allmänt ändamål som
bollplan och skolverksamhet ska ha tillgång till området.
Nyttjanderättsavtalet har reviderats för att tillgodose användning enligt
detaljplan samt allmänhetens åtkomst. Kvarstår gör begränsningar för
framtida evenemang, som villkoras av att aktiviteter som genomförs måste
vara förenliga med markområdets underlag. Dessa begränsningar bedöms
dock inte strida mot detaljplanens syfte och användningsområde.
Evenemang som inte är förenliga med markområdets underlag bedöms
kunna lösas på annan plats och i dialog med berörda.
Yrkande
Martin Carling (C) yrkar på att Kommunstyrelsen uppdrar åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med FOKUS-förvaltningens
kultur- och fritidsverksamhet, föra dialog och hitta lösningar för de
föreningar som på grusplanen bedrivit verksamhet som inte längre är lämplig
efter byte av underlag till konstgräs, samt redovisa lösningar för kommunala
ansvar som inte längre kan tillgodoses på den aktuella platsen.
Dialog ska ha genomförts och förslag till nya lösningar ska finnas på
plats innan byggnationen påbörjas. Återredovisning av uppdraget ska ske
till kommunstyrelsen under våren 2021 och senast till sammanträdet 28 april.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att
Carlings yrkande ska bifallas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare – 2021-02-23
Reviderat nyttjanderättsavtal del av Ed 10:1

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till reviderat
nyttjanderättsavtal och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna erfoderliga handlingar
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med FOKUSförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet, föra dialog och hitta
lösningar för de föreningar som på grusplanen bedrivit verksamhet som
inte längre är lämplig efter byte av underlag till konstgräs, samt
redovisa lösningar för kommunala ansvar som inte längre kan
tillgodoses på den aktuella platsen.
Dialog ska ha genomförts och förslag till nya lösningar ska finnas på
plats innan byggnationen påbörjas. Återredovisning av uppdraget ska
ske till kommunstyrelsen under våren 2021 och senast till
sammanträdet 28 april 2021

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
FOKUS-nämnden
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Dnr 2020-000206 310

Medborgarförslag - Trafikhinder på Gamla Edsvägen mellan
Hagaskolan och Sockenstugan
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag inkommer 2020-08-10 som gäller trafikhinder på Gamla
Edsvägen mellan Hagaskolan/Sockenstugan. Kommunfullmäktige beslutar
2020-09-16 § 67 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-10-14 § 150 att
remittera förslaget till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.
Samhällsbyggnadschefen har inkommit med tjänsteskrivelse som beskriver
den aktuella vägsträckan, hur området ser ut, hastighetsbegränsningar och
cykel- och gångbanan. 2019 genomförs en trafikmätning på den aktuella
50-sträckan under en vecka. Cirka 72 % höll sig inom den lagstadgade
hastighetsbegränsningen och 5,4 % körde mer än 10 km för fort.
Förslagsställaren föreslår att det placeras ut ett liknande hinder som
Trafikverket har gjort på Södra Moränvägen i Äng. Gamla Edsvägen är en
något smalare väg och det är en begränsad längd på vägsträckan cirka 250
meter innan man kommer till 30 km sträckan där det finns trafikhinder i
form av gupp. Vid vissa tider i samband med skolskjutsarna förekommer det
busstrafik från båda håll vilket kan skapa visst problem i trafiken.
Undertecknad har i samråd med kommunens säkerhetssamordnare kommit
fram till att ett trafikhinder på nämnda sträcka inte minskar olycksrisken till
den grad som gör investeringen med tillhörande driftskostnader försvarbar.
Samhällsbyggnadschefen tackar för förslaget som sådant.
Bedömningen är dock att det finns en bra gång- och cykelbana på den
aktuella sträckan och att olycksrisken inte är större på den här
vägsträckan än på någon av de andra kommunala vägarna i tätorten
och därför är det i nuläget inte aktuellt med trafikhinder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – samhällsbyggnadschef 2021-02-01
Medborgarförslag 2020-08-10
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad
utifrån samhällsbyggnadschefens yttrande
Expedieras till
KF
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Dnr 2021-000053 107

Kallelse till bolagsstämma i Dalslands Turist AB torsdagen
den 11 mars 2021
Sammanfattning av ärendet
Dalslands Turist AB ägs gemensamt av Färgelanda, Mellerud, Dals-Ed,
Bengtsfors, Åmål och Vänersborgs kommuner och har som uppdrag att
utveckla och marknadsföra Dalsland som destination. Bolaget ska i
huvudsak vara verksamt inom tre områden, marknad och kommunikation,
företagsutveckling samt mottagarorganisation.
Kommunstyrelsen har att utse ombud till rubricerad bolagsstämma för
Dalslands Turist AB.
Beslutsunderlag
Kallelse till bolagsstämma – Dalslands Turist AB
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Per-Erik Norlin till
kommunens ombud vid bolagsstämma för Dalslands Turist AB den
11 mars 2021

Expedieras till
Dalslands Turist AB
Per-Erik Norlin
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Dnr 2021-000024 130

Tillsyn av Dals-Eds stödboende - Dnr 3.2.2-23311/2020
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av Dals Eds
stödboende. Inom ramen för aktuell tillsyn genomförs inspektionen med
föreståndaren via videosamtal den 9 december 2020, tjänsteanteckning
upprättas av IVO om vad som framkom vid inspektionen.
Därefter begärs med stöd av 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL att
huvudmannen yttrar sig över uppgifterna i tjänsteanteckningen som rör att
registerkontroll i enlighet med vad som anges i lag (2007:171) om
registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, inte har
inhämtats för personalen vid boendestöd.
Vidare begär IVO att få ta del av registerutdragen som har inhämtats vid
anställning av föreståndaren.
Utifrån detta yttrande tar IVO beslut 2021-01-15 och begär samtidigt med
stöd av 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att kommunstyrelsen
redovisar de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att komma till
rätta med bristerna.
Kommunstyrelsen redovisar att man genom föreståndaren begärt in och
kontrollerat utdrag från Polismyndighetens misstanke- och
belastningsregister på samtlig tillsvidareanställd personal samt timavlönad
personal som arbetar inom Kommunens stödboendeverksamhet.
I beslut som inkommer 2021-02-08 bedömer IVO att kommunstyrelsens
redovisade åtgärd, att i efterhand inhämta registerutdrag, inte är tillräckligt
för att säkerställa att det inte kan hända igen. IVO begär med stöd av 13 kap.
5 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL, att kommunstyrelsen redovisar hur den
har hanterat eller kommer att hantera bristen utifrån det systematiska
kvalitetsarbetet som anges Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
I denna föreskrift framgår i 4 kap. bland annat att den som bedriver
socialtjänst ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i
verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Vidare
framgår att för varje aktivitet ska den som bedriver socialtjänst utarbeta och
fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.
Kommunstyrelsen i Dals-Ed har tagit del av beslutet.
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Nedan redovisas de åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med
bristerna.
Verksamheten har gått igenom de rutiner som finns i samband med att ny
personal anställs och i den checklista som används har ett förtydligande
gjorts för att säkerställa att utdrag inhämtas innan anställning.
Sedan en tid tillbaka finns också bockrutor på Kommunens anställnings- och
lönebeslut där medarbetare vars befattning kräver uppvisande av
registerutdrag får sin ruta i bockad i samband med att utdrag uppvisas och
avtal skrivs. Utdraget förvaras därefter i personalakt på HR.
I nuvarande rutin/checklista står; Utdrag ur belastnings- och
misstankeregistret lämnas till den chef/föreståndare som skriver avtalet.
Utdrag ska uppvisas innan avtal skrivs. Vid lämnat utdrag ska bock också
finnas i rutan för detta på anställnings- och lönebeslutet.
Det finns också länk till rätt utdrag samt en information kring hur/var
utdraget beställs.
Timavlönad personal i Dals-Eds kommun administreras av ett
kommunövergripande bemanningsteam. Här har också ett förtydligande
gjorts i beställningsformuläret där det framgår att personal som ska arbeta
mot Dals-Eds stödboende behöver uppvisa registerutdrag från misstankeoch belastningsregistret innan anställnings- och lönebeslut skrivs. Det finns
även här länk till rätt utdrag som administratör i bemanningsteamet kan
förmedla till medarbetare innan avtal skrivs.
Beslutsunderlag
Begäran om ytterligare redovisning – IVO
Tjänsteskrivelse AMI-chef – 2021-02-24
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Arbetsmarknads- och
Integrationschefens yttrande och åtgärder i ärendet och överlämnar
detta som svar till IVO
Expedieras till
Inspektionen för vård och omsorg
Arbetsmarknads- och Integrationschef
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Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar
Per-Erik Norlin (S) ställer frågan om när kommunstyrelsen får redovisning
av Heltidsresan.
Svar lämnas av nämndsekreterare, att HR-konsulten är inbokad till
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021.
Tommy Olsson (KD) ställer en fråga om Linden 2 och om det finns behov av
ytterligare boende.
Ordföranden svarar att kommunen har visat intresse att delta i ett projekt
som ger oss möjlighet att genomföra en marknadsundersökning utan
kostnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått frågan och ska framöver
arbeta med detta.
Christina Virevik (C) informerar om att alla politiker oavsett om man är
ledamot eller ersättare ska få genomgå arbetsmiljöutbildningen, dock
avvaktas med tidpunkten på grund av Corona.
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Dnr 14270

Rapport från Kommunalförbunden
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar från Fyrbodals Direktions
sammanträde 2021-02-11 om de ärenden som behandlats bland annat
internkontrollplan 2020, arvodesreglemente 2021, delegationsordning och
principbeslut avseende digital signering.
Information lämnas också från samverkansmöte med direktionen och
Dalslands Miljö- och energinämnd den 18 februari 2021.
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Dnr 40063

Delegationsbeslut KS 2021-03-03
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till
dagens sammanträde.
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Delegat

Beskrivning

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-11 – Parkeringstillstånd
nr 1, 2021

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-10 - Att fastighetsägaren
själv får utföra rengöring - Ed 2:201

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-09 - Yttrande ansökan
bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
Eds-Torp 1:59

Kost- och städchef

Delegationsbeslut 2021-08 - Protokoll MBL § 19
Sammanslagning av Hagaskolan/Edsgärdets kök
p.g.a. flytt av produktionen under ombyggnation

Kost- och städchef

Delegationsbeslut 2021-07 - Protokoll MBL § 11
Sammanslagning av Hagaskolan/Edsgärdets kök
p.g.a. flytt av produktionen under ombyggnation

Fastighetsförvaltare

Delegationsbeslut 2021-06 - Hyreskontrakt del av
Ödebyn 1:55 - Ahlstrom-Munksjö AB
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Dnr 40064

Meddelande KS 2021-03-03
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25(25)

