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§ 97 Dnr 2020-000296 214 

Detaljplan för Ed 2:3 och del av Ed 10:3 Eds tätort, Dals-Eds 

kommun, Västra Götalands län 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till detaljplan för ED 2:3 och del av 10:3, Dals-Eds kommun, har 

varit utställt för granskning under tiden 22 april – 16 maj 2021 då 

länsstyrelsen, myndigheter, kommunala instanser, sakägare och övriga 

berörda fått tillfälle att inkomma med synpunkter. 

Planområdet är beläget i Eds centrum mellan sjöarna Stora Le och Lilla Le 

och avgränsas i norr av Storgatan och i söder av Ängsvägen. Planområdet är 

cirka 8000 m² stort. Fastigheten ED 2:3 är privatägd och fastigheten ED 10:3 

är kommunägd. 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, 

centrumverksamheter samt en utvidgning av parkområdet. 

Under granskningstiden har sju yttranden inkommit. Dessa har 

sammanställts i ett granskningsutlåtande enligt Plan- och bygglagens 5 kap 

23 §, där man bemött inkomna synpunkter. Samtliga sakägare bedöms ha fått 

sina synpunkter tillgodosedda. Granskningsutlåtandet har skickats till 

Länsstyrelsen. 

Mindre revideringar av plankarta och planbeskrivning har gjorts inför 

antagandet i enlighet med synpunkter som tillgodosetts i 

granskningsutlåtandet. Då planförslaget inte ändrats väsentligt ställs det inte 

ut för ny granskning. 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar 2021-06-30 § 48 att godkänna 

planförslaget med tillägg att i en framtida bygglovsansökan ska en prövning 

göras om åtgärden placeras och utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn till 

stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset 

av en god helhetsverkan. Det ska också prövas om åtgärden uppfyller kravet 

på att bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Det ska även prövas om 

ändringar och tillägg i bebyggelsen görs varsamt så att befintliga 

karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  

Plan- och byggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att med stöd 

av 5 kap 27 § PBL anta detaljplanen för ED 2:3 och del av ED 10:3 i       

Dals-Eds kommun. 
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forts. § 97 

 

Beslutsunderlag                          
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-06-09.                            

Tjänsteskrivelse Plan- och byggnadskontoret 2021-06-09.                

Granskningsutlåtande 2021-06-16.                       

Planbeskrivning, plankarta 2021-06-17.  

 

 

Beslutsförslag 

   -    Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för ED 2:3 och del av    

        ED 10:3. 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 98 Dnr 2020-000167 003 

Internkontroll - Uppföljning 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och 

effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår.   

En god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra 

former av bedrägligt beteende.                                                                                    

Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun styrs av ”Reglemente för intern 

kontroll” senast reviderat 2019-06-19. Kommunstyrelsen har det 

övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.  

Vidare har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive nämnd. Varje nämnd ska årligen anta en plan för uppföljning av 

den interna kontrollen. Nämnden ska samtidigt ange när och hur redovisning 

av uppföljningen ska ske. Därutöver ska resultatet från uppföljningen 

redovisas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera 

förbättringar.                                                                                                                 

Uppföljning av internkontroll 2020/2021föreligger från nämnder och 

kommunstyrelsen. Utifrån det samordnade ansvaret i enlighet med reviderat 

reglemente, görs bedömningen att framförallt riskanalysen utvecklats under 

perioden och genom ett bredare deltagande i ledningsgrupperna men också 

via nämndsamrådet. Detta borgar för ännu högre grad av delaktighet och 

samordning inför framtiden om vi kan upprätthålla den typen av process i 

årshjulet. Inför årets arbete planerades ett samarbete med Edshus kring                                                                                                                       

internkontrollen men det har inte genomförts och återstår därför att samordna 

i samband med årshjulet för kommande period.      

Beslutsunderlag                        
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-05-31.                                                           

Internkontrollplan - uppföljning 2020 för kommunstyrelsen, socialnämnden, 

FOKUS-nämnden.    

Kommunstyrelsens beslut 

    -   Kommunstyrelsen godkänner föreliggande uppföljning av    

        internkontrollplan 2020/2021 för kommunstyrelsens del.    

        Kommunstyrelsen tar del av Internkontroll uppföljning 2020/2021 för     

        socialnämnden och FOKUS-nämnden.                                              

Expedieras till                                                                                    

Kommunens revisorer              

Hållbarhetscontroller     

Samtliga nämnder                

Edshus 
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§ 99 Dnr 2021-000123 003 

Internkontroll - Plan 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Controller för kommunstyrelsen föredrar internkontrollplanen med 

beskrivning av riskanalyser inom de olika verksamheterna.                                    

En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och 

effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En 

god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra 

former av bedrägligt beteende. Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun 

styrs av ”Reglemente för intern kontroll” senast reviderat 2019-06-19. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 

god intern kontroll. Vidare har nämnderna det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen inom respektive nämnd. Varje nämnd ska årligen anta en 

plan för uppföljning av den interna kontrollen.                                                           

Plan för perioden 2021/2022 föreligger från nämnder och KS. Utifrån det 

samordnade ansvaret i enlighet med reviderat reglemente, görs bedömningen 

att framförallt riskanalysen utvecklats under perioden och genom ett bredare 

deltagande i ledningsgrupperna men också via nämndsamrådet. Detta borgar 

för ännu högre grad av delaktighet och samordning inför framtiden om vi 

kan upprätthålla den typen av process i årshjulet. Inför årets arbete 

planerades ett samarbete med Edshus kring internkontrollen men det har inte 

genomförts och återstår därför att samordna i samband med årshjulet för 

kommande period.  

      

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-05-31.                    

Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, socialnämnden,                    

FOKUS-nämnden.                                                                                                       

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -   Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan 2021/2022 för  

        kommunstyrelsens del. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas  

        rapportering av arbetet med internkontrollplaner.     

      

Expedieras till                                  
Kommunens revisorer              

Hållbarhetscontroller     

Samtliga nämnder                

Edshus 
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§ 100 Dnr 2020-000066 433 

Revidering - trädvårdsplan/naturvårdsplan för Eds tätort 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2004-02-25 § 5 att godkänna föreliggande 

förslag till Trädvårdsplan/Naturvårdsplan för Eds tätort. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-12 § 28 beslutas att uppdra till 

samhällsbyggnadschef att revidera gällande trädvårdsplan/naturvårdsplan,  

samt inkomma med förslag på finansiering av kostnader för återplantering av 

träd, buskar och blommor så som planen föreskriver. 

Tjänsteskrivelse från AMI-chef föreligger som beskriver att trädvårdsplanen 

under 2020- 2021 uppdaterats och aktualiserats. Planen beskriver 

naturvärden i olika tätortsnära områden och föreslår vilken typ av utveckling 

som önskas och vilka skötselåtgärder detta kommer att kräva. Under våren 

2021 skickas förslaget på remiss till Dalslands Miljö- och Energiförbund och  

ställs ut på kommunens hemsida under perioden 2021-05-19-2021-05-31 

med möjlighet för allmänhet att inkomma med synpunkter. De synpunkter 

som inkommit har tagits i beaktande och i de fall det bedömts lämpligt har 

hänsyn tagits till dem i planen.  

Trädvårdsplanen syftar till att stödja arbetet som utgår från Kommunens 

utvecklingsplan för 2020-2023. Där framgår att “den fantastiska naturen i 

vår kommun är en viktig resurs som ger oss särskilt goda förutsättningar för 

utveckling av besöksnäringen och friluftslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska 

vara ett känt begrepp och den gröna profilen genomgående i allt vi gör.” 

Dals-Ed ska ha ett attraktivt och välvårdat centrum där vi tillvaratar naturens 

möjligheter och trädvårdsplanens intentioner ska ses som en del i det arbetet.  

För att arbeta utifrån trädplanens intentioner och över tid bibehålla och 

bygga upp ett bra olikåldrat bestånd, anlägga ängsmark och plantera in fler 

perenn- och lökväxter krävs det finansiering. Det bör därför finnas med som 

en återkommande budgetpost och medel behöver avsättas för detta ändamål, 

vilket inte görs idag.                                                                                                    

AMI-chefens bedömning är att trädvårdsplanen har uppdaterats genom en 

översyn och uppdatering, planen har aktualiserats i alla delar, kartmaterial 

och områdesbeskrivningar. Planen har remitterats till Dalslands Miljö- och 

Energiförbund för faktakontroll och kvalitetssäkring. Kommuninvånarna har 

också beretts möjlighet att ta del av planen och inkomma med synpunkter, 

vilka tagits i beaktning i den slutliga versionen. 
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forts. § 100 

 
Tilläggsyrkande 

Kenneth Bergslätt (M) yrkar på att en kompletterande handlingsplan tas fram 

för invasiva arterna samt också en budget för ändamålet. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 

Bergslätts yrkande ska bifallas. 

 

 

Beslutsunderlag                      
Tjänsteskrivelse AMI-chef 2021-06-01.                          

Reviderad - Trädvårdsplan Dals-Eds kommun. 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -   Kommunstyrelsen beslutar att i budgetprocessen ta fram förslag till  

        budget för att kunna utföra de åtgärder som trädvårdsplanen beskriver.     

    -   Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till    

        samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en handlingsplan för   

        invasiva arter och därtill en budget. 

 

     

Beslutsförlag 

    -   Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade   

        trädvårdsplanen. 

 

      

 

 

 

 

 

Expedieras till                                    

Samhällsbyggnadschef                     

AMI-chef                       

Ekonomienheten                         

KF 
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§ 101 Dnr 2016-000308 100 

Strategi för Långsiktigt hållbar Ekonomi och Verksamhet 

(LEV) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef och samhällsbyggnadschef redogör för förändringsarbetet 

enligt strategin för LEV från år 2017 och framåt.                                          

Huvudmålet är att uppnå en ”långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet”. 

Innebörden motsvarar kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, 

en grundläggande styrprincip i kommunens gällande regelverk. För att kunna 

mäta måluppfyllelsen och nå huvudmålet har tre delmål satts upp för 

kundnytta, medarbetarnytta och ekonominytta. 

Till följd av händelser utom vår kontroll i inledningen av år 2020, bland 

annat coronapandemin och ekonomisystemskraschen, så hindrades 

merparten av 2020 års utvecklingsinsatser att kunna genomföras som 

planerat. Bland annat inom resultat- och kostnadsanalys, kommunikation, 

ledarskap och medarbetarskap. Framtagandet av nya styrprinciper med 

grunden i den tillitsbaserade ledningsfilosofin som kommunen har antagit, 

kunde inte heller prioriteras, vilket inneburit en problematik i styrningen av 

förändringsprocessen.                                                                                                   

För att tydliggöra behovet av gemensamt fokus och styrning i det fortsatta 

arbetet gavs ett uppdrag att lägga mer tid på analys och dialog till nämnder 

och förvaltningar, i samband med budgetberedningen inför år 2021. 

Uppdraget innebar en uppmaning att fokusera mer på kostnadsanalys och 

mindre på sedvanlig budgetanalys, samt att föra en löpande och transparent 

dialog kring analyserna, dels mellan kommunstyrelse och nämnder i 

nämndsamrådet, dels på motsvarande sätt mellan nämnd och respektive 

förvaltning. Syftet är att klarlägga i vilken grad nuvarande budgetramar på 

ansvarsnivå är adekvata i förhållande till givet uppdrag/ambitionsnivå, och 

vice versa, för att i nästa steg kunna vidta rätt åtgärder för minskade 

kostnader inom de områden där kostnaderna är högre än uppdraget 

motiverar. Parallellt ska arbetet med att effektivisera processer och arbetssätt 

intensifieras för att minska den totala tidsåtgången i organisationen, och 

därmed minska kostnaderna. Målet för ekonomisk balans sattes för 

närvarande till år 2023, parallellt med hänsyn tagen till medarbetarnytta och 

kundnytta, formulerat som mål till år 2023. 

Kommunledningsförvaltningens (KLF) och samhällsbyggnadsförvaltningens 

val av fokus har varit följande; kontroll/inventering av kostnader, uppdrag, 

processer, arbetsuppgifter, arbetssätt, nyttoeffekt etc inom varje enhet. För 

att fastställa nulägesbilden per enhet och gemensamt har frågor satts upp 

preliminärt och dessa redovisats.  
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forts. § 101 

Kommunchef och samhällsbyggnadschef redovisar i respektive 

tjänsteskrivelse nuläget i analys- och anpassningsarbetet inom 

förvaltningarna. 

Kommunchefens bedömning för kommunledningsförvaltningen är att utifrån 

rådande förhållanden bedöms det pågående arbetet med analyser och 

anpassningar inom kommunledningsförvaltningen vara tillräckligt och 

ändamålsenligt. Helt enligt LEV-strategins intentioner arbetas med att hela 

tiden vända på stenar och det upptäcks saker som innebär utvecklingsbehov 

eller utvecklingspotential. Det går inte att förutse eller planera i detalj innan.             

Det går inte heller att redovisa mer i detalj då enskilda personer berörs och 

det är viktigt att berörd personal är delaktiga så tidigt som möjligt i 

processen. Syftet är att skapa trygghet och förebygga motstånd i 

förändringsarbetet.                                                                                                                           

Det ovan beskrivna innebär en komplexitet som påverkar möjligheten till 

tydlighet och transparens i planering och rapportering. Arbetet kommer att 

löpa vidare på samma sätt steg för steg, ett “pusselbyggande” som successivt 

kommer att leda till måluppfyllelse. Tidshorisonten för slutlig 

måluppfyllelse, en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, är dock 

osäker till följd av eventuella händelser utanför vår kontroll.                                                                                                                                     

Samhällsbyggnadschefens bedömning för samhällsbyggnadsförvaltningen  

är att utifrån de analyser som hittills gjorts anses inte att kostnaderna 

gällande kost och lokalvård sticker ut i jämförelse med jämförbara 

kommuner. Kvalitetsmässigt levereras bra produkter och verksamheten är 

flexibla när det gäller förändrade behov. Helt enligt LEV-strategins 

intentioner arbetas med att vända på stenar hela tiden och anpassa 

verksamheten utifrån förändrade behov. Under pandemin har verksamheten 

satts på prov då det varit stora förändringar i jämförelse med ett ordinarie 

verksamhetsår. Det är glädjande att se att både ledning och personal hanterat 

situationen på ett mycket bra sätt.  

När det gäller kostnaderna inom den tekniska sidan så har framförallt nu 

fokuserats på kostnaderna inom förvaltningens taxekollektiv. Det kommer 

att investeras en del inom framförallt VA-kollektivet och målsättningen är att 

klar av det utan att öka taxorna för mycket. 

De viktigaste delarna att arbeta med för att kunna hålla en budget i balans 

och vara kostnadseffektiv sammanfattas i nedanstående punkter. Genom att 

arbeta på följande sätt kan förvaltningen vara kostnadseffektiv i framtiden. 
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forts. § 101 

- Ständigt följa behovet av insatser noga. 

- Anpassa resurserna (personal och utrustning) utifrån behoven så snart 

som möjligt vid förändringar 

- Ha en både en lång och kort planering som löper parallellt. 

- All personal skall ha en god kostnadsmedvetenhet och förståelse för 

de begränsade resurserna. 

- Vid varje anpassning alltid väga in kundnyttan, medarbetarnyttan och 

ekonominyttan innan beslut om genomförande. 

- Föra dialog med andra förvaltningar om man ser behov av det för att 

kunna vara mer effektiva tillsammans över förvaltningsgränserna 

 

 

Beslutsunderlag                           
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-06-09.                      

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-08-06. 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut                                                                                              

-   Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delrapporten för analys- och  

    anpassningsarbetet 2021. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kanslichef                        

Tf. Ekonomichef               

HR-chef                    

IT-chef                                        

Samhällsbyggnadschef                                  

Socialchef       

FOKUS-chef 
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§ 102 Dnr 2021-000150 003 

Revidering - Reglemente för näringslivsrådet  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2011-01-12 § 10 att anta Reglemente för 

kommunens Näringslivsråd, därefter har revidering gjorts av reglementet  

under 2014. 

Näringslivsrådet har under flera år varit den huvudsakliga plattformen för 

dialog mellan kommunen och näringslivet i Dals-Ed. Näringslivsrådet består 

av representanter från kommunledning, politiker och näringslivets lokala 

organisationer. 

Diskussion har förts om näringslivsrådets fortsättning och även att ersätta 

rådet med andra dialogmöten inom befintliga nätverk och temaområden. 

Företagarna har hela tiden varit tydliga med att man vill ha kontinuerlig 

dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivsutvecklare.         

 

Syftet med näringslivsrådet ska vara att via dialog främja ett varaktigt och 

växande näringsliv i Dals-Ed som skapar tillväxt, fler jobb och gör Dals-Ed 

ännu mer attraktiv som kommun. Den huvudsakliga förändringen i förslag 

till revidering av reglementet är att kanslienheten sköter administrationen 

kring råden och att en ny beredningsgrupp tillsätts. 

Som komplement till näringslivsrådets möten ska andra träffar och möten 

hållas löpande inklusive seminarier med mera.                                                  

Sammantaget är näringslivsutvecklarens bedömning och förhoppning att 

kommunen och näringslivet ska kunna samverka på ett bra sätt framdeles. 

 

Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare 2021-06-02.                

Förslag till revidering Näringslivsrådets reglemente. 

      

Kommunstyrelsens beslut                                                                                               

    -   Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till  

        revideringar i reglementet för Näringslivsrådet. 

      

 

 

Expedieras till 

Kommunchef                

Näringslivsutvecklare 
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§ 103 Dnr 2021-000137 042 

Årsredovisning 2020 - Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbunds uppgift är att tillvarata kommunernas 

intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och 

tillhandahålla dem service. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka 

för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

 

Årsredovisning 2020 för Fyrbodals kommunalförbund föreligger.   

 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund. 

Granskningsrapport och revisionsberättelse 2020. 

Förbundsdirektionen protokoll 2021-05-06 § 41. 

 

 

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2020 för Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 
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§ 104 Dnr 2021-000103 042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 - Bokslut  - 

Dalslands Miljö & Energiförbund   

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har överlämnat 

årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 2020        

att behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som även tar 

ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  
 

      

Beslutsunderlag                          
Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Dalslands Miljö & 

Energiförbund.      

    

Beslutsförslag 

- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna föreliggande 

årsredovisning 2020 för Dalslands Miljö & Energiförbund samt bevilja 

förbundsdirektionen ansvarsfrihet.  
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§ 105 Dnr 2021-000144 310 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län 

samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 

2018:4) om bärighetsklasser i Västra Götalands län - Dnr 

TRV 2021/19738. 

Sammanfattning av ärendet 

Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra 

bärighetsklasser på vissa vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att 

Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:4) om bärighetsklasser i Västra 

Götalands län ska upphöra att gälla och nya föreskrifter beslutas. 

De berörda vägarna har redan sådan standard att de klarar den högre 

bärighetsklassen BK4. Genom att ändra bärighetsklass uppnås ökad 

samhällsnytta främst i form av minskad miljöbelastning och ökad 

trafiksäkerhet utan att några investeringar behövs. Trafikverket har därför 

beslutat att utöka det upplåtna ett vägnätet för BK4 genom att inkludera de 

berörda vägarna.  

Förslaget är att för Dals-Eds kommun berörs väg 164 – sträcka väg 166, 

2183 Jordbron –   väg 166 Kårslätt samt väg 166 väg 164 Kårslätt–väg E45 

cirkulationsplats Mellerud norra.                                                                                                        

Båda vägarna ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 

förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.                                

Ett utökat vägnät för BK4 bedöms generera positiva effekter för bl.a. miljö, 

kapacitet och för näringslivets transportkostnader i och med att befintlig 

infrastruktur nyttjas effektivare. 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2021-12-01.          

Beslutsunderlag                

Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län. 

Konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifterför Västra 

Götalands län enligt förordningen 82007.1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till nya föreskrifter   

         samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter TRVTFS 2018:4 om  

         bärighetsklasser i Västra Götalands län.                                        

                                                                                                               

Expedieras till                   
Trafikverket@trafikverket.se 
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§ 106 Dnr 2021-000069 600 

Medborgarförslag - Skolträdgårdar som pedagogiskt verktyg 

i undervisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag inkommer 2021-03-08 som gäller skolträdgårdar som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen på kommunens förskole- och 

skolenheter. Kommunfullmäktige beslutar 2021-03-17 § 8 att remittera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter tas 

beslut i arbetsutskott 2021-04-14 § 64 att remittera medborgarförslaget till 

FOKUS-nämnden för beredning av ärendet.      

I medborgarförslagets motivering anges att skapandet av skolträdgårdar bör 

vara en del av undervisningen som kan knytas till flera ämnen och 

läroplanens kunskapsmål. I förslaget anges att pedagogisk odling handlar om 

ett livslångt lärande där förskolebarnen och skoleleverna får möjlighet att 

upptäcka samband, skapa relationer, bryta maktstrukturer och etablera 

kontakt med naturen samt förvärvar djupare kunskaper om hur natur och 

människa bör samspela för långsiktig hållbarhet. I förslaget anges vidare att 

en skolträdgård kan se ut på många sett, alltifrån mindre odlingsytor och 

odlingslådor till odlingar i större skala. Den kan vara knuten till den egna 

enheten, till flera eller förläggas till ett annat område som exempelvis ett 

äldreboende.  

Beslut har inkommit från FOKUS-nämndens sammanträde 2021-05-26 § 53, 

som ser positivt på det inkomna medborgarförslaget. Dock är det FOKUS-

nämndens bedömning att det är verksamheterna själva som bedömer behov 

och omfattning av skolträdgårdar, samt hur det kopplas till undervisningen, 

då förutsättningar för att anlägga skolträdgårdar varierar i de olika 

verksamheterna.         

Beslutsunderlag                

Beslut FOKUS-nämnden 2021-05-26 § 53.                   

Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2021-05-07.               

Medborgarförslag 2021-03-08. 

      

Beslutsförslag 

     -    Kommunfullmäktige ser positivt på grundidén om skolträdgårdar och                       

          beslutar att medborgarförslaget anses besvarad utifrån                             

          FOKUS-nämndens yttrande.                                                                                                              

                                                                                                                   

Expedieras till                            

KF 
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§ 107 Dnr 2019-000255 290 

Utredning Hagaskolans kök och matsal  

Sammanfattning av ärendet 

Hagaskolans kök är i akut renoveringsbehov och efter en utredning som 

gjorts av samhällsbyggnadsförvaltningen kring den framtida 

måltidsverksamheten på Hagaskolan redovisas vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2020-06-03 § 74 tre olika alternativ som förutsätter en 

sammanslagning av Hagaskolans och Edsgärdets kök. Kommunstyrelsen 

beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att projektera för en 

renovering av befintlig matsal, rivning av befintlig köksutbyggnad samt 

tillbyggnation av en ny köksdel i anslutning till befintlig matsal. 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-11-11 § 84 att godkänna 

investeringsbudget med bland annat finansiering för skolrestaurang 

Hagaskolan om 22,6 mkr.                                                                                      

Efter genomförd upphandling och anbuden inkommit görs en uppdaterad 

sammanställning av kostnadsbedömningen som då är 3 711 000 kr högre än 

den ursprungliga kalkylen.                                                                   

Kommunstyrelsen beslutar 2021-03-03 § 31 att godkänna föreliggande 

förslag till finansiering för de fördyringar som tillkommit i projektet på totalt 

3 711 000 kr.  

I projekteringsskedet bedöms att byggnaden kan restaureras med de 

åtgärder som beskrivs i första stycket. Det har inte varit några 

indikationer vid den tidpunkten som mögeldoft, läckage eller liknande 

på att byggnaden har omfattande fuktskador. Efter rivning av 

tillbyggnadsdelen i norr och invändig rivning i kök uppdagas allvarliga 

konstruktionsfel i form av den oisolerade betongplattan i gamla köket. 

Utifrån dessa skador har undersökningen utvidgats med ytterligare 

rivningsarbeten för att se omfattningen av förekommande skador och i 

samband med det uppmärksammas hussvamp och skadedjursangrepp i 

krypgrunden som sannolikt uppstått på grund av den tidigare felaktigt 

utförda ombyggnationen.  

 

Fastighetsförvaltaren redogör i tjänsteskrivelsen för de fel- och brister som 

uppdagats i befintlig byggnad efter genomförda rivningsarbeten och 

undersökningar samt vilka tillkommande behov som har identifierats för att 

kunna slutföra renovering och färdigställande av matsalen. 

Sammanfattningsvis innebär det att dessa nya tillkommande arbeten kommer 

att driva upp kostnaden för renoveringen och kostnaden uppskattas till cirka 

7 miljoner kronor. 
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forts. § 107 

 

Alternativt är att riva den skadade byggnaden och ersätta den med en ny för  

ändamålet anpassad byggnad i samma stil för att behålla den gamla 

arkitekturen. Det är ett billigare alternativ samtidigt som det blir en helt ny  

byggnad rakt igenom, vilket innebär mindre drift och underhållskostnader 

över tid. 

 

Vid rivning av den gamla lokalen och en nybyggnation är den uppskattade 

extrakostnad 4,5 miljoner kronor. Den kommande ökade hyreskostnaden 

bedöms tas inom kost och lokalvårdsenhetens budgetram. 

Hyreskostnaden för det nya kök/matsalen hamnar på cirka 1 400 000 kr/år.                    

I dagsläget betalas cirka 775 000 kr i hyra för Edsgärdets kök och Haga kök. 

I och med att köken slås ihop till ett kök så kommer det att försvinna 1,5 

tjänst vilket innebär en besparing på cirka 630 000 kr/år 

Redan idag har man en kostnad på 1 405 000 kr/år för hyra av köken samt en 

personalkostnad för 1,5 tjänst som inte behövs längre i samband med att nytt 

kök tas i bruk. 

 

Vid fortsatt renoveringen trots alla osäkerhetsfaktorer kommer årshyran att 

hamna på 1 530 000 kronor. Det betyder att det behövs ett budgettillskott på 

125 tkr för att klara den ökade kostnaden. 

 

Efter samråd med tf. ekonomichef och samhällsbyggnadschef har 

framkommit att de överskjutande kostnaderna för  

investeringen gällande nybyggnation bör rymmas i fastighetsförvaltarens 

investeringsbudget 2021-2023.  

Det innebär lite omstrukturering och att vi får senarelägga en del andra 

investeringar. Om det krävs kan samhällsbyggnadsförvaltningens 

investeringsbudget för oförutsett nyttjas. 

Kostnaden för att genomföra renoveringen kräver beslut om extra 

investeringsmedel på cirka 2,5 miljoner kronor. 

 

Fastighetsförvaltarens bedömning kring fortsatt renovering är att utöver de 

tillkommande åtgärdspunkter som nu identifierats efter påbörjad rivning 

finns en uppenbar risk att ytterligare kostnadsdrivande skador upptäcks 

under projektets gång. Med de åtgärder som redovisas i tjänsteskrivelsen 

kommer vissa olägenheter ändå att kvarstå i befintlig byggnad, så som 

lutande golvytor på plan 2 med sviktande bjälklag, deformationer i 

yttertakskonstruktionen, hög energiförbrukning och ineffektiv planlösning 

till följd av den befintliga byggnadens begränsningar. Efter vad som idag är 

känt om befintlig byggnads status rekommenderar ELU att beställaren 

överväger möjligheterna att ersätta befintligt hus med en ny mindre byggnad 
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forts. § 107 

 

som dels kan ge en ytoptimerad lösning, dels uppfylla nybyggnadsstandard 

avseende energiförbrukning m.m.  

 

Utifrån ovanstående underlag och oberoende utredningar görs bedömningen 

att det föreligger behov av att riva befintlig matsal och ersätta den med en 

nybyggnation. 

 

Yrkande 

Martin Carling (C) yrkar på att kommunstyrelsen ställer sig bakom inlämnad 

ansökan om rivningslov och att ärendet i övrigt återremitteras för fortsatt 

handläggning. 

 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 

Carlings yrkande ska bifallas. 

 

Beslutsunderlag                                      
Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2021-07-02.                              

Statusbedömning befintlig skolmatsal Hagaskolan, ELU, 2021-06-03. 

Rapport upprättad av Fukt i väst, 2021-06-07. 

Rapport upprättad av ALS Scandinavia AB, 2021-06-01. 

Statusbedömning Stadsån Projekt AB/ Kenneth Jinden 2021-06-23. 

Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling                  

2021-08-09.                                                                                                         

Förslag – Ritningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom inlämnad   

         ansökan om rivningslov.    

          

    -    Kommunstyrelsen beslutar att ärendet i övrigt återremitteras för fortsatt     

         handläggning. 

 

 

Expedieras till                           

Fastighetsförvaltare                                                       

Samhällsbyggnadschef      

FOKUS-nämnden f.k. 
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§ 108 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöstrateg Katrin Mc Cann, Dalslands Miljö- och energikontor informerar 

om projekt Grön Infrastruktur om vad Grön Infrastruktur är, dess syfte, samt 

vilka villkor som gäller och hur en plan kan användas.                  

 

Projektledare för Campus Dalsland Kristina Sandström informerar om att 

projektet är i uppstartfasen och arbetet som pågår är bland annat att söka 

statliga stöd/bidrag och också stöd från andra verksamheter, arbete med  

utbildningar och lokaler. Vid utbildning på Campus Dalsland får elever möta 

lärare och andra elever och får då stöd i studierna i en ordnad form till 

skillnad från distansutbildning. Tidsaspekten är start hösten 2022.  
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§ 109 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information lämnas vid sammanträdet. 
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§ 110 Dnr 40818  

Delegationsbeslut KS 210811 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.      
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Delegat                  Beskrivning 

Ekonomichef                 Delegationsbeslut 2021-37 - Firmateckning för post- och bankgiro 

                                       transaktioner 

  Delegationsbeslut 2021-37 - Firmateckning för post- 
och bankgirotransaktioner 

   

 

Stf. räddningschef          Delegationsbeslut 2021-38 - Att fastighetsägaren 

                                       själv får utföra rengöring - ED 1:74 

 

Kommunkansliet            Delegationsbeslut 2021-39 – Parkeringstillstånd 10  

                                        2021 sekretess enligt kap 26 § 

 

Administratör                 Delegationsbeslut 2021-40 - Yttrande angående  

                                        Countrygala 6-7 augusti 2021 – Bergslätts 

                                        Idrottsplats 

 

Stf. räddningschef          Delegationsbeslut 2021-41 - Att fastighetsägaren          

                                        själv får utföra rengöring - Högkil 1:16 

 

Fastighetsförvaltare        Delegationsbeslut 2021-42 - Hyreskontrakt del av  

                                        Dals-Ed Ed 1:34 - Dals-Eds Båtklubb 

 

Administratör                 Delegationsbeslut 2021-43 - Yttrande om     

                                        sångstunder i Terassparken 2021 

 

HR-chef                          Delegationsbeslut 2021-44 – Beslut gällande  

                                        lönetillägg för utökat ansvar som tillförordnad   

                                        ekonomichef 

Samhällsbyggnadschef  Delegationsbeslut 2021-45 - Anställnings- & Lönebeslut VA-chef 

 

HR-chef                          Delegationsbeslut 2021-46 - Anställnings- och lönebeslut   

                                        personalekonom 

 

KS-ordförande               Delegationsbeslut 2021-47 - Yttrande om Promemoria Genomförande  

                                       av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar 

  

 

Fastighetsförvaltare        Delegationsbeslut 2021-48 - Nyttjanderättsavtal/skötselavtal –  

                                         del av fastighet DALS-ED BÄLNÄS 1:31 

Fastighetsförvaltare         Delegationsbeslut 2021-49 - Nyttjanderättsavtal/skötselavtal -                                                                                                                                                                                                                                              

                                         del av fastighet DALS-ED BÄLNÄS 1:31 

Stf. räddningschef            Delegationsbeslut 2021-50 - Att fastighetsägaren själv får utföra  

                                         rengöring - Hajom 1:20 
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Delegat                  Beskrivning 

 

Kommunchef                 Delegationsbeslut 2021-51 - Beslut gällande lönetillägg för utökat  

                                       ansvar Löne/Personaladministratör 

  

  

KS ordförande Delegationsbeslut 2021-52 - Yttrande remiss om  

                                       Förslag till principer för att utse regionalstödskarta  

                                       för perioden 2022-2027 

 

Stf. räddningschef          Delegationsbeslut 2021-53 - Yttrande alkoholtillstånd Countrygalan   

                                       2021 

  

Stf. räddningschef          Delegationsbeslut 2021-54 - Att fastighetsägaren själv får utföra  

                                       rengöring - Hökesäter 5:32 
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§ 111 Dnr 40819  

Meddelande KS 210811 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      


