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Dnr 2021-000133 042

Budgetuppföljning 2021 – Tertial 1
Sammanfattning av ärendet
Nämnder och styrelse lämnar prognos för utfall avseende budget 2021

Ekonomichefen lämnar följande kommentarer till prognos tertial 1 för
finansförvaltningen. Bedömningen i nuläget är att inklusive skatter och
statsbidrag totalt kommer finansförvaltningen att ligga 7,8 mkr bättre än
budget på helår. Skatteintäkter och inkomstutjämningsbidrag har beräknats
enligt Sveriges Kommuner och Landsting/SKR:s senaste prognos
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Kommunstyrelsen
forts. § 71
2021-04-29 med hänsyn tagen till den egna befolkningsprognosen.
Denna visar totalt 6,2 mkr högre utfall än vad som beräknades i budget.
Enligt SKR så vilar skatteunderlagsprognosen på ett samhällsekonomiskt
scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021
pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar SKR med hög tillväxt,
såväl för BNP som för sysselsättningen.
Skatteunderlagsprognoser

Finansverksamheten i övrigt beräknas ge ett överskott mot budget på 1,6 mkr
bland annat beroende på ej budgeterad ersättning för höga sjuklönekostnader
+2,0 mkr.
De finansiella kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat beroende på
fortsatt låg räntenivå samt förskjutningar i beslutad upplåning. Utöver detta
beräknas de finansiella intäkterna utebli då budgeterad nivå grundade sig på
erhållen ränta avseende förlagslån till Kommuninvest. Detta lån betalades
tillbaka till kommunen i slutet på 2020.
Kommunfullmäktige och revision samt valnämnden bedöms hålla den
budgetram som tilldelats.
KS Kommunledningsförvaltning har för helåret prognostiseras ett utfall på
-1,2 mkr. Förvaltningen arbetar gemensamt för en långsiktigt hållbar budget
med sikte på år 2023 där översyn görs av organisation och arbetsuppgifter
för att möta pensionsavgångar tre år framåt.
KS Samhällsbyggnadsförvaltning har för helåret prognostiseras ett utfall på
+0,4 mkr. Framförallt beror det på en engångsintäkt på 0,4 mkr för
försäljning av avverkad skog.
FOKUS-nämnden prognostiseras för helåret ett utfall på -5,2 mkr.
Nämndens största negativa budgetavvikelse återfinns inom ansvaret för
interkommunala ersättningar (IKE).
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Kommunstyrelsen
forts. § 71
Socialnämnden prognostiseras för helåret ett utfall på -8,8 mkr.
Fördelning av budgetavvikelsen inom nämnden och verksamheterna
redogörs för i föreliggande tjänsteskrivelse.
Ekonomichef redogör också för det pågående analysarbetet –
kommunövergripande. Inom ramen för LEV-strategin, Strategi för
långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet pågår sedan i höstas ett
intensifierat analysarbete i samtliga förvaltningar. Syftet är att fastställa ett
nuläge för verksamhetens kostnader för att i steg två kunna vidta rätt
åtgärder för att bromsa nettokostnadsutvecklingen och nå ekonomisk balans.
Målet för balans har för närvarande satts till år 2023. Parallellt med
ekonomianalysen ska hänsyn tas till medarbetarnytta och kundnytta,
formulerat som mål till år 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-05-21.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna helårsprognos för
kommunstyrelsen efter tertial 1.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning tertial 1 för
Dals-Eds kommun.

Expedieras till
KF
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§ 72

Dnr 2021-000141 000

Uppskattningsgåva till kommunens personal efter mer än ett
år i Coronapandemin
Sammanfattning av ärendet
Coronapandemin som pågått sedan början av mars förra året har inneburit en
enorm påfrestning på hela samhället och kommunens egen organisation och
personal är inget undantag. Trots stora påfrestningar i såväl arbete som hela
livssituationen så har kommunens personal samverkat på ett mycket bra sätt
för att fortsatt upprätthålla en god verksamhet med extra krav och ansvar,
tillkommande arbetsuppgifter och förändrade arbetssätt.
Vid två tillfällen år 2020, i samband med påsken och inför julen, har
kommunen som arbetsgivare gett medarbetarna uppskattningsgåvor i form
av presentkort på vardera 300 kr, sammantaget 600 kr under året. Dessa
gåvor ryms inom gällande skattemässiga regler. Lokala presentkort sågs
dessutom som ett stöd till kommunens näringsidkare, som också upplever
stora påfrestningar till följd av pandemin.
Kommunchefens ledningsgrupp har kommit överens om att föreslå två
delar till en sammanlagd ökad kostnad av ca 1 mkr.
Dels presentkort inför sommaren på 2 x 500 kr, med samma villkor
som vid de båda tidigare tillfällena. Kostnaden bedöms till ca 900 tkr.
Dels att planera för en gemensam och extra festlig kommunfest för att
fira när coronapandemin väl har släppt sitt grepp. Budgeten för
kommungemensam trivselaktivitet inom kommunchefens anslag ligger
på 175 tkr, vilket bedöms vara för lite, så 100 tkr extra bedöms
behövas.
Förslaget främjar kommunens ambition att vara en attraktiv arbetsgivare
samt ger ett stöd till det lokala näringslivet.
Finansiering finns inte i budget utan föreslås belastas kommunens resultat
genom att årets budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp,
vilket i sin tur innebär att den ekonomiska prognosen för helåret försämras
med 1 mkr till +2,6 mkr. Motiveringen till att ändå genomföra detta är det
ekonomiska överskottet från år 2020, som var direkt kopplat till statens
kompensationer till kommunerna för extra coronarelaterade kostnader, som
då förstärkt kommunens egna kapital.
Kommunchefen i dialog med ledningsgruppen, bedömer att det skulle vara
mycket uppskattat med en gåva till kommunens personal som tack för allt
arbete i pandemin och det får ses som en fin gest som samtidigt ger lite mer
än enbart ord.
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forts. § 72

Vid de båda tidigare tillfällena omfattades även förtroendevalda.
Kommunchefens uppfattning är att det ska vara samma avgränsning som
tidigare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-05-19.

Yrkande
Per-Erik Norlin (S) yrkar på att uppskattningsgåvan endast ska ges till
kommunens personal och inte till politikerna. Anders Bengtsson (SD),
Carina Halmberg (S) och Andreas Nilsson (M) ansluter sig till Norlins
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan och finner att Norlins
yrkande ska bifallas.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 mkr för att visa kommunens
personal extra uppskattning efter mer än ett år i coronapandemin.
Merkostnaden ska finansieras genom minskning av budgeterat resultat.

Expedieras till
KF
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen
§ 73

Dnr 2020-000224 041

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 - Investeringsbudget
Sammanfattning av ärendet
Tf. ekonomichef och samhällsbyggnadschef föredrar nedanstående
investeringsplan vid dagens sammanträde.
Underlag avseende investeringsbehov för kommande planperiod 2022-2024
har tagits fram i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen och IT-enheten.
Detta har sedan beretts i kommunchefens ledningsgrupp (KLG) för att fånga
upp eventuella ytterligare behov avseende lokalinvesteringar samt ITinvesteringar i förvaltningarna.
Sammanställd investeringsplan 2022-2024
Belopp i tkr

Budget
2021

Skattefinansierat

Plan
2023

Plan
2024

41 720

17 500

14 300

13 700

762

1 500

1 500

1 500

2 638

950

0

0

0

400

400

400

3 847

915

300

300

22 000

3 800

0

0

Övriga fastighetsinvesteringar

4 300

5 000

7 000

5 800

Räddningstjänst ack belopp för nyanskaffning
fordon

2 973

500

500

500

428

400

390

200

Gata/väg/park/förråd

2 700

3 200

3 200

4 000

SHB objektsreserv

2 072

835

1 010

1 000

11 500

12 300

8 100

1 000

Vatten- och avloppsverksamhet

8 500

11 200

7 100

1 000

Renhållningsverksamhet

3 000

1 100

1 000

0

0

0

0

0

53 220

29 800

22 400

14 700

Inventarier hela kommunen
KS objektsreserv
KS-ordf objektsreserv
Gemensamma IT-investeringar
Byggnation skolrestaurang Haga

Kost och städ

Taxefinansierat

Exploateringsverksamhet
Totalt
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-05-12.
Investeringsplan 2021-2023.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande investeringsplan
för perioden 2022-2024.

Expedieras till
KF
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§ 74

Dnr 2021-000128 253

Försäljning av 8 tomter vid Bälnäs
Sammanfattning av ärendet
De kommunala tomterna vid Bälnäs har nu sanerats från föroreningar till ett
gränsvärde understigande nivå för känslig markanvändning, därmed är det
klart för försäljning och möjligt att bebygga tomterna med bostadshus.
Sedan tidigare är utgångspriset för varje tomt satt till 360.000 kr.
Sannolikt är att attraktionskraften på tomterna är olika på grund av
läge, vilket innebär att flera kan vara spekulanter på samma tomt.
När tomterna marknadsförs behöver därför informeras om att vid fler
spekulanter på samma tomt tillämpas budgivning för att sedan säljas
till högstbjudande.
De kostnader kommunen har haft vid framtagandet av tomterna samt vid
saneringen skall täckas genom intäkter vid försäljning. Kostnadstäckning
sker först när alla tomter är sålda.
Tjänsteskrivelse föreligger från samhällsbyggnadschef som bedömer att för
att klara full finansieringsgrad vid tomtförsäljning bör försäljningen ske i
egen regi. Marknadsföringen kan ske genom kommunens hemsida, sociala
nätverk samt annons i lokalpressen. Om kommunen inte får sålt tomterna
inom en rimlig tid bör det övervägas att anlita mäklare. De personer som
visat intresse sedan tidigare kontaktas personligen och får information om
försäljningen på så sättet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-05-04.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att försälja tomterna i egen regi.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunens
fastighetsförvaltare att ta fram relevant marknadsföringsunderlag.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunens
fastighetsförvaltare att sälja tomterna till högstbjudande.

Expedieras till
Fastighetsförvaltare
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§ 75

Dnr 2021-000129 253

Försäljning av fastigheterna Dals-Ed Kårslätt 1:36 samt 1:39
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef och fastighetsförvaltare föredrar ärendet genom att
informera om bakgrunden till försäljningen, anbudsprocessen, finansiering
samt nya behov och aspekter.
Endast ett anbud har inkommit gällande fastigheten Dals-Ed Kårslätt 1:36
vilket innebär att kommunen kan gå vidare med en försäljning av densamma.
Det är dock två frågor som behöver regleras i särskilda avtal. Dels
kommunens behov av att få nyttjanderätt till den del av tomten som
återvinningsstationen är placerad, samt att säkerställa att ägare av Dals-Ed
Kårslätt 1:39 kan köpa värme från den värmeanläggning som idag förser
båda fastigheterna.
För att gå vidare med försäljning av fastigheten Dals-Ed Kårslätt 1:36 är en
förutsättning att man kommer överens om avtal gällande nyttjande av mark
vid återvinningsstationen samt avtal om köp av värme från värmeanläggning
i fastigheten för att förse Ed 1:39 med värme. Då inga andra bud kommit in
får man anse att budet motsvarar marknadsvärdet och att kommunen kan
acceptera det.
Efter två möten med Formfräsning Ed AB där företaget redogjort för sina
framtidsplaner föreslås att acceptera det inkomna anbudet på 3 000 000
kronor gällande Dals-Ed Kårslätt 1:39.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-05-03.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- Att acceptera anbudet på 5 750 000 kronor och försälja
fastigheten 1:36 till Karlssons varuhus i Ed AB under förutsättning att
överenskommelse sker om nedanstående avtalsskrivningar.
- Att fastighetsförvaltaren tecknar mångårigt avtal med köparen
gällande nyttjanderätt av den mark där återvinningsstationen ligger.
- Att fastighetsförvaltaren eventuellt tecknar ett tillsvidare avtal gällande
köp av värme från värmeanläggningen.
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forts. § 75
- Att fastighetsförvaltaren tar fram erforderliga handlingar gällande
försäljning av fastigheten Dals-Ed Kårslätt 1:36.

- Att acceptera anbudet på 3 000 000 kronor och försälja
fastigheten 1:39 till Formfräsning Ed AB under förutsättning att
överenskommelse sker om nedanstående avtalsskrivningar.

- Att Formfräsning Ed AB kommer överens med Karlssons varuhus i Ed
AB om ett långsiktigt hyresavtal gällande lagerlokal.

- Att Formfräsning Ed AB för dialog och överenskommelse med SJB för
att möjliggöra en utbyggnad av produktionslokal för SJB intill
tomtgräns mot Dals-Ed Kårslätt 1:39, samt ett samnyttjande av infart
till de båda fastigheterna.

- Att fastighetsförvaltaren tar fram erforderliga handlingar gällande
försäljning av fastigheten Dals-Ed Kårslätt 1:39.
- Att kommunstyrelsen ska godkänna erforderliga handlingar innan
kommunstyrelsens ordförande uppdras att teckna densamma.

Expedieras till
Karlssons varuhus i Ed AB
Eds formfräsning Ed AB
Fastighetsförvaltare
Tf.ekonomichef
KS ordf.
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§ 76

Dnr 2021-000131 250

Förfrågningar på övrig mark - Sågverksområdet
Sammanfattning av ärendet
Det gamla sågverksområdet är nu sanerat och förfrågningar inkommer om
mark på området. Det är också ett pågående arbete där olika grupper/aktörer
undersöker utvecklingsmöjligheter på området. Ett första utkast om hur
marken kan disponeras samt var byggnation kan vara lämplig finns redovisat
på kommunens hemsida. Det förbereds också en Leaderansökan för att få
mer finansiering för utveckling av området.
Det är svårt att förutse vilka planer och inriktningar som olika
intressenter har för en eventuell etablering av området. Ett förslag är
att intressenter fyller i ett formulär där beskrivning görs av vilka
planerna är för verksamheten t ex uppföra byggnader, köpa eller
arrendera mark. Därefter lyfts frågan till politiken i varje enskilt fall.
Det är viktigt att satsningar följer den intention kommunen har för
området.
I tjänsteskrivelsen bedömer samhällsbyggnadschefen att den mark som mest
naturligt kan säljas är den mark där den stora ladan är belägen. Den påverkar
inte området i stort så länge verksamheten ligger i linje med intentionen för
området. Marken är belägen på ett sådant sätt att byggnation inte försämrar
utsikten från tillfartsvägen till båthamnen och Le området. Det finns också
naturliga begränsningar rörande byggnationer i gällande detaljplan samt
inom det sanerade området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-05-19 § 75 att uppdra åt
kanslienheten att ta fram ett formulär som tar upp relevant information och
underlättar för vidare dialoger med intressenter och handläggande i
kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-05-17.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att alla markarrenden som kan vara aktuella
skall lyftas till kommunstyrelsen för beslut.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 77

Dnr 2021-000089 250

Investering - Fotbollsplan konstgräs Hagaskolan Ed 10:1
Sammanfattning av ärendet
Eds FF har länge arbetat för att kunna förverkliga anläggandet av en
konstgräsplan vid gamla grusplanen vid Hagaskolan.
Efter flera års process med att söka medel för projektet där även bland annat
frågan om nyttjanderättsavtal och bygglov för anläggandet utretts, har
föreningen återkommit till kommunen om stöd i finansieringen av såväl
investering som drift. Kommunstyrelsen beslutar om nyttjanderättsavtal
gällande i tio år 2021-03-03 § 32 och enligt nyttjanderättsavtalet ska separat
avtal tecknas för driften. Fastighetsförvaltare har för frågan om finansiering
sett över kalkyl för investering och drift och ärendet behandlas i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-14 § 56. Ärendet återremitteras
med hänvisning till förtydligande kring kommunens åtagande i finansiering
samt materialval av konstgräset. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
åter igen ärendet 2021-05-19 § 76 och ärendet beslutas att återremitteras till
fastighetsförvaltaren för revidering av finansieringen inför
kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2021.
Till dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse från fastighetsförvaltare
daterad 2021-05-26, med följande kostnadsberäkning:
Totala kostnader för projektet:
Offert från Unisport är på 6 850 000 inkl moms.
Grävning “slänten“ - Dalslandsfixaren 125 000 inkl moms
Totalt 6 975 000 inkl moms.
Eds FF har för projektet följande finansiering:
Allmänna Arvsfonden 3 690 000:Dalslands Sparbank 500 000:Riksidrottsförbundet 400 000:Egen finansiering genom andelsförsäljning och eget kapital 500 000:Total finansiering Eds FF: 5 090 000 kr
Föreningens justering från totala investeringen genom nya offerter:
Staket RTG 267 500:Belysning WS Elcon 293 750:Frakt av massor Unisport 50 000:Total besparing 611 250 kr inkl moms
Ny totalkostnad för projektet blir efter justering av offerter = 6 363 750 kr
inklusive moms.
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Efter föreningens framtagande av kalkyl och justering av offerter som skett i
dialog med fastighetsförvaltaren, ansöker föreningen om stöd med resterande
finansiering som är 1 273 750 kr. Den återstående delen av investeringen
kan förslagsvis finansieras genom att kommunen förvärvar belysning och
staket till en summa av totalt 1 273 750 kr, varav belysning 1 000 000 kr och
staket 273 750 kr.
Den totala årliga driftskostnaden beräknas till 311 200 kr.
Förslag till fördelning enligt tabell nedan.
Kostnad per
år
Mål, nät, hörflaggor mm

Eds FF

Städ

Egna ungdomar/ AME

12 000 kr

Eds FF

Snöröjning

Privat aktör/ DEK

40 000 kr

Eds FF

Djuprengörning 1 gg/ år

Unisport

30 000 kr

Eds FF

Granulat påfyllning

Unisport

10 000 kr

Eds FF

100 000 kr

Eds FF

Avskrivning 10 år
Veckodrift 3h /vecka

700 kr/h* 3 tim* 52 veckor 109 200 kr

El

10 000 kr

Totalt

311 200

Med ovanstående förslag av finansiering och drift bedöms kommunens totala
finansiering i samband med föreningens anläggande av konstgräs fördelas
enligt följande:
Investering om 1 273 750 kr via KS objektsreserv samt KS
investeringsbudget för inventarier hela kommunen; kapitaltjänstkostnad och
avskrivning 51 000 kr/år samt internränta 16 000 kr/år - avskrivningsperiod
25 år internränta 1,25%.
Driftskostnad om ca 120 000 kr/år. Totala årskostnaden för kommunen blir
således ca 187 000 kr/år.
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I Sverige finns det cirka 1200 konstgräsplaner och flera nya planer byggs
varje år. För att underlaget på en konstgräsplan ska ha de önskade
egenskaperna fylls planen med stora mängder fyllnadsmaterial, oftast i form
av granulat. Den kommunala nämnden/Miljö- och energikontoret är
tillsynsmyndighet när det gäller miljö- och hälsoskyddsfrågor för
konstgräsplaner.
Enligt Svenska fotbollsförbundet finns det för närvarande inget material som
tillräckligt väl kan ersätta granulatet som ifyllnadsmaterial. De underlag som
är aktuella för konstgräs är granulat, sand eller kork. Förbundet godkänner
till exempel inte sandfyllda konstgräsplaner för matchspel.
I tjänsteskrivelsen redogör fastighetsförvaltare för bland annat olika
fyllnadsmaterial/granulat i konstgräsplaner och vad som är viktigt för att på
bästa sätt ta hand om granulatet och undvika spridning i miljön.
Fastighetsförvaltare bedömer en konstgräsplan vara av kommunal
angelägenhet och planen kan nyttjas av såväl skola som allmänhet, vilket
säkerställs av nyttjanderättsavtalet. Eds FF har själva samlat ihop den största
delen av investeringskostnaden och avser också stå för den största delen
även av driftskostnaden. För att finansiera den del av anläggandet av
konstgräsplan på ED 10:1 som inte kan finansieras genom Eds FF:s
försäljning av andelar samt eget kapital och bidrag, görs bedömningen att
kommunen förvärvar staket och belysning av Eds FF till en summa av 1 273
750:- inklusive moms. Frågan om materialval för konstgräs och det allmänt
förekommande inslaget av granulat är en högaktuell fråga med såväl
miljörisker som skaderisker att ta hänsyn till. Alternativ till granulat finns
men är ännu oprövade och brister finns för användningen av mer
miljövänliga alternativ som kork och sand. Svenska Fotbollsförbundet har
därför ett antal rekommendationer för att förhindra spridning av granulatet
som ska tas hänsyn till. I projektet planeras att anläggningen kompletteras
med sopstationer och granulatfällor för att få det mesta av granulatet att
stanna kvar på planen. För att minska spridning av granulatet beläggs den
närmaste delen av planen med asfalt cirka 2 meter. Vid omläggning av
underlag i framtiden är det mycket möjligt att det finns fler och mer
miljövänliga underlag och då får det därför göras en ny bedömning av val av
underlag.
Drift, skötsel och användning av planen är särskilt viktigt att i nästa steg
ytterligare tydliggöra eftersom det innehåller en potentiell risk om det inte
blir tydligt på verksamhetsnivå. Därför behöver ett avtal tas fram innan
planen tas i bruk där det utöver regler för hur själva skötseln av planen ska
gå till för att minska granulatsvinn, även tydliggörs ansvarsförhållanden vid
händelse av onormalt slitage med utgångspunkt från den principiella
redovisning som görs i föreliggande tjänsteskrivelse.
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Beslut från FOKUS-nämndens sammanträde 2021-05-26 § 57 har inkommit
till kommunstyrelsen.
FOKUS-nämnden ställer sig positiv till anläggandet av en konstgräsplan i
kommunen i enlighet med de synpunkter som inkommit från Hagaskolans
rektor och fritid- och kulturchef.
Dock ställer sig nämnden frågande till tecknande av separat driftavtal med
Hagaskolan gällande uppkomna skador i samband med skolans nyttjande av
området. I Hagaskolans budget finns inga medel anvisade för att täcka
eventuellt uppkomna skador.
FOKUS-nämnden beslutar att i delarna rörande drift- och skötsel,
snöröjning, miljöproblematik ställa sig bakom skrivelse inkommen från
ledamot Linus Lännhult (M).
Beslutsunderlag
Reviderad tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2021-05-26.
Beslut FOKUS-nämnden 2021-05-26 § 57, inklusive Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2021-05-18.
Tjänsteskrivelse rektor Hagaskolan 2021-05-19.
Skrivelse ledamot Linus Lännhult (M).

Kommunstyrelsens beslut
-

Att avsätta 950 000 kr från KS objektsreserv samt 323 750 kr från
KS inventariebudget, totalt 1 273 750 kr för att förvärva belysning
och staket i anslutning till anläggande av konstgräsplan.
Fastighetsförvaltare uppdras att löpande redovisa kostnader för
projektet till KS.

-

Att uppdra åt fastighetsförvaltare att tillsammans med Eds FF ta fram
förslag till avtal för skötsel och drift samt för hur svinnet av granulat
ska minimeras. Avtalet ska godkännas av kommunstyrelsen innan
planen tas i bruk.

-

Att årlig driftskostnad om 187.000 kronor belastar kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsförvaltning och fastighetsansvarige.
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Dnr 2021-000119 042

Årsredovisning Edshus 2020
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av Edshus AB:s årsredovisning, revisionsberättelse
och granskningsrapport. Resultatet för år 2020 är positivt och uppgår till
1 971 kkr. Låg vakansgrad och låg räntenivå påverkar resultatet positivt.
Kommunstyrelsen har att föreslå kommunens ombud vid årets bolagsstämma
i Edshus AB. Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma
fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen.

Beslutsunderlag
Edshus AB:s årsredovisning 2020.
Revisionsberättelse, PWC auktoriserad revisor.
Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Edshus AB:s
årsredovisning för 2020 och utse kommunstyrelsens ordförande Martin
Carling (C ) till kommunens ombud vid 2021 års bolagsstämma i
Edshus AB.
- Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma fatta
beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen.

Jäv
Andreas Nilsson (M), Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
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Dnr 2021-000062 003

Särskilt ägardirektiv för Edshus AB - översyn 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2010-11-24 § 83 nytt ägardirektiv för Edshus AB
mot bakgrund av ny lagstiftning som bland annat kräver mer av
affärsmässighet i verksamheten samtidigt som kravet på samhällsnytta
kvarstår. I samband med behandling i kommunfullmäktige 2010-11-24 § 83
av ärendet fastställs rutin om att ägardirektiven, ska behandlas för översyn
årligen i samband med årsredovisningen.
Vid årets översyn av ägardirektiv behöver en revidering göras som är
kopplat till arbetet med krisberedskap samt hantering av extraordinär
händelse.
Med den tillkommande ändringen inbegrips det kommunala bolaget i de
uppgifter, ansvar och skyldigheter övriga nämnder och verksamheter har
som bedrivs av kommunen kopplat till hantering av kris och extraordinär
händelse. Förändringen medger även att krisledningsnämndens har mandat
att överta hela eller delar av verksamheten i händelse av extraordinär
händelse.
Formuleringen för tillägg till ägardirektivet föreslås vara enligt följande:
“Bolaget ska biträda kommunförvaltningen i upprättande av planer för
krisberedskap samt delta i kommunens krisorganisation på så sätt som
kommunen beskriver i krisledningsnämndens reglemente eller genom beslut
av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen eller krisledningsnämnden kan
även, inom ramen för lagen, fatta beslut om att överta hela eller delar av
beslutanderätten för det kommunala bolaget i kommunen i den utsträckning
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning.”
Trygghetssamordnarens bedömning är att lägga till det kommunägda bolaget
i arbetet med krisberedskap är en viktig del för att skapa en robusthet och
redundans i händelse av extraordinär händelse samt skapar ett större
handlingsutrymme för krisledningsnämnden att agera i händelse av kris.
VD för Edshus har haft möjlighet att yttra sig samt att lämna synpunkter på
den tillkommande texten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse trygghetssamordnare samt Ägardirektiv för Edshus AB.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus AB
och beslutar att komplettera ägardirektivet med ovanstående tillägg.
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Dnr 2020-000074 700

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) –
Lokalt projektdirektiv
Sammanfattning av ärendet
I början av 2017 fick alla kommuner i Västra Götaland ett erbjudande att
skriva på en fullmakt för tre optioner som gav rätt för regionen att göra en
gemensam upphandling av ett IT-stöd för hälso- och sjukvård. De tre
optionerna omfattar informationsöverföring mellan vårdgivare,
elevhälsojournal och hemsjukvårdsjournal.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-04-15 § 19, att gå in i alla tre optioner,
tillsammans med sex andra kommuner i Västkom - Bengtsfors, Färgelanda,
Lerum, Partille, Vänersborg och Tjörn. Programledningen för FVM har satt
det som ett krav att deltagande aktörer i etapp 3, bland annat Dals-Eds
kommun har ett eget fastställt projektdirektiv senast 2021-06-30.
Implementeringsansvarig och projektledare har tagit fram “Projektdirektiv
och Projektplansinriktning” i samverkan med elevhälsan.
Projektdirektivet beskriver uppdelat per option totalt 30 effektmål, inklusive
indikatorer och mätperioder, som vi förväntas uppnå i verksamheten för
kommunal elevhälsa och hemsjukvård. Det omfattar även sex stycken
identifierade risker.
Projektet främjar utvecklingsmålet “Hög kompetensmatchning” då vi
kommer få lättare att rekrytera/behålla kompetent personal inom elevhälsa
och hemsjukvård.
Implementeringsansvarig och projektledare bedömer att det finns god chans
att uppnå etappmålen, med reservation för om någon av riskerna blir
verklighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse digitaliseringsstrateg 2021-05-11.
Förslag - Projektdirektiv och Projektplansinriktning FVM Dals-Eds
kommun.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar fastställa framtaget Projektdirektiv och
Projektplansinriktning för Dals-Eds kommun.
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Dnr 2021-000104 600

Länsgemensamt avtal Verksamhetsförlagd utbildning
Sammanfattning av ärendet
I länet har ett förslag till gemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning,
VFU, för akademiska vårdutbildningar tagits fram av en partsgemensam
arbetsgrupp. För Fyrbodals kommuner innebär det att det tidigare avtalet
mellan delregionens kommuner och Högskolan Väst ersätts. Förslag till nytt
avtal är väl förankrat i kommunerna.
Västkoms styrelse beslutar 9 mars att rekommendera kommunalförbunden
att rekommendera kommunerna att teckna det länsgemensamma avtalet.
Fyrbodals direktion beslutar den 25 mars i enlighet med Västkoms beslut.
Samtliga kommuner i länet har sen tidigare avtal med ett eller flera
lärosäten kring VFU för akademiska vårdutbildningar på grund- och
specialistnivå, också Västra Götalandsregionen har motsvarande avtal.
Avtalen har varit lika varandra till innehåll och utformning. För två år
sedan lyftes frågan om att istället för separata avtal samla kommunerna
och lärosätena i ett länsgemensamt avtal. En bit in i arbetet anslöt
Västra Götalandsregionen och önskade vara part i avtalet.
Det är inga förändringar i ersättningsnivåer eller andra kostnader kopplade
till nytt avtal.
Diskussion har förts med socialchef och FOKUS-chef som understryker
nyttan med det gemensamma avtalet. Förslaget bedöms vara väl
genomarbetat och är väl förankrat samt vara till stor fördel att det finns ett
gemensamt avtal för hela länet istället för separata.
Beslut har inkommit från sammanträden med socialnämnden 2021-05-19
§ 45 och FOKUS-nämnden 2021-05-26 § 58, nämnderna har inte något att
erinra och ställer sig bakom föreliggande förslag om att teckna avtal.
I avtalet är det förtryckt att kommunchef/kommundirektör undertecknar, så
beslut om uppdrag till kommunchefen att ensam underteckna bör ingå i
beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-05-19.
Avtal – Länsgemensam verksamhetsförlagd utbildning.
Beslut socialnämnden 2021-05-19 § 45.
Beslut FOKUS-nämnden 2021-05-26 § 58.
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal avseende
verksamhetsförlagd utbildning för akademiska vårdutbildningar mellan
samtliga kommuner och lärosäten i länet samt Västra
Götalandsregionen.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef att underteckna
avtalet.
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Dnr 2021-000059 460

Revidering - Livsmedels- och måltidspolicy Dals-Eds
kommun 2022-2025
Sammanfattning av ärendet
Dals-Eds kommun har sedan 2017 en Livsmedels & Måltidspolicy.
I samband med livsmedelsupphandling 2022 behöver den revideras och
upphandlingsprocessen startar under 2021.
Livsmedel- och måltidspolicy är ett stöd för att kvalitetssäkra
upphandlingar, inköp och måltidsplanering i kommunen. Dokumentet
är uppdelat i två delar. Första delen handlar om hur vi beskriver vår
verksamhet och våra mål med måltidsmodellen som utgångspunkt.
Andra delen handlar om hur vi i måltidsutveckling använder råd,
riktlinjer och nationella rekommendationer.
Revideringen omfattar textuppdatering och tydligare beskrivningar av våra
mål för att passa in på Agenda 2030, och uppdatering samt komplettering av
länkar till lagar, råd och rekommendationer. Policyn har fått ett nytt
utseende, tydligare stycken och indelning enligt livsmedelsverkets
måltidsmodell. I livsmedel- och måltidspolicyn beskrivs de lagar, råd och
rekommendationer som följs och där FN:s barnkonvention artikel 32 ingår.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-03-10 § 38 att som remiss
överlämna livsmedel- och måltidspolicyn till socialnämnden och
FOKUS-nämnden för att återkomma till arbetsutskottet med remissvar.
Efter att remissvar inkommit från berörda nämnder har policyn
reviderats genom omskrivning av avsnittet ”Integrerade” enligt
följande:
Skolans lunch ska vara schemalagd.
Lunchen bör intas tidigast klockan 11:00 och vara minst 20 minuter.
Beslutsunderlag
Kompletterande tjänsteskrivelse 2021-05-18.
Tjänsteskrivelse enhetschef kost- & lokalvårdsenheten 2021-02-24.
Reviderad livsmedel- och måltidspolicy.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av livsmedel- och
måltidspolicy med giltighet 2022-2025.
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Dnr 2021-000130 003

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Dals-Eds kommun Revidering
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2008-09-23 § 80 allmänna lokala
föreskrifter för Dals-Eds kommun. En översyn av föreskrifterna har
gjorts i syfte att säkerställa att de fortsatt är aktuella. I samband med
översynen föreslås tillägg för båtförvaring i Lilla Le samt för
fyrverkerier.
För att aktualisera de platser i ordningsföreskrifterna på vilka
föreskrifterna ska tillämpas förtydligas att de omfattar idrottshallen
samt bollplanen vid bollhallen. För platser där förtäring av alkohol är
förbjuden görs tillägg med resecentrum, järnvägsstationen samt
parkeringsplatsen vid Willys.
För att förhindra nedskräpning och minskad framkomlighet på grund
av båtförvaring i Lilla Le föreslås att förvaring av båtar i sjön styrs upp
genom ett tillägg i kommunens lokala ordningsföreskrifter enligt
följande:
”Under perioden 1 april - 31 oktober får båtar lov att förvaras och
förtöjas i Lilla Le och på kommunal intilliggande mark. Båtar får inte
förvaras på sådant sätt att de hindrar framkomligheten för
förbipasserande. Ägaren till båten som förvaras på kommunal mark är
skyldig att tydligt märka båten med sitt namn och telefonnummer.
Under vintersäsongen 1 november - 31 mars får båtar inte förvaras och
förtöjas i Lilla Le eller på kommunal intilliggande mark. Inför
vintersäsongen ansvarar båtägaren själv för att ta upp sin båt ur Lilla
Le och vinterförvara på annan plats. Båtar som inte omhändertas av
båtägaren under vintersäsongen (november-mars) kan komma att
bortforslas. Bortforslingen av båten faktureras båtägaren.”
Skylt föreslås också att sättas upp i anslutning till de områden där båtar
brukar förtöjas.
För att köpa, inneha och använda fyrverkerier finns en åldersgräns på
18 år. Fyrverkeriartiklar som låter som främsta effekt är inte tillåtet i
Sverige, likaså är smällare förbjudet. Kommunen har möjlighet att i
ordningsföreskrifterna reglera och avgränsa användandet till vissa
tidpunkter och områden vilket föreslås i det föreliggande förslaget till
reviderade ordningsföreskrifter.
De flesta kommuner har godkänt att man avfyrar fyrverkerier
åtminstone på nyårsafton men i det här förslaget finns även påskafton
och valborgsmässoafton med.
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Frågan om reglering av nedskräpning i ordningsföreskrifterna har
också varit under övervägande. Kanslichefens tjänsteskrivelse
beskriver vad som framgår av 29 kap 7 § miljöbalken vad gäller
nedskräpning utomhus, på en plats som allmänheten har tillträde eller
insyn. I 15 kap. 30 § miljöbalken regleras dumpning av trädgårdsavfall
i skogen eller på annan plats.
Sammanfattningsvis kan konstateras att regeringen genom
ordningslagen inte medger kommunen någon normgivningsmakt i
avseende på frågor som är reglerade i lagen eller annan författning, att
förbud mot nedskräpning uttömmande regleras i miljöbalken, samt att
nedskräpningsförseelse som är ringa inte medför något straffansvar.
Finansiering av skyltning för båtförvaring föreslås ske inom
samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie budget.
Föreskrifterna föreslås ändras för att säkerställa aktuella uppgifter.
Lilla Le är en populär sjö för såväl bad och rekreation som för fiske, vilket
leder till att många vill ha sin båt förvarad i eller i anslutning till sjön. Ett
tillägg i föreskrifterna för båtförvaring bedöms av kanslichefen ge en bättre
likabehandling av invånare som önskar få tillgång till Lilla Le, öka
framkomligheten samt minska den nedskräpning som övergivna båtar bidrar
till. Genom ett tillägg i ordningsföreskrifterna möjliggörs för att polisanmäla
överträdelser och bortforsla båtar som bidrar till nedskräpning och försämrad
framkomlighet.
I samband med behandling av ett medborgarförslag har kommunfullmäktige
uppdragit åt kommunstyrelsen att i anslutning till översyn och revidering av
de lokala ordningsföreskrifterna, beakta förutsättningarna för anvisningar
eller regler kring användande av pyroteknik i Dals-Eds kommun. Därför
innehåller det föreliggande förslaget ett tillägg i föreskrifterna om
fyrverkerier.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-04-23.
Förslag till reviderade ordningsföreskrifter.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att revidera lokala ordningsföreskrifter
enligt förslag.
Expedieras till
KF
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Samråd - Kommunplanens arealdel för Haldens kommun
2021-2050
Sammanfattning av ärendet
Haldens kommun ställer nu ut sin arealplan och Dals-Eds kommun har
inbjudits att inkomma med synpunkter.
Avseende markanvändning är de långsiktiga målen att utveckla
sammanhållen bebyggelse, bra verksamhetsområden som tar tillvara på
behov av näringslivs- och arbetsplatsutveckling, varierat bostadsutbud som
möter efterfråga, bygga upp kommunens starka land- och skogsvärden,
tillvarata de rika kulturmiljöerna samt tillvarata de historiska arven. Vidare
föreslås också satsningar på GC-vägar.
Närheten till Sverige och EU lyfts som en styrka som bör utnyttjas
avseende goda kommunikationer och näringsliv. Järnvägen binder
samman länderna och binder samman våra orter och utgör en strategisk
viktig parameter för Dals-Eds Kommun.
Planen kopplas tydligt mot de globala målen.
I tjänsteskrivelse bedömer utredare kanslienheten att arealplanen har ett
tydligt upplägg och tydliga kopplingar görs till relevanta mål.
För Dals-Eds kommun är näringslivet och järnvägsfrågan viktiga frågor.
Näringslivet behandlas mer detaljerat i den remiss som inkommit avseende
näringslivsplan för Halden kommun.
Avseende järnvägsfrågan är dagens bana av för låg standard för att möta
dagens och morgondagens krav på klimatvänliga, snabba och säkra
transporter för gods och människor i ett allt mer globalt sammanhang och
behöver byggas ut. Det är stora och strategiska projekt som behandlas av
ländernas regeringar och som då tenderar att ta lång tid att få genomfört.
Dals-Eds kommun ser med viss oro på att Intercityplaneringen stoppats upp
och vi ser samtidigt även med viss oro på hur trafikeringen kommer att ta sig
ut från 2023 då nya avtal börjar gälla för trafiken Oslo-Halden.
Ed som stationsort har nu på grund av pandemin haft drygt ett år utan trafik
av Norgetågen, vilket har haft en negativ påverkan på invånarnas möjligheter
till att resa med tåg.
Hur den gränsöverskridande tågtrafiken bedrivs är största betydelse för
Dals-Eds kommun med omnejd. Dals-Eds kommuns ambitioner är fortsatt
tågstopp i Ed.
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Avseende järnvägsfrågan är dagens bana av för låg standard för att möta
dagens och morgondagens krav på klimatvänliga, snabba och säkra
transporter för gods och människor i ett allt mer globalt sammanhang och
Västra Götalands regionens prioritering är också att dubbelspår ska byggas
via Dalsland då banan ingår i EU förordning TEN-T, som utpekad
strategisk godskorridor - Scanmed - Skandinavien till Medelhavet.
Dals-Eds kommun ser klart ett behov av dialog kring dessa frågor
mellan kommunerna och vi ser fram emot den dag vi åter kan resa fritt
över gränsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-04-30.
Plandokument.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun har inget att erinra
mot Halden kommuns arealplan. Dals-Eds kommun vill dock påpeka
vikten av den gränsöverskridande tågtrafiken och att dialog förs mellan
kommunerna.

Expedieras till
Halden kommun
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Ny översiktsplan (ÖP) nu-2035 för Dals-Eds kommun Granskning
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun startade 2018 med en
medborgardialog. Synpunkterna från medborgardialogen låg sedan till grund
för att arbeta fram ett förslag till översiktsplan. Ett förslaget har
sammanställts och en miljökonsekvensbeskrivning på samrådsförslaget har
tagits fram. Förslaget har varit ute på samråd under 2020 och
kommunstyrelsen beslutar 2020-11-25 § 147 att godkänna
samrådsredogörelsen. Därefter har revidering skett utifrån inkomna
yttranden och nästa steg är granskning av planen innan den kan antas av
kommunfullmäktige.
Översiktsplanen har samma utvecklingsområden som kommunens
utvecklingsplan antagen i KF 2019-12-18 § 98: kompetens, demokrati, plats
och miljö. Översiktsplanen ska finnas i digital version samt i PDF-format
och den ska vara uppbyggd enligt Boverkets ÖP-modell.
Översiktsplanen föreslår inga stora förändringar i mark- och
vattenanvändningen utan innebär främst en effektivisering av redan
bebyggda ytor. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ses som ett
viktigt verktyg för att locka både nya fritids- och permanentboende till
kommunen, men också för att kunna behålla servicen för de som redan idag
är bosatta på landsbygden. I förslaget integreras den befintliga LIS-planen
med vissa förändringar. Översiktsplanen behandlar också bland annat
industriverksamheter och handel, satsning på naturturism och friluftsliv,
trycker på vikten av att behålla persontrafik för tågresenärer och föreslår
satsning på gång- och cykelvägar.
Miljökonsekvensbeskrivning gällande samrådsutkastet har gjorts och
bedömningen är att följande punkter i ÖP medför en betydande
miljöpåverkan:
● Intentionen om en befolkningstillväxt, vilket ställer krav på fler
bostäder i kommunen
● Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
● Kommunens intention om att främja friluftsliv och naturturism
● För vissa miljöaspekter bedöms föreslagna infrastruktursatsningar
och utbyggnaden av vindkraft medföra betydande miljöpåverkan
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Även om översiktsplanens förslag kring mark- och vattenanvändning inte
skiljer sig i någon betydande omfattning från nollalternativet, bedöms de
ställningstaganden och riktlinjer om att förbättra och fördjupa kunskapen om
naturvärden och miljösituationen i kommunen leda till att miljöpåverkan och
en långsiktigt hållbar utveckling beaktas i större utsträckning vid beslut
gällande kommunens utveckling. Ett antagande av den nya översiktsplanen
bedöms därför medföra positiva konsekvenser för miljön i Dals-Ed som
helhet jämfört med nollalternativet.
Medborgardialog och samråd har genomförts där synpunkter från invånare i
alla åldrar tagits i beaktande vid framtagandet av förslag till ny
översiktsplan. Under granskningsperioden 3 juni - 10 september 2021
planeras ytterligare kommunicering av förslaget för att involvera invånarna
ytterligare. Möjligheterna begränsas dock av pågående pandemi.
Förslaget kommer också att skickas till Länsstyrelsen, angränsande
kommuner och övriga dalslandskommuner samt till kommunens nämnder.
Framtagandet av översiktsplan nu-2035 har skett med en bred dialog - både
med invånare, företag, föreningar och politiker. Planen bedöms inte innebära
några stora förändringar i den översiktliga planeringen mer än att den
tydliggör Vision 2035 och hur vi ska uppnå våra utvecklingsmål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-05-07.
Översiktsplan (ÖP) nu-2035 för Dals-Eds kommun – granskning.
LIS-plan, MKB, kartbilagor – granskningshandlingar.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till ny översiktsplan
för Dals-Eds kommun nu-2035 för granskning.

Expedieras till
Utredare kanslienheten
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Samråd vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan
2030, Tanums kommun
Sammanfattning av ärendet
Tanums kommun håller på att ta fram en ny vindkraftsplan, som syftar till att
peka ut lämpliga platser i kommunen för storskalig vindkraft. Planen ska bli
ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP 2030, och kommer att
ersätta dagens vindkraftsplan från 2009.
Totalt pekas fem områden ut i vindkraftsplanen. Förslag på lämpliga
områden utgör en yta om totalt 33 kvadratkilometer och en total möjlig
produktion tillsammans med nuvarande verk på ca 1 200 GWh/år.
Område Sögårdsfjället-Fagerhult är i förslaget till vindkraftsplan
beläget cirka 3 km från gränsen till Dals-Eds kommun. Inom området
kan det rymmas cirka 25-30 verk. Området berör Enningdalsälven som
skyddas avseende vattenreglering och vattenöverledning för
kraftändamål, men skyddet berör inte vindkraft.
I utredarens tjänsteskrivelse beskrivs en generell zonindelning som tidigare
har använts i utvärderingen av det tematiska tillägget till översiktsplan och
som utgick från verk med totalhöjden 200 meter.
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Tanums kommun bedömer att den mest påtagliga påverkan från
vindkraftsetableringar till följd av planen sker på landskapsbilden och på
människors upplevelser av att vistas i landskapet och i tysta och opåverkade
områden. Enskilda boendemiljöer och närmiljöer kan också komma att
påverkas negativt. Dals-Eds kommun påpekar vikten av att vid framtida
prövning av vindkraftsexploatering beakta hur ljudet fortplantar sig över
Södra Kornsjön samt av den kumulativa effekten av ljudet från
vindkraftverken i Töftedal, Dals-Eds kommun.
Ingen visualisering har gjorts från gränsen till Dals-Eds kommun, men i fig.
40 framkommer att verken blir tydligt synliga i landskapet från
Flötemarksön med 2 km till närmsta verk. Sannolikt kommer verken vid
exploatering vara synliga från områden med fri sikt och hög höjd.
Dals-Eds kommun önskar att visualisering från förslagsvis Töftedals-Berg
genomförs vid prövning av framtida exploatering av område 5,
Sögårdsfjället-Fagerhult.
Avseeende Dals-Eds LIS-områden hamnar ingen inom närzon till verken.
Norane, Mölnerud, Bästorp och Loviseholm hamnar dock inom mellanzon
3-7 km och Högens Gård och Dals-Högen inom fjärrzon 7-12 km, vilket
innebär att verken sannolikt blir synliga från dessa områden.
Närmaste utpekade olämpligt område i Dals-Eds kommuns vindbruksplan,
antagen av kommunfullmäktige 2010-12-15 § 122, finns vid Töftedals myr,
norr om väg 164 på ett avstånd om ca 3,5 km. Till Tresticklans nationalpark
är avståndet ca 17 km.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-05-07.
Vindkraftsplan med miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling samt
bilaga 1-2.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att påpeka vikten av att kumulativa
effekter av befintliga vindkraftverk och av ljudets fortplantning över
Södra Kornsjön beaktas vid framtida prövning av
vindkraftexploatering.
Dals-Eds kommun anser också att visualisering bör göras från
Töftedals-Berg vid prövning av vindkraftexploatering i område 5.
I övrigt har Dals-Eds kommun inget att erinra mot Tanums kommuns
tematiska tillägg till ÖP 2030 på temat vindkraft.
Expedieras till
Tanums kommun
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Remiss bakgrundsbeskrivning Enningdalsälven
miljöanpassning av vattenkraften - Dnr 17385-2021
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen med bidrag från verksamhetsutövare och berörda intressenter
har ställt samman ett utkast till bakgrundsbeskrivning för Enningdalsälven
och bjuder in verksamhetsutövare, myndigheter, kommuner och
intresseorganisationer till samverkansprocess. Processen syftar till att ge
verksamhetsutövarna de underlag som krävs för att ansöka om moderna
miljövillkor för sina vattenanläggningar. Syftet med bakgrundsbeskrivningen
är att sammanställa befintlig kunskap och förutsättningar för aktuellt
vattensystem. Nästa steg i processen blir en analysfas där behov av
miljöanpassningsåtgärder ska bedömas och hanteras.
Bedömning görs av utredare att Länsstyrelsen i bakgrundsbeskrivningen
fångat upp de värden som finns inom området.
Området för vattenverket är beläget i ett rekommendationsområde från ÖP03
(Boksjön och Kornsjöarna med omgivningar) med rekommendationen att
“täkter och anläggningar med stor påverkan på omgivningen prövas
restriktivt”. Utpekade LIS-områden i området finns i Loviseholm, Mölnerud
och Bästorp, söder.
Dalslands miljökontor/DMEK påpekar i sin skrivelse att det finns ett antal
andra vattenanläggningar som också utgör hinder för fiskvandring i
vattensystemet. Dessa ingår dock inte i NAP-prövningarna och för de två
andra anläggningar som finns i nedre delen av Kynne älv är det inte helt
utrett om de är passerbara för fisk. DMEK anser att det vore värdefullt om
det i bakgrundsbeskrivningen även redogörs för hur åtgärder kan komma att
genomföras för att skapa fiskvägar för de vandringshinder som ej omfattas
av NAP.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-05-07.
Tjänsteskrivelse miljöstrateg DMEK 2021-05-06.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun anser att det vore
värdefullt om det i bakgrundsbeskrivningen redogörs för hur åtgärder
kan komma att genomföras för att skapa fiskvägar för de
vandringshinder som ej omfattas av NAP, men har i övrigt inget att
tillföra i ärendet.
Expedieras till
vastragotaland@lansstyrelsen.se
Dalslands Miljö- och energikontor/Miljöstrateg
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Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjängs kommuner
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ bildades 2005 och är en fristående
juridisk organisation med kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle
och Årjäng samt Västra Götalandsregionen, Region Värmland,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som medlemmar.
Samordningsförbundets uppgift i första hand är att verka för att medborgare
ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och målgruppen är
personer som är i behov av samordnad rehabilitering.
Förbundet redovisar under 2020 ett positivt resultat på 612 329 tkr och en
avvikelse mot ursprunglig budget på +1 012 tkr.

Beslutsunderlag
Samordningsförbundets årsredovisning 2020.
Revisionsberättelse och revisionsrapport 2020.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna
årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål,
Dals-Ed, Säffle, Årjäng samt beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet.

Expedieras till
KF
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Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst
Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas
av Tolkförmedling Väst. Årsredovisningen ska innehålla
förvaltningsberättelse, resultat, balansräkning och finansieringsanalys.
Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på
Mariestads Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för
Tolkförmedling Väst år 2020. Förbundet har 1 204 aktiva tolkar per
31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året och förbundet har
fått 23 nya auktoriserade tolkar varav 1 av dem har sjukvårdsauktorisation.
Den 31 december 2020 har förbundet cirka 5 700 registrerade
medlemskunder och varje månad förmedlas uppdrag till cirka 1 700 kunder.
Totalt köps 99,99 % av samtliga förmedlade uppdrag av förbundets
medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för cirka
75 %.
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev cirka
316 000 uppdrag, vilket är 24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020
blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förbundsordningen 19§ och
har översänts efter revision till respektive medlem för beslut om
godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för
direktionen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020.
Revisionsberättelse 2020.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för
Tolkförmedling Väst samt beviljar direktionen ansvarsfrihet.
Jäv
Christina Virevik (C) och Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
Expedieras till
Tolkförmedling Väst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

35(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen
§ 90

Dnr 2021-000102 140

Remiss - Förslag till planprogram för Närings- och
sysselsättningsplan för Halden kommun 2021-2025
Sammanfattning av ärendet
Halden kommun ställer ut sin närings- och sysselsättningsplan för 20212025 och Dals-Eds kommun är inbjuden att lämna synpunkter och inspel.
Planen och bygger på Haldens Samfundsplan och ”Vision 2025” och en av
de största utmaningarna är att skapa fler arbetstillfällen.
Planen består av fem huvudmål:
- Alla arbetsföra ska ha jobb 2025.
- Fler företag vill etablera sig i Halden och i Søndre Viken.
- Det ska vara attraktivt och förutsägbart att driva företag i Halden och
att befintliga företag får förutsättningar för tillväxt och utveckling.
- Kommunen, forsknings- och utvecklingsmiljöer och företag måste
stimuleras för innovation och entreprenörskap. Samarbete kring dessa
mål ska vara en naturlig och central del i arbetet.
- Näringslivet och den offentliga sektorn måste ha tillgång till relevant
kompetens inför morgondagens utmaningar.
Närheten till Sverige och EU lyfts som en styrka som bör utnyttjas avseende
goda kommunikationer och näringsliv. Målen för Haldens näringslivsplan
ligger i linje med Dals-Eds kommuns Utvecklingsplan 2020-2023.
Halden och Dals-Ed har många gemensamma beröringspunkter och
näringslivsutvecklaren bedömer att det finns möjlighet till ännu mer
samarbete. Järnvägen binder samman länderna och våra orter och
tågförbindelsen är viktig för Dals-Eds kommun. I näringslivsplanen har
Halden som mål att utveckla ett nära samarbete med gränskommunerna på
svenska sidan, vilket är positivt för Dals-Ed. Områden som nämns i planen
är näringslivsutveckling generellt men även evenemang, fritidsaktiviteter,
projekt, utbildning, besöksnäring, skog & trä och att ta fram fakta och
statistik för gränsöverskridande utveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare 2021-05-11.
Planprogram för Närings- och sysselsättningsplan för Halden kommun
2021-2025.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun har inget att erinra
mot Halden kommuns närings- och sysselsättningsplan för 2021-2025.
Vi ser fram emot en kontakt och dialog med Halden kommun om hur vi
konkret kan utöka samarbetet över gränsen.
Expedieras till
Haldens kommun
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Dnr 2021-000110 500

Remiss av Post- och telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021:13)
om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på
fjärrtåg
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar den 19 november 2020 att uppdra åt Post- och
telestyrelsen (PTS) att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till
god mobil uppkoppling för resenärer på fjärrtåg.
PTS föreslår fyra åtgärder för förbättrad uppkoppling på fjärrtåg:
- installation eller uppgradering av WiFi- elle signalförstärkningssystem så
kallat repeatersystem,
- tester med ny teknik t.ex. radiotransparenta fönsterglas och
- förbättrade möjligheter till uppkoppling i tågtunnlar.
En utgångspunkt för uppdraget har varit att med fjärrtåg avses tåg som körs
över längre sträckor och som har färre stopp än regionaltågen. Med fjärrtåg
och högtrafikerade järnvägsstråk avses därför i denna rapport tåg som
trafikerar linjer med en sträcklängd på minst 200 km och med mycket
passagerartrafik.
I vårt område är sträckan Karlstad-Göteborg den enda som ingår.
PTS har använt ett underlag från Trafikverket som visar totalt antal resanden
år 2017. Man har inte beaktat att trafiken på Norgebanan bedrivs som en
gränsöverskridande fjärrtågstrafik utan nöjt sig med en redovisning av trafik
till Ed. Kommunen anser att underlaget är missvisande och föråldrat och
missgynnar denna bansträckning.
I regeringens bredbandsstrategi ( N2016/08008/D ) framgår att år 2023 bör
hela Sverige ha tillgång tillstabila mobila tjänster av god kvalitet. Det
innebär att det i områden där människor normalt befinner sig bör vara
möjligt att använda de mobila tjänster som efterfrågas på ett
situationsanpassat sätt. Kommunen noterar att bredbandstäckningen i
glesbygd haltar betänkligt.
Noterat att banan ingår i av EU utpekade Scanmed korridoren finner vi att
PTS inte tagit in detta i sin bedömning.
Enligt 1 § i robusthetsförordningen (2018:1300), ska åtgärderna syfta till att
skydda kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid och
vid höjd beredskap.
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fort. § 91
Norgebanan är en viktig strategisk internationell järnväg för både Sverige
och Norge.
Det gränsöverskridande perspektivet med en nödvändig samverkan med
Norge finns inte beskrivet och är ytterligare ett exempel på hur svenska
myndigheters perspektiv inte alltid träffar rätt och bidrar till en delvis
felaktig bild av kommuners och invånares verklighet i gränsbygder.
Dals-Eds kommun menar att Norgebanan bör ingå och frågar samtidigt
vilken strategi som myndigheter och regering har för gränsöverskridande
infrastruktur där behov av samverkan finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2021-05-07.
Rapport PTS er 2021:13 PTS redovisar sådana insatser som kan genomföras
respektiveåtgärder som kan vidtas med statliga stödåtgärder under 2021 och
2022, totalt 50 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skrivelsen som kommunens
svar på remissen.

Expedieras till
i.remissvar@regeringskansliet.se
i.esd.remisser@regeringskansliet.se.
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Dnr 2021-000063 004

Remiss av förstudie om användning och hantering av
underskrifter med elektroniska materiel och metoder - RAKS 2021/18
Sammanfattning av ärendet
Det har under en lång tid, men särskilt under perioden 2019-2020 inkommit
alltfler frågor till Riksarkivet om användningen och hanteringen av
underskrifter med elektroniska material och metoder hos verksamheter inom
både den offentliga sektorn – statlig, regional såväl som kommunal – och
den privata sektorn. Det finns en tydlig efterfrågan på vägledning, handling
eller liknande stöd ute hos verksamheter.
Remiss har inkommit avseende en förstudie från Riksarkivet som syftar till
att utforska befintliga, nya och återkommande frågeställningar samt ta fram
underlag för att kunna besvara dem i en handledning, vägledning, eller
liknande stödmaterial. I förstudien redovisas termer och begrepp för
definition och hur rättsläget ser ut vad gäller hanteringen av underskrifter
med elektroniska material och metoder. Dessutom redovisas behov av krav
på underskrifter där bland annat en genomgång görs av olika handlingars
krav på underskrift med en avancerad elektronisk underskrift som visar att
handlingen är granskad och godkänd, t ex protokoll och ansökningar.
Det råder såsom bakgrunden till förstudien vill göra gällande, en otydlighet i
användningen och hanteringen av underskrifter med elektroniska materiel
varför behovet av tydlighet i vad som gäller för olika handlingar när det
gäller att styrka identitet och vilka rättsliga krav som gäller per handling.
Bedömning görs av kanslichef om att förstudien kommer att bidra till ett
värdefullt underlag inför vägledning och stöd för hur kommunen inte minst
ska planera vidare för digitaliseringen av dokumenthanteringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef – 2021-04-08.
Förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska
materiel och metoder - RA-KS 2021/18.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att i sitt yttrande framhålla värdet av en
tydlig vägledning för underskrifter med elektroniska materiel och
metoder och att förstudien blir ett viktigt underlag inför ett nationellt
vägledningsmaterial.
Expedieras till
Riksarkivet
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Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Ingen information lämnas vid dagens sammanträde.
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Dnr 14270

Rapport från Kommunalförbunden
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar om vad som är på Fyrbodals
Kommunalförbunds direktions agenda 2021-06-17.
Bland annat ska vindkraftsplan Tanum kommun, översiktsplan Uddevalla
och budgetuppföljning tertialrapport 1 behandlas.
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Dnr 40550

Delegationsbeslut KS 2021-06-02
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till
dagens sammanträde.
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Delegat

Beskrivning

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-27 – Tjänsteskrivelse alkoholservering
- Vita Huset vid Stora Le AB

Administratör

Delegationsbeslut 2021-28 - Ansökan om utplacering av blomlådor
som farthinder
Delegationsbeslut 2021-29 – Parkeringstillstånd 7
2021 - sekretess enligt 26 kap 1 §

Kommunkansliet

Justerandes signatur

Administratör

Delegationsbeslut 2021-30 - Yttrande om begäran av
bred transport den 6 maj 2021

HR-chef

Delegationsbeslut 2021-31 - Beslut gällande
lönetillägg enhetschef Edsgärdet

HR-chef

Delegationsbeslut 2021-32 - Beslut gällande
lönetillägg utökade ansvarsområden verksamhetschef

Kommunkansliet

Delegationsbeslut 2021-33 - Parkeringstillstånd 8 2021 sekretess
enligt kap 26 § 1

Kommunkansliet

Delegationsbeslut 2021-33 - Parkeringstillstånd 9
2021 sekretess enligt kap 26 § 1

Administratör

Delegationsbeslut 2021-35 - Yttrande om bred
transport Industrigatan i Ed till väg 164

Administratör

Delegationsbeslut 2021-36 - Ladies Tour of Norway
2021 - tävling/uppvisning med cykel på väg samt
komplettering
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Dnr 40551

Meddelande KS 2021-06-02
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens
sammanträde.
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