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§ 40 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. Ärendet har därefter flera gånger diskuterats och 

information har lämnats på arbetsutskottets sammanträde. Den 14 april 2021 

ska direktionen i Dalslands Miljö- och energiförbund besluta om hur ärendet 

ska fortgå och ett ställningstagande tas vid dagens sammanträde. 

                                                                                                          

Kommunsstrategen sammanfattar i tjänsteskrivelsen vad kommunal 

samordnad varudistribution innebär för kommunen från upphandling eller att 

distributionscentral drivs på egen hand, tills den mottagande enheten får 

leverans. Beskrivning görs också om hur miljöbelastningen minskar och om 

hur det ger kontroll över inköpsprocessen och vad det innebär, därutöver 

beskrivs fördelar respektive nackdelar av samordnad varudistribution. 

Hänvisning görs till kommunens mål och Barnkonventionen där 

samordnad varudistribution bidrar till att uppfylla kommunens miljömål, 

främst genom ett minskat antal transporter samt en ökad effektivitet i 

varuflöden, framförallt inom kostenheten. Andelen närproducerade och 

lokala livsmedel ökar vilket ger skolbarn och äldre en ännu högre kvalitet på 

måltiderna. 

 

Utifrån val av affärsmodeller kan det krävas investeringar i digitala 

inköpssystem, som är grunden för en samordnad varudistribution.  

Vidare kan det krävas investeringar i fordon, distributionscentral samt 

personella resurser, dels för implementering och dels för drift och inköp. 

En förutsättning är att investeringarna genomförs i samarbete med övriga 

Dalslandskommuner. 
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forts. § 40 

 

Kommunstrategens bedömning är Dalslands nuvarande livsmedelsavtal med 

Menigo med flera löper fram till våren 2022 och en process för ny 

upphandling har inletts vilket innebär att ett nytt system som kräver en 

noggrann implementering inte kan införas före 2026. 

 

Parallellt har det pågått ett arbete inom Gröna Klustret vid Nuntorp och 

där Skafferi Värmland/Dalsland/Väst är ett företag som har målet att 

från våren 2022 ha ett driftsatt och utvecklat ett samarbete med flera 

offentliga kunder och lokala livsmedelsproducenter i och från 

Fyrbodalsområdet. 

Skafferi affärsidé är att lagerhålla lokalproducerade livsmedel och sälja 

och distribuera, en typ av samordnad varudistribution och under 2021 

pågår en försöksverksamhet mellan kommunernas kostansvariga och 

Gröna Klustret. 

 

      

Beslutsunderlag                   
Tjänsteskrivelse – kommunstrateg 2021-03-22      
Förstudie samordnad varudistribution - Dalslandskommunerna 

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -     Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun är positivt inställd   

           till en fortsatt gemensam process i ärendet som bör innehålla  

           fördjupningar i frågor som e-handel system, transportfrågor för    

           kommunerna och företagen, finansiering och resurser, effektivisering   

           i egna verksamheter, samverkan med Gröna Klustret  

      

 

 

 

Expedieras till 

Dalslands Miljö- och energiförbund                                

Enhetschef Kost- och lokalvård                               

Samhällsbyggnadschef                      

Kommunstrateg 
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§ 41 Dnr 2021-000048 50 

Trafikverkets revidering av riksintressen för 

kommunikationer - Länsstyrelsens Dnr 408-4738-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har från Trafikverkets mottagit remiss gällande reviderade och 

till viss del förändrade utpekanden av riksintresse kommunikationer. 

Länsstyrelsen väljer att samråda med kommunerna i Västra Götalands län för 

insamlande av kompletterande synpunkter. 

Tjänsteskrivelse föreligger från kommunstrateg som redogör för 

Länsstyrelsens syn på underlaget och de tre utgångspunkter som står fast vid 

deras remissvar. Redovisning görs också om anläggningar som inte längre 

bedöms vara av riksintresse Västra Götaland i vår närhet. 

Enligt Trafikverket så har inte utpekande av riksintressen koppling till 

ägande, ansvar eller finansiering utan det handlar om att skydda objektet mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av 

anläggningen. Riksintresse ska alltså säkerställa funktionen hos 

transportsystemet så att inte eventuellt tillkommande bebyggelse med mera 

påverkar detta negativt 

Väg 164 är en del av funktionellt prioriterat vägnät och rekommenderad väg 

för farligt gods där vi bedömer att den även fortsatt kommer att vara oavsett 

om den inte längre utgör ett riksintresse. Således har vi fortsatt de 

restriktionerna som gäller för detta att förhålla oss till vid planläggning med 

mera så i verkligheten borde det inte innebära så stora 

konsekvenser/förändring.                                             

                                                                                                                               

Trafikverkets  nuvarande beskrivning  av väg 164 sägs det:                                

Vägen ingår i de av Region Västra Götaland utpekade stråk som är viktiga 

för regional utveckling och som funktion för kommun- och 

regionöverskridande arbetspendling.                                                                           

Väg 164 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Vägen 

är en viktig förbindelse mellan norra Bohuslän och Dalsland/Värmland. 

I tjänsteskrivelsen redovisas också andra parametrar som är med i 

bedömningen:     

-  Funktionen kan vara av internationell (ingå i TEN-T, det Trans Europeiska   

   Transportnätverket), nationell eller av särskild regional karaktär.  

-  Av särskilt intresse är länkar som sammanbinder andra   

   kommunikationsanläggningar av riksintresse inom transportsektorn eller   

   noder som är av betydelse för samverkan mellan trafikslagen.  

-  Kommunen menar att väg 164 har den funktionen. 
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forts. § 41     

 

-  Vägen ingår också tillsammans med väg 172, en omledningsväg för E6  

    norr om Uddevalla. 

-  Vägen är till viss del samma sträckning som väg 166, som leder till  

   gränspassagen mot Norge vid Kornsjö. 

-  Gällande järnvägsstationen i Ed så ingår den i Norge/Vänerbanan som är  

   en TEN-T stomnät, och är alltså ett europeiskt intresse. 

-  Bedömningen är att kommunens arbete med bygglovsprocess inte  

   påverkas. 

                                                                                                                 

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2021-03-04                                               

Länsstyrelsen med bilagor från Trafikverket:                                                              

-  Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändringar per län.   

-  Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion                                                      

-  Förteckning över riksintresseanspråk, samrådsversion 

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att:  

         Dals-Eds kommun har svårt att bedöma utfallet av de föreslagna  

         förändringarna och varför väg 164 tas bort som riksintresse     

                                                                                                                     

         Kommunen menar att beslutet inte får påverka vägens status för  

         drift och underhåll samt investeringar i Trafikverkets och andra  

         myndigheters handläggning och synsätt.                                              

         Kommunen önskar att Länsstyrelsen framför denna oro  

    -    Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och    

         skickar den till Länsstyrelsen som kommunens svar och uppdrar åt  

         förvaltningen att fortsätta bevaka utvecklingen i ärendet 

 

      

 

 

Expedieras till 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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§ 42 Dnr 2021-000042 042 

Årsredovisning 2020 Dals-Eds kommun - Bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef och ekonomichef föredrar ärendet. 

Årets resultat innebär att kommunens ekonomiska marginal förbättrats jämfört med 

nivån vid ingången av året. Sett över den senaste treårsperioden ligger dock den 

genomsnittliga resultatnivån lägre än vad det finansiella målet anger.                     

Arbetet med att på lång sikt anpassa nettokostnaderna till de finansiella 

förutsättningar som finns pågår enligt fullmäktiges beslutade Strategi för 

Långsiktigt hållbar Ekonomi och Verksamhet (LEV) och med tillitsbaserad styrning 

och ledning som verktyg och ledstjärna. Nämnder, förvaltningar och verksamheter 

har förutom att definiera och fastställa grunduppdrag, utvecklingsområden och 

kritiska kvalitetsfaktorer nu påbörjat arbetet med att identifiera vilka verksamheter 

som ska prioriteras att i första hand analyseras på djupet.                                              

Syftet med det fördjupade analysarbetet är att få fram en bild av kostnaderna i 

förhållande till det uppdrag som utförs. På så sätt blir bilden klarare av hur effektiv 

kommunens organisation/verksamheter är jämfört med andra och om budget är rätt 

utifrån ambition och uppdrag. Dialog ska föras kontinuerligt med politiken under 

tiden, både i respektive nämnd/styrelse men också i de månatliga nämndsamråden. 

Dals-Eds kommun redovisar ett resultat på +15,8 mkr, en positiv avvikelse mot 

budget om 7,5 mkr. Jämfört med resultatet 2019 är det en förbättring med 27,2 mkr. 

Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var totalt -10,4 mkr. Socialnämndens 

budgetavvikelse uppgick till -8,1 mkr, FOKUS-nämndens budgetavvikelse till -3,4 

mkr. För kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning så blev utfallet -0,4 mkr 

jämfört med budget, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning redovisade en 

positiv avvikelse mot budget på +1,5. 

Att Dals-Eds kommun trots en stor negativ budgetavvikelse för kommunens 

nämnder ändå gör ett positivt resultat beror framförallt på att riksdagen under året 

beslutat om ett nytt anslag, Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden.     

Dals-Eds kommun fick därmed totalt 9,1 mkr i extra generellt statsbidrag för 2020. 

Samtidigt har skatteunderlaget i riket inte ökat i den takt som förväntats vilket 

inneburit stora negativa slutavräkningsposter, både för 2019 och 2020. Detta har 

påverkat Dals-Eds kommuns skatteintäkter för året med totalt -3,5 mkr.                    

Vidare infördes på grund av coronaviruset tillfälliga regler för sjuklönekostnader, 

Dals-Eds kommun har erhållit totalt 5,1 mkr i ersättning för sjuklönekostnader 

under 2020. 

Kommunens "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning" stipulerar att god 

ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 

verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, 

ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med 

lagar, regler och etablerade normer. De finansiella samt verksamhetsmässiga målen 

beslutas årligen när Kommunfullmäktige tar Kommunplanen. Vår bedömning är att 

kommunen i allt väsentligt har en god ekonomisk hushållning.  
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forts. § 42 

 

Kommunen uppfyller fem av de sex finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning under 2020.  

Det mål som inte uppnåtts är att resultatet inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser under en treårsperiod ska vara så stort att investeringar 

inom skattefinansierad verksamhet, med undantag av stora och långsiktiga 

investering, kan egenfinansieras samt att Kommunfullmäktige inför varje 

budgetår kan avsätta en post för oförutsedda händelser/kostnader. Under den 

senaste treårsperioden har Dals-Eds kommun redovisat ett resultat på i 

genomsnitt 0,3 mkr per år. Dock fortgår arbetet med att på lång sikt anpassa 

nettokostnaderna till de finansiella förutsättningar som finns och vi kan se att 

nettokostnadsutvecklingen bromsats. 

Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun antog i december 2019 

utvecklingsplanen för åren 2020-2023. Utvecklingsplanen har åtta 

utvecklingsmål inom de fyra utvecklingsområdena; kompetens, demokrati, 

plats och miljö. Hållbarhetscontroller beskriver i tjänsteskrivelsen en 

sammanställning över bedömningen av måluppfyllelsen, där 7 mål efter 

första året bedöms delvis ha uppnåtts och 1 mål bedöms uppnått. 

      

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse hållbarhetscontroller 2021-03-24                        

Årsredovisning 2020 Dals-Eds kommun 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till   

         årsredovisning 2020 för Dals-Eds kommun och att årsredovisningen  

         överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

Beslutsförslag 

     -   Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reservera  

         9,8 mkr till resultatutjämningsreserven 

     -   Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna  

         årsredovisning 2020      

                                                                                                                                                              

Expedieras till                              

Kommunens revisorer                         

KF 
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§ 43 Dnr 2021-000023 617 

Inrättande av grundsärskola i Dals-Eds kommun - utredning 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS-nämnden beslutar 2021-01-27 § 9 att ställa sig positiv till att inrätta 

grundsärskola för elever i årskurserna 1-3 på Snörrumsskolan och uppdrar åt 

förvaltningen att arbeta vidare med den fortsatta planeringen, samt att se 

över möjligheten för att även erbjuda grundsärskola på Hagaskolan årskurs 

4-9. FOKUS-nämnden beslutar vidare att lyfta ärendet i kommunstyrelsen 

för att äska medel motsvarande 650 tkr för 2021 för att inrätta en 

grundsärskola på Snörrumsskolan. 

Dals-Ed har idag fem elever som är inskrivna i grundsärskola åk 1-9 och 

läser på annan ort. Hösten-20 genomförs utredningar på Snörrumsskolan 

som visar att sex elever i F-3 tillhör målgruppen elever som har rätt till 

mottagande i grundsärskola. FOKUS-förvaltningen ser nu en möjlighet att 

erbjuda grundsärskola i Dals-Ed i elevernas hemkommun. Eleverna ges då 

möjlighet att fortsatt delvis läsa integrerat i sina nuvarande klasser i de 

ämnen där det är relevant och behålla ett socialt sammanhang som de är 

trygga med och även erbjuda lärmiljöer riktade mot endast grundsärskola. 

Det är även en stor ekonomisk besparing att erbjuda dessa elever 

grundsärskola på hemmaplan då kostnaden för IKE samt taxikostnaderna 

faller bort. Den beräknade ökade kostnaden för inrättande av grundsärskola 

på Snörrumsskolan beräknas till 1 225 mkr för läsåret 21/22 varav 650 tkr 

krävs för 2021. Ht-21 har kommunen minst tre elever inskrivna i 

grundsärskolan åk 4-9 som idag studerar i grannkommunen. Om kommunen 

även väljer att inrätta grundsärskoleundervisning för dessa tre 

grundsärskoleelever på Hagaskolan åk 4-9, beräknas en ökad kostnad till 1 

167 tkr för läsåret 21-22 varav 712 tkr krävs för 2021.  

                                                                                                          

Beslutsunderlag                                    
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-02-05                                                            

Beslut FOKUS-nämnden 2021-01-27 § 9                                                                       

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen tackar för informationen och ser positivt på att   

          det inrättas grundsärskola för elever i kommunen                                                  

     -    Kommunstyrelsen beslutar att utifrån att inga medel finns avsatta  

           centralt för oförutsedda händelser, varken på Kommunstyrelsens eller    

           Kommunfullmäktiges nivå, finns inga medel att fördela till               

           FOKUS-nämnden utifrån nämndens begäran. Om medel ska  

           tillskjutas FOKUS-nämnden behöver omfördelning av befintliga    

           ramar inom övriga nämnder och styrelse göras                                              

Expedieras till           
FOKUS-nämnden              
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§ 44 Dnr 2021-000008 800 

Evenemangsmedel 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-03 § 7 att betrakta evenemangsmedlen 

som stimulansmedel för att involvera invånare i genomförande av aktiviteter 

i utvecklingsplanen.                                                                                  

Kanslienheten uppdras att i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen 

arbeta fram fördelning av medlen utifrån aktiviteterna i utvecklingsplanen 

2021 och återkomma med redovisning till kommunstyrelsen.  

 

Förslag till fördelning/åtgärder och nyttjande av medlen föreligger och 

beskrivs i tjänsteskrivelse från kanslichef. Med hänsyn tagen till prioriterade 

aktiviteter i Utvecklingsplanen för 2021, är fokus på de redovisade 

åtgärderna avgränsade till Terrassparken och Freudentahlska parken. 

Åtgärderna är av karaktären att de kan bli genomförda under året och 

tillsammans med allmänhet och föreningar.  

                                                                                                                         

En del av åtgärderna beräknas att genomföras i samband med 

gemensam arbetsdag med allmänhet, föreningar och kanske skolan 

under vår och höst samt som en möjlighet till aktivitet vid 

friskvårdstimmar för personal. Kommunförrådet och AMI kommer att 

bli en viktig resurs för flera av åtgärderna. Bedömningen är att 

åtgärderna och arbetet på det här sättet är dels en möjlighet för att 

skapa ökad attraktivitet i centrum och dels har ett värde för ökad 

sammanhållning och delaktighet från hela samhället i 

platsutvecklingen.  

Hänvisning görs till kommunens mål och Barnkonventionen genom att 

åtgärderna har en direkt koppling till aktiviteter i Utvecklingsplanen och 

syftar i allra högsta grad till att utveckla platsen med fokus på barn och 

ungas behov.  

 

Finansiering av åtgärderna om totalt 250 000 kronor ska ske inom anslaget 

för evenemangsmedel 2021 och de tillkommande driftskostnaderna för 

underhåll av banan och isspolning bedöms kunna ske inom 

samhällsbyggnadsförvaltningens ram.  

MBL bedöms inte vara nödvändig för det aktuella ärendet.  
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forts. § 44 

 

 

Bedömning görs om att åtgärderna ligger väl i linje med aktiviteter i 

kommunens Utvecklingsplan såsom att rusta Terrassparken, Freudentahlska 

parken och att involvera invånare i platsutvecklingen genom gemensamma 

arbetsdagar. Viss osäkerhet finns kring möjligheterna att finansiera samtliga 

åtgärder men här får vi vara praktiska och kreativa tillsammans med 

invånare och föreningar för att hitta lösningar. Ambitionen är också att ett 

engagemang kring åtgärderna kan stimulera kommun och samhälle till 

ytterligare genomförande av aktiviteter i Utvecklingsplanen, såväl i centrum 

som i landsbygderna.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras 2021-03-10 § 40 om att 

evenemang under innevarande år i form av kulturveckan sker inom ramen 

för Friluftslivets år 2021. 

      

      

Beslutsunderlag                     

Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-03-01 

    

   

Kommunstyrelsens beslut 

    -     Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och uppdrar åt  

          samhällsbyggnadsförvaltningen och kanslienheten att i bred  

          samverkan genomföra åtgärderna under 2021  

 

   

      

 

 

 

 

 

Expedieras till             

Samhällsbyggnadsförvaltningen                       

Kanslienheten 
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§ 45 Dnr 2021-000055 160 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnd 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering föreligger av reglemente för krisledningsnämnd senast reviderad 

vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-14 § 107. 

Enligt styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 

ska kommunfullmäktige fastställa reglemente för krisledningsnämnden.                                    

Under extraordinär händelse i fredstid utgörs krisledningsnämnden av 

samma ledamöter som kommunstyrelsens arbetsutskott. Under höjd 

beredskap utgörs kommunens ledningsfunktion av kommunstyrelsen. 

Av styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 

framgår att Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande utformning av 

sin planering. Förslaget till reviderat reglemente har tagits fram i samarbete 

inom säkerhetssamordnarnätverket i Dalsland. Genom att så långt som 

möjligt ha samma utformning av dokument och arbetssätt, skapas ännu 

större förutsättningar för att kunna bistå varandra vid större händelser, 

kommunerna emellan och därmed också skapa större uthållighet.            

Syftet är också att eftersträva ett enkelt och tydlig dokument som är enkelt 

att tillämpa vid extraordinära händelser. 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i 

kommunen finnas en krisledningsnämnd. 

                                                                                                      

Säkerhetssamordnare bedömer att reviderat dokument för 

krisledningsnämndens reglemente har ett behov av uppdatering och har 

enligt förslaget uppdaterats för att möta dagens kravställning samt för att 

stärka samarbetet mellan Dalslandskommunerna i form av likformighet i 

styrande dokument.       

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-03-10 § 45 att bjuda in     

säkerhetssamordnaren till dagens sammanträde.   

                                                                                                                 

Beslutsunderlag                         
Tjänsteskrivelse säkerhetssamordnare 2021-03-04              

Förslag reviderat reglemente krisledningsnämnd      

                                                                                                                 

Beslutsförslag 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av reglementet  

          för krisledningsnämnden  

                                                                                                                              

Expedieras till                        
KF 
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§ 46 Dnr 2020-000321 200 

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot 

buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets 

byggregler 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss har inkommit 2020-12-18 från Boverket som ger tillfälle att lämna 

synpunkter på förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i 

byggnader och förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler 

(2011:6) - föreskrifter och allmänna råd med tillhörande 

konsekvensutredning.  

Avsikten med den nya regelmodellen är bland annat att förbättra 

byggsektorns förutsättningar att utveckla innovativa lösningar som skapar 

mervärde och uppfyller det tekniska egenskapskravet om skydd mot buller i 

byggnader. Bland annat innebär det ökat krav på dokumentation. Avsikten är 

dock inte att i sak förändra kravnivån avseende skydd mot buller i byggnader 

jämfört med tidigare. Författningsförslaget innebär dock att några krav för 

bostäder skärps, medan några andra lättas.  Boverkets förslag till nya 

föreskrifter om skydd mot buller i byggnader handlar om krav på 

byggnadernas invändiga miljö. Föreskrifterna ska inte sammanblandas med 

bestämmelserna i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader, som handlar om markens lämplighet för bebyggelse. 

Remissvar ska ha kommit in till Boverket senast den 9 april 2021. 

Beslutsunderlag                         
Tjänsteskrivelse bygginspektör 2021-02-26.                                                         

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader 

och förslag till ändring i Boverkets byggregler. 

           

Kommunstyrelsens beslut              

     -    Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig positivt kring avsikten att     

          utveckla nya lösningar inom byggsektorn för skydd mot buller i  

          byggnader men att bullerkraven för bostäder inte bör skärpas  

          ytterligare.  

 

      

Expedieras till       

Boverket – svarsmall                         

Bygginspektör 
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§ 47 Dnr 2020-000276 340 

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer - Västerhavets 

vattendistrikt 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har tagit fram förslag till 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer.                              

Dalslands miljö- och energikontor har lämnat sina synpunkter på förslaget i 

skrivelse daterad 2021-02-19. 

                                                                                                                                   

I åtgärdsprogrammet finns sex åtgärder som är riktade till kommuner: 

1) Genomföra förvaltningsövergripande vattenplanering med helhetssyn 

utifrån avrinningsområdesperspektiv 

2) Utökad och prioriterad tillsyn enligt miljöbalken 

3) Säkerställa långsiktigt skydd för nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjning 

4) Genomföra fysisk planering så att den bidrar till att MKN för yt- och 

grundvatten kan följas 

5) Upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten  

6) Verka för att minska utsläpp av dioxiner och dioxinlika föreningar 

från småskalig förbränning.  

 

Dalslands miljö- och energikontor framhäver i sin skrivelse behovet av 

statlig finansiering för föreslagna åtgärder.                                                                                                       

Samhällsbyggnadschef och utredare kanslienheten ställer sig bakom  

Dalslands miljö- och energikontors yttrande och har inget att tillägga. 

 

Beslutsunderlag                        
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef och utredare 2021-02-25          

Synpunkter från Dalslands miljö- och energikontor 2021-02-19                   

Förslag till samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 

miljökvalitetsnormer – Västerhavets vattendistrikt 

Kommunstyrelsens beslut              

     -   Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Dalslands miljö- och  

         energikontors skrivelse daterad 2021-02-19 och poängterar vikten av    

         statlig finansiering för att klara föreslagna åtgärder  

                                                                                                               

Expedieras till                  

Vattenmyndigheten – webbformulär                                 

Dalslands Miljö- och energikontoret 
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§ 48 Dnr 2021-000043 000 

Ägarråd den 12 maj 2021 samt årsstämma den 18 juni 2021 - 

Inera AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomförs digitalt den 12 maj 

2021. Ägarrådet är Ineras beslutsorgan för övergripande strategiska frågor 

och bolagsstyrning. Ägarrådet fastställer det ägardirektiv som styr Ineras 

uppdrag, strategi samt strategiska mål för Inera avseende nästkommande 

räkenskapsår. Ägarrådet fastställer även Ineras långtidsplan och 

långtidsbudget.  

 

Ineras årsstämma äger rum den 18 juni 2021.   

Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara, detta kan med fördel ske via 

ombud. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskottets beslutar 2021-03-10 § 48 att utse 

digitaliseringsstrateg Anders Wockatz som ombud för Dals-Eds kommun på 

ägarrådet för Inera AB 

 

                                                                                                                                 

Beslutsunderlag                                   

Inbjudan till ägarråd – Inera AB 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

      -    Kommunstyrelsen beslutar att utse SKR Företag AB:s ombud att   

           företräda Dals-Eds kommun på årsstämman 2021 för Inera AB 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                                                                                                

Inera AB                    

Digitaliseringsstrateg 
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§ 49 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Agneta Johansson informerar utifrån ett arbetsmaterial om 

Dalslandssamverkan mellan Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda och Dals-Eds 

kommun. Kommunstyrelsen ställer sig positivt till det fortsatta arbetet och 

ärendet kommer att återkomma under året för beslut. 

                                                                                                                       

IT-chef Jan Lindgren informerar om hur arbetet har fortgått efter                

IT-systemkraschen. Utvecklingsarbetet som har skett består bland annat i 

minskat antal fysiska servrar i datahallen, ökad bandbredd i våra 

verksamheter och ny backup/restore rutin. 

                                                                                                                                  

HR- konsult Sara Ekelund informerar om Heltidsresan från uppstarten 2019 

fram till hösten 2021. Heltidsresans målsättning är att 1 januari 2024 ska alla 

deltidsanställda erbjudas möjlighet att arbeta heltid och alla nyanställningar 

ska vara heltidstjänster, dessutom är mål 2030 att 85 % av kommunens 

anställningar är heltidsanställningar. 

                                                                                                                                       

En enkät har varit utskickad till alla politiker i Dals-Eds kommun för att 

undersöka hur nämndadministrationen anses fungera. Kanslichefen 

informerar om bakgrund/syfte till enkäten.  

                                                                                                                         

Information lämnas från ordföranden och Christina Virevik (C) om Covid 

situationen inom kommunen. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Anders Bengtsson (SD) lyfter frågan om kommunen kommer att ta ställning 

till Postnords förslag om minskad postutdelning.                                             

Ordförande svarar att kommunen har inte blivit kontaktad av Postnord. 

Frågan bör först lyftas i partigrupperna och eventuellt bör kontakt tas med 

SmåKom för att efterhöra om dem har någon synpunkt. 

 

Kommunstyrelsens ledamöter besvarar som sista punkt på dagordningen en 

enkät som har skickats ut till alla politiker kring hur de upplever sitt uppdrag 

och vad som ska kunna förbättra förutsättningarna i utövandet av de politiska 

uppdragen.  
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§ 50 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar från Fyrbodals Direktions 

sammanträde den 25 mars 2021om följande beslutsärenden: 

-  Årsredovisnng 2020. 

-  Länsgemensamt avtal verksamhetsförlagd utbildning. 

-  Fyrbodals prioriteringar gällande revidering av regional  

   trafikinfrastrukturplan. 

-  Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. 

-  Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Fyrbodals    

   kommunalförbund avseende de delregionala utvecklingsmedlen                         

   2021-2024. 
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§ 51 Dnr 40211  

Delegationsbeslut KS 2021-03-31 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.      
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forts. § 51 

 

 

Delegat  Beskrivning 

 

Samhällsvägledare Delegationsbeslut 2021-12- Parkeringstillstånd  

2, 2021 

 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2021-13 - Att fastighetsägaren 

själv får utföra rengöring - BINTORP 1:3 

 

Samhällsvägledare Delegationsbeslut 2021-14 –Parkeringtillstånd             

3, 2021 
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§ 52 Dnr 40212  

Meddelande KS 2021-03-31 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

      

 

 


