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Kommunstyrelsen
§ 53

Dnr 2021-000020 000

Redovisning av investeringsprojekt
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2021-03-11 § 44
redovisar samhällsbyggnadschef investeringsprojekt som är slutförda under
2020. Arbetsutskottet beslutar att ärendet bereds vidare och återkommer till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14 och därefter till dagens
sammanträde.
Ombyggnaden av Hagalid och Edsgärdet, är utfört i sex etapper med
byggstart för etapp 1, 2017-05-15 och slutbesiktning av etapp 6,
2020-08-27.
Vid en genomgång av investeringarna i äldreomsorgslokalerna har
observerats att investeringskontot har belastats med mer kostnader än vad
som redovisats. Samhällsbyggnadschef anser därför att en grundlig
undersökning ska göras för att bland annat säkerställa att kostnaderna
belastar fastigheten och att inte något är felaktigt bokfört.
Byggstart för Resecentrum är 2019-05-19 och slutbesiktning 2019-12-19.
En del extra kostnader tillkom på projektet. Budget för Resecentrum har
varit 7 910 000 kr och totalkostnaden för projektet slutar på 9 597 000 kr.
Ny golvbeläggning i bollhallen med start 2020-08-03 och färdigställt
2020-08-14. Budget för omläggningen av ytskiktet har varit 400 000 kr och
den totalkostnaden slutar på 705 587 kr.
Fördelning av kostnader vad gäller de olika projekten finns redovisat i
fastighetsförvaltarens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2021-03-17.
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-04-27.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av Resecentrum
och bollhallens golvbeläggning.
- Kommunstyrelsen beslutar att återremittera redovisningen gällande
äldreomsorgsfastigheterna Edsgärdet och Hagalid till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare utredning.
Kommunstyrelsen uppdrar också till Samhällsbyggnadsförvaltningen
att återkomma med redovisning när utredningen är klar.
Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
§ 54

Dnr 2020-000125 255

Nyttjanderättsavtal Ed 10:1 - Fotbollsplan konstgräs
Hagaskolan - Återrapportering
Sammanfattning av ärendet
AMI-chef och fritid- och kulturchef lämnar en återrapportering från digitalt
dialogmöte kring konstgräsplanen den 6 april 2021.
Representanter från Eds SK, Eds Nostalgiförening, EDS FF och kommunen
deltar.
Föreningarna presenterar hur deras verksamheter påverkas av att en
konstgräsplan anläggs på grusplanen vid Hagaskolan och vilka behov man
har av lokaler/utrymmen samt ytor för att anvisa parkeringsplatser vid
kommande evenemang.
Dals-Eds kommun redovisar i samband med dialogmötet för de alternativa
platser som finns och som eventuellt kan användas.
Tidplan redovisas för anläggande av konstgräsplanen, som beräknas vara
klar i september 2021. Användningsområdet är i första hand sportaktiviteter
dock inte kastsporter. Grusplanen kommer inte heller att bli aktuellt för
spolning av is fortsättningsvis. Däremot kommer förhoppningsvis barackerna
vid Hagaskolan tas bort på sikt, och då möjliggörs spolning av is på den plats
där de står idag. Möjligheter kommer också finnas för andra föreningar,
verksamheter och kommuninvånare m.fl. att använda konstgräsplanen.
Alternativen för Eds FF att anlägga konstgräsplan var Bergslätts IP
alternativt Hagaskolan. Efter ett års utredning kom föreningen fram till att
ansöka om bidrag för anläggning vid Hagaskolan för ett samnyttjande med
Hagaskolans verksamheter, vilket ligger till grund för beviljande av bidrag
från flera av bidragsgivarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från AMI-chef och kultur- och fritidschef 2021-04-23
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen
att i samverkan med FOKUS-förvaltningens kultur- och
fritidsverksamhet, utreda vidare de alternativa ytor eller andra
tänkbara alternativ i samverkan med de berörda föreningarna, utifrån
föreningarnas olika behov och önskemål. Dessutom behövs också
ses över vilken eller vilka ytor som passar för att anlägga isbana.
Expedieras till
KSAU
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§ 55

Dnr 2021-000088 023

Avslut anställning på grund av sjukdom eller skada
Sammanfattning av ärendet
Vid avslut av anställning på grund av sjukdom eller skada kan arbetsgivaren
avsluta anställningen med en överenskommelse och arbetstagaren omfattas
av aktiva insatser under 2 år enligt Kompetens- och omställningsavtalet
KOM-KR. Överenskommelsen görs i stället för uppsägning av personliga
skäl.
När arbetsgivaren fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och genomfört
omplaceringsutredning går processen över till uppsägning. I tjänsteskrivelsen
beskrivs hur processen fortsätter fram till att anställningen upphör, då istället
för genom uppsägning av personliga skäl, genom en överenskommelse med
arbetsgivaren. Grunden för överenskommelse är nedsatt arbetsförmåga på
grund av sjukdom eller skada.
För att aktiva omställningsinsatser ska kunna ingå i en överenskommelse
krävs:
1.
2.
3.
4.

Arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet.
Omplaceringsmöjligheter hos arbetsgivaren är uttömda.
Arbetsgivaren ska varsla och underrätta om uppsägning enligt LAS.
Arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om att aktiva
omställningsinsatser ska ingå i överenskommelsen.

Överenskommelsen fattas i samråd mellan arbetstagare, chef och eventuell
facklig företrädare, det är arbetstagaren som fattar beslutet att ingå
överenskommelsen. Fram till 68 års ålder är omställningsinsatser möjligt.
Det är viktigt att bedöma att personen kan tillgodogöra sig
Omställningsfondens insatser där syftet är att få ett nytt arbete hos annan
arbetsgivare alternativt starta eget.
I samband med överenskommelsen ser många kommuner
överenskommelsen som ett erbjudande för medarbetaren och erbjuder en
summa pengar för medarbetaren, innan A-kassan går in som ekonomisk
trygghet. Ersättningsnivån varierar mellan 1-6 månadslöner alternativt en
bestämd summa eller ingen ersättning.
Överenskommelsen är ett erbjudande till arbetstagaren och innebär aktiva
insatser med Omställningsfonden. Eventuell ersättning belastar respektive
verksamhet.
Verksamheten alternativt förvaltningen står för kostnader kopplade till avslut
av anställning.
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forts. § 55
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – HR-konsult
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar om en ersättningsnivå med tre månadslöner
i samband med överenskommelsen.
- Kommunstyrelsen beslutar att utvärdering och återkoppling ska ske till
kommunstyrelsen efter två år.

Expedieras till
HR-konsult
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§ 56

Dnr 2020-000235 043

Taxor och avgifter 2021 - Dals-Eds kommun –
Felparkeringsavgift och hyra parkering
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har enligt lag 1976:206 om felparkeringsavgift rätt att meddela
parkeringsanmärkning om fordon har stannats eller parkerats i strid mot
gällande föreskrifter på allmän plats. Enligt förordning 1976:1128 om
felparkeringsavgift ska kommunfullmäktige fastställa felparkeringsavgift till
en summa i intervallen 75-1000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-05-13 § 30 att införa felparkeringsavgift
och fastställde avgiften för år 2020 till 800 kronor vid parkering på
rörelsehindrades p-platser utan giltigt tillstånd och till 400 kronor vid
parkering i strid mot övriga föreskrifter rörande parkering och stannande av
fordon. Årskostnad för hyra av kommunal parkering i centrum fastställdes
samtidigt till 1 680 kronor för elplats och 1 080 kronor för plats utan el.
Ingen kostnad för felparkeringsavgift, kontrollavgift och hyra av parkering
har fastställts för 2021.
Utredarens bedömning är att felparkeringsavgift, kontrollavgift samt hyra av
kommunal parkering i centrum föreslås fastställas till samma summa som för
år 2020. Vidare föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt
inkluderar felparkeringsavgift/kontrollavgift samt hyra av kommunal
parkering i centrum i sina ordinarie taxor och avgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-04-01.
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar:
- att fastställa felparkeringsavgift och kontrollavgift för år 2021 i
Dals-Eds kommun till 800 kronor vid parkering på rörelsehindrades
p-platser utan giltigt tillstånd och till 400 kronor vid parkering i strid
mot övriga föreskrifter rörande parkering och stannande av fordon.
-

Justerandes signatur

att fastställa årskostnad för hyra av kommunal parkering i centrum
för år 2021 med 1680 kronor för elplats och 1080 kronor för plats
utan el.
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fort. § 56
-

att revidera taxor och avgifter för 2021 med tillägg om
felparkeringsavgift och kontrollavgift samt årskostnad för hyra av
kommunal parkering. Inför 2022 års taxor och avgifter uppdras till
samhällsbyggnadsförvaltningen att inkludera felparkeringsavgift,
kontrollavgift och hyra av kommunal parkering i centrum i
förvaltningens ordinarie taxor och avgifter.

Expedieras till
KF
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Dnr 2021-000007 290

Bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds kommun 20212023
Sammanfattning av ärendet
Dals-Eds kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs 2016. Enligt Lag
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska
kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång
per mandatperiod. Uppgifterna ska särskilt grunda sig på en analys av den
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för
särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjerna för
bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap 3 § 5 p
plan- och bygglagen (PBL).
Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-03 § 3 att samråda om förslag till
bostadsförsörjningsprogram 2021-2023 under perioden 2021-02-042021-04-01.
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från kommunens vision och
utvecklingsplan.
Utredaren kanslienhetens bedömning är att förslaget tar utgångspunkt i de
synpunkter som inkommit i medborgardialogen för ny ÖP samt den enkät
som skickats ut till aktörer inom bostadsbranschen i kommunen och öppnar
också upp för samverkan och delaktighet i genomförandestrategins
aktiviteter. Tidsperioden i bostadsförsörjningsprogrammet har satts till
2021-2023 för att skapa synergieffekter då det revideras samtidigt som
kommunens utvecklingsplan. För att underlätta uppföljning och för att
säkerställa att aktiviteterna blir genomförda föreslås också att aktiviteterna
för bostadsförsörjningsprogrammet integreras i genomförandeplanen för
kommunens utvecklingsplan. Förslaget har reviderats i enlighet med
kommentarer i samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-04-21
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta bostadsförsörjningsprogram
2021-2023.
Expedieras till
KF
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Dnr 2021-000084 200

Remiss av betänkande Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd SOU 2020:78
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har tillsatt en utredning som gjort en översyn på
strandskyddslagstiftningen i syfte att föreslå författningsändringar som gör
om strandskyddet i grunden. Förslaget ska ge ökad differentiering där
hänsyn tas till att tillgång till stränder och sjöar varierar i landet, liksom
befolkningstäthet och exploateringstryck. Förslaget ska göra det lättare att
bygga i landsbygdsområden och förbättra förutsättningar för bostäder och
näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna
näringar i områden med lågt exploateringstryck. Förslaget ska också syfta till
att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer,
den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade
områden.
Dals-Eds kommun är inte remissinstans i ärendet, men efter en
överenskommelse mellan Dalslandskommunernas, Vänersborgs och Årjängs
kommunstyrelse ordföranden så planeras för ett gemensamt yttrande.
Bengtsfors och Melleruds kommuner är remissinstanser och ska bereda
ärendet och skriva fram ett förslag till gemensamt yttrande för samtliga
ingående kommuner.
Utredare kanslienheten sammanfattar i föreliggande tjänsteskrivelse vad som
framgår av förslaget i åtta punkter. Det föreslås också att regeringen bör
utreda behov av att se över undantaget för areella näringar, att strandskydd
bör digitaliseras och en ökad satsning på tillsyn.
Bedömningen är att strandskyddslagstiftningen försvårar för utveckling och
är en viktig fråga för kommunerna. Förslaget skulle kunna innebära
lättnader, men det innebär också delar som skulle kunna utgöra ytterligare
begränsningar för framtida utveckling i strandnära läge. Med ett gemensamt
yttrande bedöms våra synpunkter få större vikt.
Beslutsunderlag
Remiss av betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat
strandskydd SOU 2020:78.
Yttrande från SKR och SmåKom.
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-03-31.
Förslag till gemensamt yttrande 2021-04-13
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den gemensamma
tjänsteskrivelsen och anta den som gemensamt yttrande.
- Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande får i
uppdrag att underteckna det gemensamma yttrandet.

Expedieras till
Bengtsfors kommun
Utredare kanslienheten
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Dnr 2021-000082 171

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra
brandskyddskontroll och rengöring/sotning av alla förbränningsanordningar.
På många håll i landet utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av
kommunen. Dals-Eds kommun har avtal med Sotarn på Dal som gäller fram
till och med 2022-06-30. Avtalet är förlängt med två år fram till 2024-06-30.
Taxa för sotning och brandskyddskontroll är indexreglerad och revideras
årligen som regel per den 1 april via SKR:s sotningsindex.
Kommunstyrelsen beslutar 2017-11-29 att godkänna föreliggande avtal med
Sotarn på Dal AB och de medföljande bilagorna kring sotningstfrister och
objektspriser.
Revideringen av taxa för sotning och brandskyddskontroll följer således inte
budgetåret då taxan för innevarande år sträcker sig fram till den 31 mars
2020. Bedömning görs därför om att kommunfullmäktige för sin behandling
av taxan kan hänvisa till den årliga revideringen av centralt index för sotning
och brandskyddskontroll och att låta kommunstyrelsen tillika
räddningsnämnd, fastställa taxan. När taxan är fastställd ska publicering ske
via kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stf. räddningschef 2021-03-23
Sotningsindex – Sveriges Kommuner och Regioner

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar, med kommunfullmäktiges bemyndigande,
att fastställa taxan för sotning i enlighet med indexreglering från
SKR.

Expedieras till
Stf. räddningschef
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Dnr 2021-000051 000

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2021
Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska
redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § bör
motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid
ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska
avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.
Inkom
200921

Rubrik
Motion - attraktiv kommun

Ärendets gång
Motion har inkommit 2020-09-21 från Börje Holmqvist (S) om att göra
Dals-Ed till en än mer attraktiv kommun. Motionen behandlas vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-21 och remitteras till
kommunstyrelsen för beredning av förslag till motionssvar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 2020-11-11 motionen och
beslutar att remittera motionen till kommunledningsförvaltningen för
beredning av ärendet.

Inkom
210316

Rubrik
Motion - Politisk övertygelse ska utgöra grund för
diskriminering och att det införs i likabehandlingsplanen
för Dals-Eds kommun

Ärendets gång
Motion har inkommit 2021-03-16 från Anders Bengtsson (SD) politisk
övertygelse ska utgöra grund för diskriminering och att det införs i
likabehandlingsplanen för Dals-Eds kommun. Motionen behandlas vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-17 och remitteras till
kommunstyrelsen för beredning av förslag till motionssvar.

Justerandes signatur
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Inkom
200914

Rubrik
Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid
Tavlans motionsområde

Ärendets gång
Medborgarförslag inkom 2020-09-14 som gäller en discgolf (frisbeegolf)
bana vid Tavlans motionsområde. Medborgarförslaget behandlas vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16 och remitteras till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
2020-10-04 att remittera
medborgarförslaget till FOKUS-nämnden för beredning och därefter
återkomma till arbetsutskottet.
Inkom
200916

Rubrik
Medborgarförslag - Skatepark i Ed

Ärendets gång
Medborgarförslag inkom 2020-09-16 som gäller skatepark i Ed.
Medborgarförslaget behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 202009-16 och remitteras till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
2020-10-14 att remittera medborgarförslaget till FOKUS-nämnden för
beredning och återkomma till arbetsutskottet.
Inkom
201201

Rubrik
Medborgarförslag - Årlig hållbarhetsvecka med fokus på
ekologisk hållbarhet förslagsvis i samband med Earth
Hour

Ärendets gång
Medborgarförslag inkom 2020-12-01 och gäller årlig hållbarhetsvecka med
fokus på ekologisk hållbarhet förslagsvis i samband med Earth Hour.
Medborgarförslaget behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 202012-16 och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-01-20 att remittera
medborgarförslaget till kommunchef för beredning av förslag till svar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla ärendet 2021-04-14.
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Inkom
210308

Rubrik
Medborgarförslag - Skolträdgårdar som pedagogiskt
verktyg i undervisningen

Ärendets gång
Medborgarförslag inkom 2021-03-08 och gäller skolträdgårdar som
pedagogiskt verktyg i undervisningen. Medborgarförslaget behandlas vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-17 och remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2021-04-12
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar
att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner och
medborgarförslag.

Expedieras till
KF
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§ 61

Dnr 2021-000100 340

Remiss bakgrundsbeskrivning 2 Örekilsälven inom ramen för
miljöanpassning av vattenkraften 531-3997-2021
Sammanfattning av ärendet
Remiss från Länsstyrelsen i Västra Götaland har inkommit till kommunen.
Örekilsälven är en första del bakgrundsbeskrivning i en samrådsprocess som
sker i år och som ska utgöra underlag för kommande prövningar i mark- och
miljödomstolen (MMD). Ägarna till de vattenkraftverk som är anmälda till
den nationella planen för moderna miljövillkor (NAP), ska i början av 2022
lämna in ansökningar till MMD i Vänersborg.
I denna första remiss vill de gärna ha in nya sakuppgifter om sådana finns.
Enligt bakgrundsbeskrivningen finns det 11 vattenkraftanläggningar i drift i
Örekilsälven och som omfattas av den nationella planen för omprövning av
vattenkraftverk, men ingen av dessa ligger i Dals-Eds kommun.
Däremot finns 9 andra anläggningar i Örekilsälvens vattendrag i Dals-Eds
kommun, men dessa kommer alltså inte att bli föremål för prövning i MMD
enligt den nationella planen.
Av stort intresse för Dals-Eds kommun är Torps vattenkraftverk vid
Kärnsjöns utlopp i Munkedals kommun, som har stor påverkan på
möjligheten för exempelvis lax att vandra i vattensystemet.
Beslutsunderlag
Remiss bakgrundsbeskrivning 2 Örekilsälven inom ramen för
miljöanpassning av vattenkraften
Yttrande miljöstrateg 2021-04-21
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen avstår från att lämna yttrande, men noterar att
arbetet pågår och inväntar nästa steg i samrådsprocessen.

Expedieras till
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Miljöstrateg
kansli@dalsland.se
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§ 62

Dnr 2020-000305 800

Medborgarförslag - Årlig hållbarhetsvecka med fokus på
ekologisk hållbarhet förslagsvis i samband med Earth Hour
Sammanfattning av ärendet
Beslutsunderlag
Medborgarförslag har inkommit 2020-12-01 om att kommunen ska införa en
årlig hållbarhetsvecka med fokus på ekologisk hållbarhet, förslagsvis i slutet
av mars i samband med Earth Hour, med start år 2022. Kommunfullmäktige
remitterade förslaget till kommunstyrelsen, som i sin tur skickade det vidare
till kommunchefen för beredning.
Förslaget handlar om att kommunala verksamheter, det lokala näringslivet
och föreningslivet engageras i att delta i vad som kan handla om
föreläsningar, konserter, prylbytardagar och andra aktiviteter. Motiveringen
är att kommunen återigen ramlade ned i rankingen om Sveriges mest
hållbara kommun, från 169:e plats år 2019 till 211:e plats 2020.
Förslagsställaren menar att trots att kommunens vision och mål framhåller
vikten av en hållbar kommun, så syns det i realiteten tyvärr mindre av detta.
Medborgarförslaget ligger helt i linje med kommunens ambition sedan ett
par år tillbaka, att ytterligare öka kunskap och insatser för en hållbar
utveckling i tre dimensioner, den ekologiska, den sociala och den
ekonomiska.
Kommunchefens bedömning är att medborgarförslagets intentioner är i
grunden mycket bra och själva förslaget skulle med fördel kunna utvecklas
ytterligare. Enligt det synsätt som vi i kommunen har anammat bör
hållbarhetens samtliga tre dimensioner vara i fokus, då dessa är ömsesidigt
beroende och odelbara i ett hållbart samhälle.
Vidare bedöms, med hänvisning till områdets dignitet och komplexitet, att en
veckas hållbarhetsfokus blir för kort för att göra skillnad, åtminstone det
första året.
År 2 skulle det kunna införas som en årlig tradition.
Efter beredning föreslås istället att utropa hela år 2022 till ett hållbarhetsår,
företrädesvis med olika teman för varje månad. Idéer till upplägg kan hämtas
från årets satsning, Friluftslivets år. En viss budget bör avsättas för till
exempel marknadsföring, arrangemang och material. Den samlade
aktiviteten bör integreras i genomförandet av utvecklingsplanen.
Med ett tydligt politiskt uppdrag i grunden skapas en legitimitet som visar att
frågan är viktig för kommunen. För att skapa delaktighet och kraft för att
lyfta hållbarhetsfrågorna bör en arbetsgrupp tillsättas som planerar teman
och aktiviteter och förankrar dessa både inom och utanför
kommunorganisationen.
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Coronapandemin kommer dock fortsatt att ta mycket tid och kraft under år
2021 och ambitionsnivån på teman och aktiviteter bör läggas på en
genomförbar nivå. Med fördel kan därför ett koncept skapas som naturligt
tangerar verksamheternas grunduppdrag för hållbar utveckling, så att det inte
känns som något extra uppdrag vid sidan om.
Kompetens- och genomförandestöd kan hämtas från Dalslands Miljö- och
Energikontor samt via kommunens medverkan i Glokala Sverige.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2020-12-01
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-04-12

Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att besvarar medborgarförslaget på följande
sätt:
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett arbete för att ta fram ett
koncept för ett hållbarhetsår 2022 med efterföljande årliga
hållbarhetsveckor enligt medborgarförslagets intention.

Expedieras till
KF
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§ 63

Dnr 2021-000052 040

Remiss - Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa
kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en
ekonomi i balans - Dnr: Fi2021/00551
Sammanfattning av ärendet
I en promemoria har regeringen lämnat förslag till en ny förordning om ett
tillfälligt statsbidrag till vissa enskilda kommuner och regioner, att gälla
1 augusti 2021 till utgången av 2024.
I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att medel skulle avsättas
för ett sådant tillfälligt stöd. Bakgrunden är att kommunsektorn totalt har
redovisat starka resultat flera år, men att det finns en stor spridning mellan
enskilda kommuners och regioners ekonomi. I dagsläget har dessutom
spridningen av covid-19 drabbat hela samhället, inte minst verksamheterna i
kommuner och regioner, vilket sätter press på ekonomin. För de kommuner
och regioner som redan innan hade en svag ekonomi kan förutsättningarna
att möta de framtida utmaningarna vara sämre än för andra. Det går inte att
utesluta att det kommer att finnas fler kommuner och regioner i framtiden,
inte minst i en vikande konjunktur, som kan få svårt att upprätthålla nivån på
den kommunala servicen. Kommuner och regioner ska ha goda
förutsättningar för att möta framtida utmaningar.
I promemorian framhålls samtidigt att generella statsbidrag normalt ska vara
utgångspunkt i den ekonomiska styrningen av kommunsektorn, då dessa
möjliggör anpassning efter lokala och regionala behov, vilket är särskilt
viktigt i nuläget då utmaningarna är stora.
Tjänsteskrivelse föreligger från kommunchef som sammanfattar
promemorians förslag i två punkter samt promemorians
konsekvensbeskrivning.
Dals-Eds kommun lämnar följande synpunkter:
1.Extra utvecklingsstöd enligt föreslagna kriterier är motiverat och
angeläget.
Dals-Eds kommun välkomnar för egen del ett utökat statligt stöd till det
pågående fleråriga arbetet enligt strategin för långsiktigt hållbar ekonomi
och verksamhet, som inleddes 2017. Strategin omfattar insatser på bred
front för att stärka organisationens och kommunens långsiktiga kapacitet,
attraktivitet och hållbarhet. Samtliga områden som anges som exempel i
promemorian är föremål för utvecklingsarbetet. Det som är svårast att
klara med befintliga resurser är digitaliseringen, främst inom
verksamhetsområdena vård, skola och omsorg, samt e-arkiv för alla
verksamhetssystem. E-tjänster klarar vi inte alls i nuläget.
Kommunen betonar vikten av att tidshorisonten ligger fast och inte
förkortas.
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2.Fortsätt utveckla tillit, helhetssyn och lokal anpassning i statens
styrning
Dals-Eds kommun delar den i promemorian framförda grundsynen att
bidrag till kommunsektorn i första hand bör ges i form av generella
statsbidrag. Kommunen delar även uppfattningen att det för detta syfte
finns anledning att frångå den principen för att nå större träffsäkerhet. Vi
vill dock trycka på vikten av att ett riktat statsbidrag som detta verkligen
hanteras med lokal anpassning enligt de intentioner som framgår av
förslaget. Gärna med mer dialog och mindre administration än i
normalfallet.
SKR har länge drivit frågan om att medel som tillförs kommunsektorn från
staten i första hand bör ges som generella och värdesäkrade bidrag, men
fortfarande är den statliga detaljstyrningen genom riktade statsbidrag
omfattande enligt en ny rapport från Statskontoret1. Enligt rapporten har
regeringen, bland annat inom ramen för tillitsreformen, konstaterat att den
vill att de styrsignaler som kommunsektorn får ska vara tydliga och
innehålla så lite detaljreglering som möjligt. I stället vill regeringen styra
strategiskt och anpassa styrningen till kommunsektorns verksamhet och
den ska bygga på tillit och en helhetssyn på de kommunala
verksamheterna. Detta låter mycket bra och det vill Dals-Eds kommun
uppmuntra som fortsatt norm.
Kommunens erfarenhet av riktade statsbidrag är att de mestadels innebär
en omfattande administrativ insats, som bygger på statens behov att
säkerställa att nationella mål och ambitioner får genomslag i de
kommunala verksamheterna. I vissa fall innebär statsbidragen en
kvantitativ detaljstyrning som resulterar i suboptimering, vilket hämmar
kommunernas handlingsfrihet att bedriva och effektivisera sina
verksamheter utifrån en samlad helhetsbedömning av lokala behov och
förutsättningar, enligt ansvaret i det kommunala självstyret. Som ett bra
exempel på hur riktade statliga stöd kan hanteras kvalitativt med hjälp av
tillit och nära dialog vill vi passa på att framhålla hur Tillväxtverket arbetar
i uppdraget enligt förordningen (2018:152) om statsbidrag till
socioekonomiskt eftersatta kommuner, där Dals-Eds kommun omfattas.
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Beslutsunderlag
Remiss - Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och
regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-04-12.

Beslutsförslag
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunchefens
tjänsteskrivelse och anta synpunkterna som sitt eget yttrande.

Expedieras till
fi.remissvar@regeringskansliet.se
eva.lundback@regeringskansliet.se.
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§ 64

Dnr 2021-000034 340

Samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster som ingår i den nationella
prövningsplanen för vattenkraft (NAP)
Sammanfattning av ärendet
Under perioden mellan den 1 mars och den 30 april 2021 pågår ett samråd
om vattenförekomster som är påverkade av vattenkraftsanläggningar och
som kommer att miljöprövas 2022-2024. Samrådet gäller
vattenmyndigheternas förslag till uppdaterade miljökvalitetsnormer för dessa
vattenförekomster. Bakgrunden är den omprövning av moderna miljövillkor
som ska ske enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft
(NAP).
Dalslands miljökontor genom miljöstrateg har tagit del av förslaget som
gäller miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft och som
ska prövas 2022-2024, enligt den nationella planen för moderna miljövillkor
under perioden 2022-2024. De avrinningsområden där vattenkraften ska
prövas hos mark- och miljödomstolen, MMD i den första omgången (20222024), och som berör Dalsland, är Örekilsälven och Enningdalsälven.
Enligt remissförslaget får inga vattenförekomster sänkta
miljökvalitetsnormer på grund av vattenkraft. Det är samma läge i hela
Västerhavets vattendistrikt. Det innebär att det är god status som är målet vid
prövningarna. I Örekilsälven finns de flesta vattenkraftverk i delen
Valboån/Munkedalsälven. I den västra delen finns bara det vid Kärnsjöns
utlopp. Torpfors kommer alltså inte att prövas i denna process, då det ej
finns vattenkraft där. Miljökontoret har ännu inte fått del av material om
Enningdalsälven, men det bör vara på gång det också.
Bedömningen är att när det gäller Vattenmyndighetens remitterade förslag
till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft och som ska
prövas 2022-2024 enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för
vattenkraft, så har Dalslands miljö- och energikontor inga erinringar mot
förslaget att inte sänka kraven på god status.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-08.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med miljö- och
energikontorets bedömning enligt ovan.
Expedieras till
vattenmyndigheten@se
Miljöstrateg – kansli@dalsland.se
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§ 65

Dnr 2021-000058 612

Remiss - Godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola - Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen
ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun fr.o.m.
läsåret 2022/2023. Thorengruppen AB har också ansökt om att få överta
Lärlingsgymnasiet ABs befintliga godkännande på den befintliga enheten i
Munkedal.
I samband med ansökan önskar man utöka godkännandet med ytterligare
gymnasieprogram. Kommunen ges nu möjlighet att lämna yttrande över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen
ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle
medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas
av det allmänna (kommunal verksamhet). Till yttrandet bör bifogas en
konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå
på lång sikt vid start av utbildningen.
FOKUS-nämnden beslutar 2021-03-24 § 30 att ställa sig bakom föreliggande
förslag på remissvar till Skolinspektionen avseende ansökan om nyetablering
av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals
kommun.
Remissvaret, med komplettering, skickas vidare till kommunstyrelsens
arbetsutskott för ett kommungemensamt svar från Dals-Eds kommun.
Beslutsunderlag
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola.
FOKUS-nämndens arbetsutskott protokoll 2021-03-10 § 19.
Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse dat. 2021-03-09.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom FOKUS-nämndens
förslag på remissvar till Skolinspektionen.
Expedieras till
tillstand@skolinspektionen.se
FOKUS-nämnden
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Dnr 2021-000038 340

Remiss - Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i
Västra Götalands län
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett förslag till
vattenförsörjningsplan för dricksvatten. Man kan se det som ett
planeringsunderlag för alla som arbetar med robust vattenförsörjning i länet.
Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns
balans mellan vattentillgång och vattenbehov.
Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång på råvatten för att täcka
dricksvattenbehovet till och med 2100. I planen beskrivs viktiga
vattenresurser samt åtgärder för robust vattenförsörjning.
Beslutsunderlag
Remiss - Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands
län samt bilagor.
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-04-07.
Beslutsförslag
- Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen med att den regionala
vattenförsörjningsplanen för dricksvatten i Västra Götaland ger en god
vägledning för kommunen när det gäller att planera sina åtgärder för att
trygga den framtida vattenförsörjningen i kommunen.

Expedieras till
Länsstyrelsens e-tjänst
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§ 67

Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Carina Halmberg (S) lyfter frågan om revidering av inriktningsbeslut när det
gäller antalet medarbetare som en enhetschef ska ansvara för.
Kommunchefen svarar att frågan är en pågående diskussion i
ledningsarbetet.
Kommunstyrelsen diskuterar frågan. Kommunchefen har för avsikt att
återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 11 augusti 2021 med en
återkoppling om hur processens arbete ser ut framöver.

Expediering till
Kommunchef
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§ 68

Dnr 14270

Rapport från Kommunalförbunden
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om vad som är på Fyrbodals
Kommunalförbunds direktions agenda 2021-05-06.
Sammanträdet har inga beslutsärenden utan informations- och
anmälningsärenden. Bland annat ska information lämnas om laxodling i
Sotenäs kommun, ägarsamråd med Gryning Vård, regional fysisk planering
enligt PBL.
Kommunstyrelsens ordförande informerar från Dalslands Miljö- och
energiförbunds sammanträde med direktionen 2021-04-15.
Årsredovisning 2020 fastställs och bokslutet uppvisar ett positivt
nettoresultat på 1 683 000 kr.
Med bakgrund av det starka ekonomiskt överskottet 2020 så kommer
kommunerna att återbetalas av förbundet.
En avrapportering lämnas om utredningen av förbundets framtida
utveckling.
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§ 69

Dnr 40386

Delegationsbeslut KS 2021-04-28
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till
dagens sammanträde.
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Delegat

Beskrivning

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-26 – Parkeringstillstånd 6
2021 - sekretess enligt 26 kap 1 §

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-25 - Att fastighetsägaren själv får utföra
rengöring - ED 4:55

Tf. HR-chef

Delegationsbeslut 2021-24 - Lokalt kollektivavtal om
kostnadsersättning till deltidsbrandmän (RIB)

Administratör

Delegationsbeslut 2021-23 - Grävtillstånd i allmän platsmark

Administratör

Delegationsbeslut 2021-22 - Yttrande ansökan om
tillståndsbevis uteservering - Smör & Socker AB

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-21 - Att fastighetsägaren
själv får utföra rengöring - Äng 1:292

Samhällsvägsledare

Delegationsbeslut 2021-20 - Parkeringstillstånd 5 2021
- sekretess enligt 26 kap 1 §

Samhällsvägsledare

Delegationsbeslut 2021-19 -Parkeringstillstånd 4 2021
- sekretess enligt 26 kap 1 §

Administratör

Delegationsbeslut 2021-18 – Grävtillstånd i allmän platsmark

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-17 – Att fastighetsägaren själv får
utföra rengöring – Vassända 1:39

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2021-16 - Hyreskontrakt del av Dals-Ed,
Ed 1:34 - TVH Nordic AB
Administratör

Justerandes signatur

Delegationsbeslut 2021-15 -Yttrande Dals-Eds kommun angående
ansökan om insamlingstillstånd offentliga platser

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens
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