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Sammanträdesdatum

2021-09-01

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Utvecklingscenter, Stora salen onsdagen den 1 september 2021 kl 08:00 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Martin Carling (C), Ordförande
Christina Virevik (C)
Elisabet Forsdahl (C)
Kenneth Bergslätt (M)
Andreas Nilsson (M)
Tommy Olsson (KD)
Per-Erik Norlin (S), 1:e vice ordförande
Carina Halmberg (S)
Jan-Gunnar Eliasson (S)
Anders Bengtsson (SD)
Ersättare
Lennart Lundgren (C)

Övriga närvarande

Agneta Johansson, kommunchef § 136
Jessica Olsson, utredare kanslienheten §§ 114-118
Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef §§ 112-113, 135
Henrik Jonsson, fastighetsförvaltare §§ 112-113
Fredrik Andersson, trygghetssamordnare § 135

Justerare

Anders Bengtsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, onsdagen den 1 september kl. 15.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Anett Isaksson

Ordförande
Martin Carling
Justerare
Anders Bengtsson
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Datum då anslaget sätts upp
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Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv

Underskrift
Anett Isaksson
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§ 116 Dnr 40827

Rättelsebeslut och revidering av plankostnadsavtal för detaljplan ED 10:2
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§ 117 Dnr 2021-000074 200

Remiss - om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - Västra
Götalandsregionen som regionplaneorgan............................................................... 14
§ 118 Dnr 2020-000235 043
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§ 119 Dnr 2021-000023 617
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§ 125 Dnr 2021-000173 310
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§ 127 Dnr 2021-000183 170
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Kommunstyrelsen
§ 112

Dnr 2019-000255 290

Utredning Hagaskolans kök och matsal
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-08-11 § 107 att ställa sig bakom inlämnad
ansökan om rivningslov samt att också återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning.
Tjänsteskrivelse föreligger som beskriver vilka frågor som har utretts mer
ingående. Svar/utlåtande från olika företag gällande byggnadens status,
behov av åtgärder samt kostnader och tidsförskjutning av projektet finns att
tillgå i ärendet samt på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till dels om man skall välja att renovera
nuvarande byggnad eller bygga nytt enligt något av de nedanstående
presenterade förslagen.
Sammanfattningsvis med de olika utredningarna som underlag bedöms
situationen enligt följande:
Renovering av nuvarande lokal kommer att innebära:
- En betydligt längre byggtid bland annat beroende på sanering
och långa ledtider under renoveringsarbetet.
- Uppskattningsvis mellan två och 4 miljoner dyrare än
nybyggnation kostnadsmässigt.
- Viss osäkerhet gällande framtida problem med hussvamp.
- Att den gamla byggnaden bevaras ytterligare en tid.
Rivning av gammal byggnad samt uppförande av ny matsal enligt
förslag kommer att innebära:
- Att risken för hussvamp i byggnaden elimineras.
- Lägre produktionskostnad än vid renovering.
- Byggnaden kommer att ha dagens byggstandard i hela
konstruktionen.
- Lägre framtida energikostnader på grund av något mindre yta
samt bättre isolering.
- Kortare byggtid vilket underlättar för berörda verksamheter på
kort sikt.
Vid rivning av den gamla lokalen och en nybyggnation är den
uppskattade extrakostnaden cirka 4,5-5 miljoner kronor. Den
kommande ökade hyreskostnaden bedöms kunna 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.
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Kommunstyrelsen
forts. § 112
I och med att köken slås ihop till ett kök så kommer personalstyrkan att
anpassas till det nya behovet
Efter samråd med tf. ekonomichef och samhällsbyggnadschef har
framkommit att de överskjutande kostnaderna för investeringen gällande
nybyggnation bör kunna rymmas i fastighetsförvaltarens redan beslutade
investeringsbudget gällande 2021-2023. Det innebär lite omstrukturering och
att en del andra investeringar senareläggas. Även del av
samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för oförutsett kan
nyttjas vid behov.
Bedömningen är att Kost och lokalvårdsenheten kunna bära de ökade
kostnaderna inom sin nuvarande ram vid nybyggnation.
Vid renovering av nuvarande lokal ökar kostnaden med 2-4 miljoner
kronor vilket innebär att det behöver beslutas om ytterligare
investeringsmedel. Kostenheten kommer inte heller att kunna bära sina
kostnader inom sin nuvarande ram.
Förutom nya investeringsmedel behöver ytterligare driftsmedel
motsvarande kostnad för ränta och amortering tillföras till Kost och
Lokalvårdsenheten budgetram.
FOKUS-nämnden har inkommit med beslut från sammanträdet
2021-08-25 § 80 om en önskan att få ingå som remissinstans i ärendet
om ombyggnation/renovering av Hagaskolans kök och matsal.
Yrkande
Martin Carling (C) yrkar på att då det redan varit en dialog med
FOKUS-nämndens AU inför dagens sammanträde, anses att
önskemålet omhändertagits.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan och finner att
Carlings yrkande ska bifallas.
Yrkande
Martin Carling (C) yrkar på att uppdra åt Fokusnämnden att utreda
framtiden för skolmuseet som idag inryms i nuvarande
matsalsbyggnad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan och finner att
Carlings yrkande ska bifallas.
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Kommunstyrelsen
forts. § 112
Yrkanden
Martin Carling (C) yrkar på att den modernare stilen på
matsalsbyggnad ska genomföras, nybyggnadsalternativ 1 B,
Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M), Tommy Olsson (KD)
ansluter sig till Carlings yrkande.
Anders Bengtsson (SD) yrkar på att den gamla stilen på
matsalsbyggnaden ska genomföras, nybyggnadsalternativ 1 A.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkanden enligt ovan och
finner att Carlings yrkande ska bifallas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-08-20.
Utlåtande om åtgärdsbedömning av fuktskadad matsal – Venn.
Yttrande om upphörande av entreprenadavtal samt lägesrapport 1A –
Stadsån.
PM avseende tider och ekonomi – Stadsån.
Ritningar – Hagaskolan 3.0 – YES Arkitekter AB.
Ritningar – matsal Hagaskolan – YES Arkitekter AB.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- att riva nuvarande byggnad till förmån för nybyggnation under
förutsättning att rivningslov beviljas.
- att uppdra åt SJB att ta fram fast pris på tillkommande kostnader vid
nybyggnation i förhållande till anbudssumman.
- att finansiera extrakostnaderna genom redan beslutad
investeringsbudget hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.
- att nybyggnadsalternativ 1B ska genomföras.
- att svara FOKUS-nämnden att då det redan varit en dialog med
FOKUS-nämndens AU inför dagens sammanträde, anses att
önskemålet omhändertagits.
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Kommunstyrelsen
forts. § 112
- att uppdra åt Fokusnämnden att utreda framtiden för skolmuseet
som idag inryms i nuvarande matsalsbyggnad.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggnadsnämnden
FOKUS-nämnden

Justerandes signatur
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§ 113

Dnr 2021-000199 253

Försäljning av Dals-Ed 1:227
Sammanfattning av ärendet
År 2015 förvärvade kommunen fastigheten Dals-Ed 1:227 i Trolldalen för att
klara av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Fastigheten har
sedan dess fungerat som HVB hem och stödboende för ensamkommande
flyktingar. Sedan vintern 2021 har ingen varit placerad i fastigheten och
beslut har tagits om att lägga ut den till försäljning via
Fastighetsförmedlingen.
Anbud om 720 000 tkr har inkommit. Kommunen betalar vid
anskaffningstillfället 700 000 tkr för fastigheten.
Då det förekommit ett visst slitage på fastigheten under de fem år som
den använts, är det ett skäligt bud. Fastigheten behöver avyttras då
inget behov föreligger och fasta kostnader belastar förvaltningen.
Försäljningen strider inte mot kommunens mål eller barnkonventionen.
Det kan uppstå en marginell förlust efter att arvode för försäljningen dragits
av, vilket i så fall ska belasta fastighetsförvaltarens budget 2021.
Bedömningen är att fastigheten bör avyttras snarast för att hålla nere
kostnaderna för driften.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-08-16.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- att acceptera det inkomna anbudet om 720 000 kronor.
- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna erforderliga
handlingar för försäljning.

Expedieras till
KS ordförande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur
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§ 114

Dnr 2021-000185 214

Planprogram - Le-området
Sammanfattning av ärendet
I samband med saneringen av Le-området har medborgardialoger skett kring
framtida utveckling. Förslag har kommunicerats på kommunens hemsida och
bedömning görs att dessa förslag till största del är genomförbara inom
befintliga detaljplaner. Befintliga detaljplaner begränsar dock utvecklingen
inom området, i synnerhet kring möjligheten till besöksnäring med
övernattning. Le-områdets läge gör området attraktivt för såväl
bostadsändamål som turism och rekreation och kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar 2021-05-19 § 75 att gå ut med anmälningsblankett för
intresse av mark och utveckling inom området. Utifrån inkomna
intresseanmälningar framkommer ett önskemål av mark för besöksnäring
med övernattningsmöjligheter, aktivitets- och evenemangsområde, handel
och bostäder. Sedan tidigare finns också intresse för förvaringslokaler och
utveckling av hamnområdet.
Utveckling av Le-området med ovanstående går i enlighet med kommunens
gällande planer och mål för utveckling, men det finns inom området en rad
intressen och osäkerhetsfaktorer, såsom bl.a. översvämningsrisk och
geotekniska förutsättningar, som behöver utredas mer.
Kommunen kan med stöd av 5 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL) ta fram
ett planprogram där utgångspunkter och förutsättningar för ny detaljplan
sammanställs och sedan samråds kring med berörda myndigheter och övriga
som har intresse av platsens utveckling.
Planprogrammet bör utgå från ett syfte om att inom området möjliggöra för
utveckling av turism med övernattningsmöjligheter, aktivitets- och
evenemangsområde, handel och bostäder samt båtförvaring.
I planprogrammet bör följande områden beskrivas och bedömas: syfte och
huvuddrag, tidigare ställningstaganden, förutsättningar för bebyggelse, vägar
och trafik, risker och störningar, teknisk försörjning, genomförande, avtal,
fastighetsrättsliga frågor, ekonomiska frågor, tekniska frågor samt
konsekvenser. Planprogrammet ska samrådas enligt 5 kap. 11 § PBL.
Utveckling av Le-området överensstämmer med kommunens gällande planer
och mål för utveckling.
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Kommunstyrelsen

forts. § 114
Finansiering av planprogrammet bedöms kunna tas fram med interna
befintliga resurser. Utöver internt arbete bedöms kostnader uppstå om
40.000 kronor.
Kostnaden föreslås finansieras genom att 40.000 kronor omfördelas från
budgetposten KS oförutsett under kommunstyrelsens ordförande till
planverksamheten under kanslichefens ansvar.
Ny detaljplan kan säkerställa områdets utveckling, men det finns risker i
framförallt kostnader och genomförbarhet av ny detaljplan som skapar
osäkerhet. Med anledning av de osäkerhetsfaktorer och de flertal intressen
som finns inom området görs bedömningen av utredare kanslienheten att ett
planprogram skulle ge bättre förutsättningar för att fatta beslut kring
eventuellt framtagande av ny detaljplan för området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-08-20.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kanslienheten att ta fram
planprogram för Le-området. Kostnaden finansieras genom att
40.000 kronor omfördelas från budgetposten KS oförutsett under
kommunstyrelsens ordförande till planverksamheten under
kanslichefens ansvar.

Expedieras till
Kanslienheten
Ekonom KS

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
§ 115

Dnr 2020-000126 214

Ny detaljplan ED 10:2 med flera
Sammanfattning av ärendet
Förslag till detaljplan för ED 10:2 med flera 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 ligger i nordvästra delen av samhället Ed och väster om
Nössemarksvägen väg 2183 samt Stora Le. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i upp till två till tre våningar på
obebyggda tomter. Planområdet är idag planlagt för bostäder i en våning,
begränsat till friliggande eller parhus. Huvuddelen av planområdet är redan
idag bebyggd med bostäder.
Syftet med detaljplanen är även att korrigera rådande förhållanden så att
detaljplan och genomförd fastighetsbildning överensstämmer.
Under granskningstiden har sju yttranden inkommit. Dessa har
sammanställts i ett granskningsutlåtande enligt PBL 5 kap 23 §, inkomna
synpunkter har bemötts.
Granskningsutlåtandet har skickats till Länsstyrelsen och till de som lämnat
in synpunkter enligt PBL 5 kap 24 §. 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. Övriga synpunkter som inkommit under
samråd och granskning har inte tillgodosetts.
Plan- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget och med
stöd av PBL 5 kap 27 § föreslå till kommunfullmäktige att anta detaljplanen
för ED 10:2 med flera i Dals-Eds kommun.
Beslutsunderlag
Beslut Plan- och byggnadsnämnden 2021-06-30 § 49.
Planbeskrivning.
Granskningsutlåtande.
Plankarta.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för ED 10:2 med flera.
Expedieras till
KF
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§ 116

Dnr 40827

Rättelsebeslut och revidering av plankostnadsavtal för
detaljplan ED 10:2 med flera
Sammanfattning av ärendet
Inför framtagande av detaljplan för ED 10:2 med flera beslutar
kommunstyrelsen 2020-09-02 § 97 att bekosta planarbetet inom
exploateringsprojektet, samt genom att privat exploatör som varit
initiativtagare till planändring ska betala en kostnad motsvarande
mellanskillnaden mellan nytt tomtpris enligt kommunfullmäktiges beslut
2020-09-16 § 61 och köpeskillingen enligt köpekontrakt daterat 2020-05-22.
På grund av att kostnaden felaktigt benämnts avgift behöver benämningen
ändras och avtalet revideras.
Ingen ändring av kostnad föreslås utan beslutet avser enbart en
formaliaändring för att säkerställa rätt benämning. Plankostnaden ska senast
betalas i samband med bygglovsavgift.
Syftet med kostnaden har varit att spegla självkostnaden för
detaljplanen, vilket hel planavgift inte har bedömts göra då det innebär
att fastighetsägaren ska få stå för uppskattningsvis halva kostnaden för
framtagandet av en detaljplan där den omfattande delen är
övervägande kommunägda fastigheter. Ingen ändring av kostnaden
föreslås utan ärendet avser enbart revidering för att säkerställa rätt
benämning av kostnaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-08-03.
Avtalsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- att i den del av beslut kommunstyrelsen 2020-09-02 § 97 som avser
att “finansiering av planändring om 90 000 kronor ska ske inom
exploateringsprojektet samt med uttag av planavgift för fastigheten
ED 10:28 om 10 000 kronor.”, ändra benämningen planavgift till
plankostnad.
- att utifrån rättelse ovan godkänna förslag till reviderat avtal med
fastighetsägaren till DALS-ED ED 10:28 och uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande att teckna erforderliga handlingar.
Expedieras till
Fastighetsägare ED 10:28
Kommunstyrelsens ordförande
Kanslienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-01

Kommunstyrelsen
§ 117

Dnr 2021-000074 200

Remiss - om regional fysisk planering enligt plan- och
bygglagen - Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan
Sammanfattning av ärendet
Från och med 1 januari 2019 kan regioner bli ansvariga för regional fysisk
planering enligt plan- och bygglagen/PBL. Frågan kring hur kommuner ser
på Västra Götalandsregionen/VGR som regionplaneorgan enligt PBL är ute
på remiss till kommunerna.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i princip avrått kommuner från
regional fysisk planering eftersom det försvagar kommunernas rådighet över
mark- och vattenanvändning och i praktiken blir styrande även om den inte
är bindande. Västra Götalandsregionen/VGR framhäver i sitt faktaunderlag
en tolkning av att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional
karaktär och att det i samverkan finns möjligheter att forma och anpassa
regionplanen utifrån de behov som finns i Västra Götaland då kommuner
och region med flera redan idag samverkar kring ett antal områden.
Dals-Eds kommun är positiva till större samverkan och en helhetssyn.
Regional planering bör dock frikopplas från PBL och istället bygga på
frivillig samverkan mellan region och kommuner. Regional planering
bör utgå från de verksamheter som beslutas på regional nivå samt från
frågor med regional logik. Det är de lokala förutsättningarna och de
lokala sakfrågornas vikt som bör vara utgångspunkt för vilka
samarbetspartners och samverkansformer som används.
Mandatet över markanvändning bör ligga så nära platsen som möjligt
för att inte riskera att okända värden går förlorade. I de frågor som
kommunen har rådighet över bör mandatet ligga hos kommunen. I de
frågor som kommunen inte har rådighet över kan processer förenklas
genom större samverkan och regional planering. Det finns flera
områden där samverkan är möjligt vilka också beskrivs i föreliggande
tjänsteskrivelse.
Det finns en stor osäkerhet i remissens underlag och för att Dals-Eds
kommun ska ha en åsikt i frågan behöver man känna till hur
kommunernas delaktighet säkerställs. Det bör vara en delaktighet även
i genomförandet och kommunerna behöver också ges möjlighet att
kunna vara delaktiga. Dals-Eds kommun vill se en överenskommelse
som säkerställer förutsättningarna innan vi kan ge ett fullständigt
besked kring vår ställning för regional fysisk planering enligt PBL.
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Hänvisning görs till kommunens mål och riktlinjer då en förstärkt samverkan
inom regionen bedöms kunna bidra till kommunens vision och mål.
Finansiering krävs inte i dagsläget, men om VGR ska bli regionplaneorgan
enligt PBL och ta fram en regional plan kommer resurser krävas för att
kommunen ska kunna vara aktivt delaktiga.
Med regional fysisk planering enligt PBL gör kanslienhetens utredare
bedömningen att det finns såväl fördelar som nackdelar, mer utförlig
beskrivning redovisas i tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-08-12.
Bilaga till tjänsteskrivelse - Förslag till svar på remissens frågeställningar.
Remissbrev – om regional fysisk planering enligt PBL-VGR som
regionplaneorgan.
Remissunderlag.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att besvara remissen enligt förslag till
remissvar.

Expedieras till
Fyrbodals Kommunalförbund
KF
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Dnr 2020-000235 043

Taxor och avgifter 2021 - Dals-Eds kommun Revidering av PBL-taxa
Kommunen kan finansiera sitt planarbete på olika sätt, genom
skattemedel, planavtal med exploatören eller med planavgift i samband
med att bygglov beviljas.
Bestämmelser om planavgifter finns reglerade i 12 kap 9-10 §§
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Planavgifter tas ut för att täcka kostnader kommunen har för
framtagande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Kommunen får
endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen eller
områdesbestämmelserna är till nytta för fastigheten.
En planavgift får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för
att ta fram detaljplaner eller områdesbestämmelser.
Enligt Taxor och avgifter för Dals-Eds kommun 2021 ska planavgift
tas ut i samband med bygglov enligt tabell 8 i tillhörande kompendium
“Plan- och bygglovstaxa 2011 Sveriges Kommuner och
Regioner/SKR”.
Plan- och bygglovingenjör föreslår att planavgift enligt tabell 8 i
kompendium “Plan- och bygglovstaxa 2011 (SKR)” ej ska användas,
det vill säga att planavgift ej ska tas ut i samband med bygglov för att
finansiera detaljplaner som kommunen själv har bekostat.
Finansiering för framtagande av detaljplaner som kommunen själv bekostar
finansieras fortsättningsvis istället med skattemedel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och bygglovingenjör 2021-07-28
Taxor och avgifter Dals-Eds kommun 2021, antagen av KF
2020-11-11 § 85.
Plan- och bygglovstaxa 2011 - SKR.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxor och avgifter 2021 med
borttag av tabell 8, planavgift, i plan- och bygglovstaxa.
Expedieras till
KF
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Dnr 2021-000023 617

Inrättande av grundsärskola i Dals-Eds kommun - utredning
Sammanfattning av ärendet
Den 27 januari 2021 beslutar FOKUS-nämnden om att inrätta grundsärskola
på Snörrumsskolan för de elever i åk 1-3 som tillhör målgruppen. Eftersom
fler utredningar skulle genomföras på Hagaskolan åk 4-9 under våren 2021
har FOKUS-nämnden avvaktat resultatet av dessa innan beslut också tas
angående att eventuellt även inrätta grundsärskola på Hagaskolan.
När de fyra aktuella utredningarna på Hagaskolan var genomförda framgick
att tre av de fyra eleverna tillhör målgruppen, elever som har rätt att bli
mottagna i grundsärskolan. Det finns flera vinster för elever att fortsatt få ta
del av undervisning på hemmaplan i det sociala sammanhang som de är vana
vid. Det innebär också en betydligt lägre kostnad för kommunen jämfört med
kostnaden att köpa plats i annan kommun samt taxikostnader för transport av
eleverna. Den beräknade ökade kostnaden för inrättande av grundsärskola på
Hagaskolan beräknas till 1 180 tkr höstterminen 2021 och 2 352 tkr för
helåret 2022. Detta kan jämföras med 1 980 tkr vid köp av plats i
grannkommun höstterminen 2021 och för helåret 2022, 3 570 tkr.
FOKUS-nämnden beslutar 2021-06-23 § 65 att ställa sig positiv till att
inrätta grundsärskola för elever på Hagaskolan årskurs 4-9, samt att lyfta
ärendet i kommunstyrelsen för att äska medel motsvarande 1 180 tkr för
2021 för att inrätta en grundsärskola på Hagaskolan höstterminen 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef 2021-08-09.
Beslut FOKUS-nämnden 2021-06-23 § 65
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tackar för informationen och ser positivt på att
det inrättas grundsärskola för elever i kommunen.
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till
beslut från tf. ekonomichef. FOKUS-nämndens äskande om 1 180 tkr
för inrättandet av grundsärskola består av två delar, driftskostnader och
investeringskostnader.
När det gäller lokalanpassningen bedömer fastighetsförvaltaren att
denna investering om cirka 60 tkr ryms inom investeringsbudgeten för
övriga fastighetsinvesteringar 2021, vidare ryms investering av möbler
beräknad till cirka 120 tkr inom budgeten för inventarier 2021.
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När det gäller driftskostnaderna, 1 000 tkr, samt kapitalkostnader för
investeringarna, finns inga medel att fördela enligt FOKUS-nämndens
begäran. Det finns inga medel avsatta centralt för oförutsedda
händelser, varken på kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges
nivå. Vidare visar prognosen för kommunen som helhet tertial 1 en
negativ avvikelse mot budget och det finns därmed inte heller något
överskott att omfördela till FOKUS-nämnden.

Expedieras till
FOKUS-nämnden
Tf. ekonomichef
Fastighetsförvaltare
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§ 120

Dnr 2021-000151 007

Revisionsrapport - Granskning av investeringar - styrning,
intern kontroll och uppföljning
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Dals-Eds kommun har PwC
genomfört en granskning av kommunens styrning, intern kontroll och
uppföljning av investeringar. Efter genomförd granskning är den samlade
bedömningen att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig styrning, kontroll
och uppföljning av projekt och investeringar.
I revisionsrapporten påpekas att det vid granskningstillfället saknas antagna
riktlinjer för investeringsverksamheten utöver riktlinjerna för
investeringsprocessen som är inkluderade i styrprinciperna.
PwC rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att investeringsriktlinjer
antas som beskriver investeringsprocessen i sin helhet.
Det utkast till rutin för investeringsprocessen som tidigare arbetats fram men
ännu inte antagits ses nu gemensamt över av ekonomienheten och
samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån de rekommendationer som lyfts i
revisionsrapporten. Syftet är att säkerställa att alla investeringar hanteras på
ett likartat sätt, samt att alla underlag innehåller uppgifter som möjliggör ett
korrekt investeringsbeslut och att en uppföljning och analys görs
systematiskt under projekttiden samt vid projektavslut. Vidare ska en
enhetlig tillämpning av gällande regler för redovisningar av investeringar
tillses.
När det gäller kommunens långsiktiga lokalförsörjning finns en påbörjad
riktlinje för lokalförsörjning, som behöver revideras och antas. Syftet med
riktlinjen är att beskriva arbetsgången för att fånga upp och kartlägga
behovet i verksamheterna kommande 10-årsperiod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef 2021-08-10.
Revisionsrapport - Granskning av investeringar - styrning, intern kontroll
och uppföljning.
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichef att
färdigställa en skriftlig riktlinje och rutiner för investeringsprocessen
med hänsyn tagen till de av revisorerna lämnade rekommendationerna
senast december 2021.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kanslichef att ta fram ett
förslag till uppdatering av kommunens styrprinciper senast december
2021.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadschef att
senast till december 2021 revidera påbörjade riktlinjer för
lokalförsörjning för antagande.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och uppdrar åt
kommunstyrelsen att följa upp uppdragen om investeringsprocess,
kommunens styrprinciper samt riktlinjer för lokalförsörjning samt
rutiner och organisation för den samma.

Expedieras till
Ekonomichef
Kanslichef
Samhällsbyggnadschef
KF
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Dnr 2021-000113 000

Temporär finansiering av Kommunakademin Väst för år
2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna
i Fyrbodal genom kommunalförbundet och Högskolan Väst (HV), som i
ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ska bedriva gemensam
kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling, som bidrar till nytta för
Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.
KAV har från kommunernas sida finansierats med tillfälliga medel sedan
starten 2018 och frågan om långsiktig finansiering har skjutits på framtiden,
vilket har fått till följd att finansiering nu saknas från år 2022.
Arbetsutskottet i Fyrbodal beslutar i oktober 2020 att utse en arbetsgrupp
bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av
direktionsledamöter för att ta fram en plan för långsiktig finansiering av
KAV. Arbetsgruppens uppdrag konkretiserades till tre delar vilka redovisas i
kommunchefens tjänsteskrivelse samt hur uppdraget fortskrider fram till
mars månad. Direktionen beslutar i mars 2021 enligt styrgruppens förslag,
vilket innefattade en rekommendation att respektive medlemskommun
beslutar om temporär finansiering av KAV för år 2022.
Fördelningen av kommunernas del av finansieringen av KAV år 2022,
är 750 000 kr och grundas på invånarantalet per 201101 och för
Dals-Eds kommun är faktureringssumman 13 082 kronor.
Hänvisning görs till kommunens mål då ärendet bidrar i hög grad till
Kompetensmålet, däremot är Barnperspektivet inte direkt berört.
Finansieringen för den temporära kostnaden för 2022 som är 13 082 kronor
föreslås belasta budget "KS oförutsett" inom ansvar 2010, KS ordförande.
Kommunchefens bedömning är att Kommunakademin Västs syfte är
angeläget, inte bara för de inblandade parterna, utan i förlängningen även för
samhället i stort. De övergripande målen bör ses i ett långsiktigt perspektiv.
Även om vi redan kan se goda resultat så är det alltför kort tid att redan efter
tre års uppstart kunna dra slutsatser om nytta och måluppfyllelse.
För att skapa förutsättningar för långsiktighet krävs en tryggad finansiering
samt ökad tydlighet kring KAV’s uppdrag, då det upplevs att det har blivit
för brett och därmed otydligt för de inblandade parterna. Förslaget från
arbetsgruppen är att sätta fokus på den direkta nyttan för de samverkande
parterna, det vill säga kommunerna i Fyrbodal som organisationer och
Högskolan Väst med sin profil, arbetsintegrerat lärande.
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Vidare bör organiseringen förändras för att stödja syftet, främja engagemang
och effektivitet genom att ta mer vara på befintliga strukturer.
Verksamheten behöver nu få arbetsro och en chans att utvecklas utifrån
behov och möjligheter. Initialt behöver tid läggas på kommunikations- och
relationsuppbyggnad med kommunernas och högskolans representanter och
verksamheter samt med externa aktörer, i syfte att skapa förutsättningar för
en värdeskapande och hållbar samverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-08-16.
Protokollsutdrag Förbundsdirektionen Fyrbodal 2021-04-22 § 22.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar om temporär finansiering av
Kommunakademin Väst år 2022, i avvaktan på beslut om långsiktigt
finansiering. Kostnaden omfördelas från budgetposten KS oförutsett
under kommunstyrelsens ordförande till kommunchefens ansvar.

Expedieras till
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunchefens ledningsgrupp
Hållbarhetsstaben
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Dnr 2021-000155 107

Samråd - Budget och verksamhetsplan 2022-2024 Tolkförmedling Väst
Sammanfattning av ärendet
Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst beskriver
vad som planeras i verksamheten under 2022-2024 samt budget för 2022.
Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd
med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000
uppdrag för 2022.
Efter omprövning av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar
förväntas investeringen vara helt avskriven år 2023 vilket resulterar i att
avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna kostnad bedöms
vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en
budget med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet
förväntas täckas av förbundets egna kapital. Det beräknade underskottet
-4,5 mkr för 2022 föreslås därmed ej behöva återställas i enlighet med
Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande av
särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år
2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets
ekonomiska resultat och ställning.
Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland
annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta
förbundets medlemmar. En normal kostnadsutveckling förväntas
fortsättningsvis och prisjustering för 2022 resulterar i en snitthöjning om
2,7 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse AMI-chef 2021-06-19.
Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs
förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024.

Expedieras till
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-01

Kommunstyrelsen
§ 123

Dnr 2021-000169 000

Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds budget
basverksamhet 2022-2024
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig
verksamhetsplan som har beslutats i direktionen den 29 oktober 2020.
Nästa gång beslut ska fattas om verksamhetsplanen är 2023. Av den
anledningen är det bara budgeten, som enligt förbundsordningen § 15
fortsättningsvis ska beslutas årligen.
Direktionen fattar den 8 juni 2017 beslut om en höjning av
medlemsavgiften med 5 kronor för 2018, från 28 kronor till 33 kronor.
Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig prövning av
indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning.
Från och med 2022 är medlemsavgiften 37 kronor per invånare.
Budgetförslaget har sin utgångspunkt i ovan beslut om det uppdrag och
den bemanningsplan som gäller från 1 januari 2018.
Kansliet arbetar ständigt med att vara kostnadseffektivt genom att
bland annat använda verktyg som fördelningsnycklar och arbetad tid
internt i projekten och verksamheterna. En konsekvensanalys av hur
budgeten skulle te sig om indexuppräkning för kommande treårsperiod
inte gjordes utan låg kvar på innevarande års finansiering, det vill säga
36 kr per kommuninvånare i Fyrbodal, har gjorts. Konsekvensen blir
att budgeterat resultat direkt påverkas och landar i ett underskott.
Utöver indexuppräkningen om 3 % har en analys av
befolkningsökningen i regionen under de tre senaste åren gjorts och ett
genomsnitt på årlig ökning på 0,4% har räknats fram.
Kommunalförbundets verksamhet bidrar till kommunens samtliga
utvecklingsmål. Barnperspektivet är inte direkt berört av budget för
basverksamheten.
Finansiering av medlemsavgiften år 2021 ligger inom befintlig
budgetram. Kompensation för indexuppräkning år 2022 bör tillgodoses
i budgetberedningen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-08-16.
Protokollsutdrag Förbundsdirektionen Fyrbodal 2021-06-17 § 56.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunchefens förslag
till tjänsteskrivelse som sitt eget.

Expedieras till
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunchefens ledningsgrupp
Hållbarhetsstaben
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Dnr 2021-000170 000

Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2022
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen (VGR) avsätter årligen delregionala
utvecklingsmedel genom regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden
och miljönämnden, under förutsättning att de motfinansieras med
kommunala medel/kommunalförbundets egna medel enligt
medfinansieringsprincipen 50/50. 500 tkr regionala medel är
undantagna denna princip och kan användas till förstudier/analyser.
Inom ramen för de delregionala utvecklingsmedlen ska
kommunalförbundet arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med
medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga
kommunalförbund och VGR. Kommunalförbundet ska återrapportera
sina insatser både gentemot VGR och medlemskommunerna.
Budgetförslaget för 2022 beräknas till ca 21,8 Mkr fördelat på tre
områden:
● Bygga kompetens – cirka 4,8 Mkr, kompetensförsörjning och
utbildning.
● Stärka innovationskraften – cirka 15,7 Mkr, näringsliv, kultur
och attraktionskraft.
● Knyta samman Västra Götaland – cirka 1,3 Mkr fysisk
planering och hållbara transporter.
Budgetförslaget innebär att det finns en överbudgetering inom RUN år 2022.
För att täcka underskottet och möjliggöra att förbundet kan avropa sista året
på Almi-avtalet med 1 Mkr behöver dels en revidering av 2021 års budget
göras, till förmån för avtalet och dels en inteckning på 1,2 Mkr 2023 års
budget. Beslut om revidering och inteckning kommer att hanteras som ett
separat ärende på direktionsmötet i september 2021.
Dals-Eds kommuns andel med 37 kr per invånare finansieras inom
befintlig budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-08-16.
Budgetförslag delregionala utvecklingsmedel DRUM 2022.
Protokollsutdrag Förbundsdirektionen Fyrbodal 2021-06-17 § 58
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunchefens förslag
till tjänsteskrivelse som sitt eget.
Expedieras till
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunchefens ledningsgrupp
Hållbarhetsstaben
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Dnr 2021-000173 310

Ansökan om särskilt driftbidrag till Näs Orrslätt
vägsamfällighet GA 1
Vägsamfälligheten Näs-Orrslätt som förvaltar enskilda vägen nr 24359 har
inkommit med ansökan om särskilt driftbidrag till inköp och montering av
begränsningsskyltar för en bro.
Administratör kanslienheten föreslår i tjänsteskrivelse att inte bevilja bidrag
för inköp av begränsningsskyltar som är utmed enskild väg. Det är
väghållaren som beslutar, bekostar, sätter upp och underhåller vägmärken.
Vid statliga bidrag av vägen ska väghållaren rapportera utmärkningen av
begränsningen till Trafikverket.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse administratör kanslienheten 2021-06-30.
Ansökan om särskilt driftsbidrag Näs-Orrslätt vägsamfällighet GA 1.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja sökt bidrag
från Näs Orrslätt vägsamfällighet GA 1.

Expedieras till
Näs Orrslätt vägsamfällighet GA 1
Administratör
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Dnr 2021-000182 840

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2022
Sammanfattning av ärendet
Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2022 har inkommit till
ägarna för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd. Anslagsframställan
görs enligt en beräkningsmodell och fördelning av anslaget mellan
bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser.
Anslagsbeloppet för 2022 uppgår till totalt 9 479 731 kronor. Den föreslagna
ökningen innebär 1,9 % enligt SKL:s PKV. För Dals-Eds kommun innebär
den föreslagna uppräkningen att kommunens totala anslag för Dalslands
kanal och Snäcke kanal är 481.850 kronor under 2022. Under 2021 betalade
kommunen totalt 472.865 kronor.
Beslutsunderlag
Framställan om anslag anslag till Dalslands kanal för år 2022.
Fördelning av 2022 års anslag.
Årsredovisning och revisionsberättelse.

Kommunstyrelsen beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun bevilja
anslagsökning om 1,9 % vilket innebär ett totalt anslag om
481.850 kronor till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2022.
Anslaget hanteras via konto ansvar 2110. Beslutet förutsätter att även
övriga bidragsgivare medverkar i enlighet med fördelning av anslag
under 2022.

Expedieras till
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
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Dnr 2021-000183 170

Remiss av förslag till inriktning för ökad jämställdhet och
mångfald i räddningstjänsten 2030 med tillhörande
handlingsplan
Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2020 och våren 2021 har Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap/MSB tillsammans med kommunala räddningstjänster, fackliga
organisationer och intresseorganisationer arbetat fram ett förslag till
inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030
med tillhörande handlingsplan.
Det aktuella förslaget till inriktning för MSB:s och de kommunala
räddningstjänsternas arbete för ökad jämställdhet och mångfald
innehåller tre målbilder gällande räddningstjänsternas
rekryteringsunderlag, arbets- och utbildningsmiljö samt service till
befolkningen.
Räddningschefen bedömer att förslaget utgör en bra grund för det fortsatta
arbetet med jämställdhet och mångfald och föreslår kommunstyrelsen att
ställa sig positiv till förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse räddningschef 2021-08-09.
Remiss - Inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten
2030 med tillhörande handlingsplan.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till förslaget om
inriktning av det fortsatta arbetet för ökad jämställdhet och mångfald
inom de kommunala räddningstjänsterna.

Expedieras till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/MSB
Räddningschef
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Dnr 2021-000198 170

Remiss avseende handlingsprogram enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor - Strömstads kommun
Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS2003:778) 8§ skall innan
handlingsprogram för räddningstjänsten antas av kommunfullmäktige
samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i
ärendet.
Räddningstjänsterna i Dals-Ed och Strömstad samarbetar inom ramen för
Räddsam VG, där Västra Götalandsregionens alla räddningstjänster ingår.
Strömstads Kommun har överlämnat till Dals-Eds Kommun möjlighet att
yttra sig över nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Strömstad.
Räddningschefens bedömning är att det nya handlingsprogrammet för
räddningstjänsten i Strömstad bedöms inte innehålla något som kan vara till
nackdel för nuvarande samarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse räddningschef 2021-08-09.
Remiss handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor Strömstads kommun.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun inte har några
synpunkter på förslaget till nytt handlingsprogram för räddningstjänsten
i Strömstad.

Expedieras till
Räddningstjänsten Strömstad
Räddningschef
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Dnr 2021-000178 107

Remiss - Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 FRAMTIDSBYGDER
Sammanfattning av ärendet
Föreningen FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal har under
våren arbetat fram förslag till ny utvecklingsstrategi för perioden 2023-2027.
Ärendet har tidigare behandlats både i kommunstyrelsens arbetsutskott och i
kommunstyrelsen samt att Leader har medverkat och gav information vid
Kommunstyrelsen sammanträde 2020-11-25.
Regeringen har beslutat att förlänga nuvarande period med åren 2021-2022
utifrån gällande utgångspunkter så att den nya Leaderperioden kommer att
omfatta åren 2023-2027 och enbart finansieras av Landsbygdsfonden.
En ny lokal utvecklingsstrategi har arbetats fram i bred samverkan och
dialog och en ansökan ska skrivas om att bilda leaderområde för den
kommande perioden.
Kommunernas intresse och medverkan är en förutsättning för att bilda
leaderområde och gemensamt arbeta för bygdernas utveckling.
Finansiering som fordras av varje kommun för att medverka är 27 kronor per
invånare/år, vilket är samma insats som erlagts tidigare år. Anslaget ingår i
kommunstyrelsens budget på cirka 128.000kr/år, ansvar 2110.
Utvecklingsstrategin består av fyra insatsområden vilka redogörs för i
föreliggande tjänsteskrivelse, också kommunstrategen synpunkter i ärendet
redogörs för i den samma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2021-08-09.
Remiss - Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 – FRAMTIDSBYGDER.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lämna föreliggande tjänsteskrivelse som
remissvar.

Expedieras till
Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal ideell förening
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Motion - Attraktiv kommun
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit 2020-09-21 från Börje Holmqvist (S) om att Dals-Ed
ska bli en mer attraktiv kommun. Framförallt är kommunens
konkurrensfördel den fantastiska naturen och det rika föreningslivet.
Motionären menar att kommunen skulle behöva ta ett samlat grepp kring det
som erbjuds i kommunen i form av friluftsliv och träningsmöjligheter för en
aktiv fritid och att det skulle behöva ske i samverkan med lokala aktörer. En
arbetsgrupp föreslås för att ta fram förslag för hur kommunen skulle kunna
bli än mer attraktiv.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-10-21 § 76 att remittera rubricerad
motion till kommunstyrelsen för beredning.
För det externa utvecklingsarbetet i kommunen, har kommunfullmäktige
2019-12-18 beslutat om en utvecklingsplan för perioden 2020-2023.
Kanslichefen sammanfattar i tjänsteskrivelsen delar av planen såsom
kommunens vision, Dals-Ed – Den naturliga hållplatsen och visionens syfte.
Därutöver beskrivs att utvecklingsplanen består av fyra utvecklingsområden;
kompetens, demokrati, plats och miljö och att därtill är kopplat en rad
aktiviteter inom de fyra utvecklingsområdena. Under 2021 har kommunen
dessutom kunnat förstärka Utvecklingsplanens aktiviteter genom att vi i år
deltar i Friluftslivets år och med de stimulansmedlen genomförs såväl
aktiviteter som bestående åtgärder för att här och nu men också på sikt stärka
friluftslivet. En viktig del i Friluftslivets år är att involvera föreningarna och
se till att vi i samverkan ökar attraktiviteten, i hela kommunen.
En förstärkt samverkan med ideella krafter för ökad attraktivitet är helt i linje
med kommunens utvecklingsplan och utvecklingsområden demokrati, plats
och miljö.
Ingen ytterligare finansiering krävs men förslagsvis kan medel från
Evenemangsmedel nyttjas för att genom föreningssamverkan genomföra
aktiviteter i utvecklingsplanen.
Kanslichefens bedömning är att inom kommunen finns mycket goda
naturliga förutsättningar och mycket har gjorts och görs men med ett ännu
mer samlat arbete tillsammans med det rika föreningslivet i kommunen kan
vi förstärka arbetet ytterligare för friluftslivet och en aktiv fritid i Dals-Eds
kommun. Utifrån motionen föreslås därför att kommunstyrelsen och
FOKUS-nämnden uppdras att utreda förutsättningarna för ett
förenings/utvecklingsråd med syfte att förstärka samverkan mellan
föreningslivet och kommunen. I utredningen ska landsbygdernas medverkan
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i rådet säkerställas och förslag om hur finansiering via evenemangsmedlen
kan möjliggöras. Det är viktigt att utredningen även beaktar den friluftsplan
som tas fram under hösten.
Det är ett mycket rikt föreningsliv i kommunen och tillsammans med goda
naturliga förutsättningarna för friluftsliv och en aktiv fritid samt en tradition
av att arbeta utifrån samverkan, är detta en mycket viktig pusselbit för att
öka attraktiviteten tillsammans i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-07-28.
Motion – attraktiv kommun 2021-09-21 – Socialdemokraterna i Ed.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen om attraktiv
kommun genom att uppdra åt kommunstyrelsen och
FOKUS-nämnden att utreda förutsättningarna för ett
förenings/utvecklingsråd med syfte att förstärka samverkan mellan
föreningslivet och kommunen. I utredningen ska landsbygdernas
medverkan i rådet säkerställas och förslag om hur finansiering via
evenemangsmedlen kan möjliggöras. Det är viktigt att utredningen
även beaktar den friluftsplan som tas fram under hösten.

Expedieras till
KF
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Dnr 2020-000225 330

Medborgarförslag - Skatepark i Dals-Ed
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit 2020-09-16 om en skatepark i Dals-Ed.
Kommunfullmäktige beslutar 2020-09-16 § 69 att remittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter
beslutas i arbetsutskottet 2020-10-14 § 152 att remittera medborgarförslaget
till FOKUS-nämnden för beredning av ärendet.
Fritid- och kulturchef har till FOKUS-nämnden inkommit med
tjänsteskrivelse som anger att det framgår eventuella planer på att anlägga en
skatepark på Le området i framtiden. Beslut har inkommit från
FOKUS-nämndens sammanträde 2021-05-26 § 54 som beslutar att fritidoch kulturchefen ska, som representant för FOKUS-nämnden, vara delaktig i
arbetsgruppens planering
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-06-09 § 110 att uppdra till
utredare kanslienheten att fortsätta bereda ärendet och återkomma med svar
på medborgarförslaget till kommunstyrelsens arbetsutskott 18 augusti 2021.
Utredarens tjänsteskrivelse föreligger som sammanfattar att utifrån
önskemål och synpunkter som har inkommit för Le-området har en
grov översiktlig planering av området tagits fram. Ett delområde
bedöms i ett första skede som lämpligt för att möta önskemål om
exempelvis skatepark. Intilliggande område bedöms lämpligt för
cykelbana. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att planera för hur
cykelbana och skatepark ska kunna utformas och vilken finansiering
som kan komma att krävas. Till arbetsgruppen inbjuds också fritid- och
kulturchef i enlighet med FOKUS-nämndens beslut.
Medborgarförslaget faller inom ramen för kommunens utvecklingsmål om
levande tätort och landsbygder.
Anläggande av enklare cykelbana bedöms av utredare att kunna
finansieras med kommunala medel genom mindre ändringar på
befintligt underlag, men för skatepark och mer avancerad cykelbana
kommer externa medel krävas. I arbetsgruppen diskuteras därför
möjligheten att starta upp en skateförening i Dals-Eds kommun.
Önskemål om skatepark har varit ett återkommande önskemål genom åren
från barn och unga. En skatepark bedöms ge mervärde för kommunens
attraktivitet samt ökad aktivitet hos främst barn och unga.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-06-21.
Beslut FOKUS-nämnden 2021-05-26 § 54.
Medborgarförslag – Skatepark i Dals-Ed 2020-09-15.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslag genom att hänvisa till
utvecklingen av Le-området och arbetsgruppens arbete.
Arbetsgruppen uppdras också att längre fram i processen bjuda in
förslagsställaren och allmänheten till dialog kring utvecklingen av
cykel-/skatepark.

Expedieras till
KF
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Medborgarförslag - Webbsända kommunfullmäktiges
sammanträden och inrätta chattfunktion för allmänhetens
frågestund
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit 2021-05-10 om att webbsända
kommunfullmäktiges sammanträden och inrätta chattfunktion för
allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktige har 2021-05-12 § 31
remitterat rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
Förslagsställaren skriver att politikercafé och allmänhetens frågestund i
samband med kommunfullmäktiges sammanträden är bra men att
webbsändningar och en chattfunktion under allmänhetens frågestund skulle
bidra till att öka delaktigheten för de kommuninvånare som inte har
möjlighet att närvara fysiskt på plats under sammanträdet.
Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat som ett första steg, att
genomföra inspelning av fullmäktigesammanträden och efter dialog i
Demokratigruppen planeras detta startas upp under hösten 2021. En strävan
är också att försöka undanröja hinder som finns för att kommunfullmäktiges
sammanträden ska genomföras direktsänt.
Bedömning görs av kanslichef om att det är lämpligt att som ett första steg
genomföra inspelning av kommunfullmäktigesammanträden under hösten
2021 och att som en del i beslutet från kommunfullmäktige om att i
förlängningen sträva efter direktsända sammanträden, även beakta
förutsättningarna för en chattfunktion i samband med allmänhetens
frågestund. Det föreligger dock tillgänglighetsaspekter att ta hänsyn till i
utredningen för att kunna genomföra direktsändning av sammanträden och
därmed också för att inrätta en chattfunktion i realtid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-07-13.
Medborgarförslag 2021-05-10.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget genom att
uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med utvecklingsarbetet av
webbsända kommunfullmäktigesammanträden, beakta förutsättningarna
för att inrätta någon form av chattfunktion.
Expedieras till
KF
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Dnr 2021-000208 042

Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation
Sammanfattning av ärendet
Förslag till årsredovisning 2020 föreligger avseende Stiftelsen Hugo
Berglunds donation.
Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslag till årsredovisning.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till
årsredovisning 2020 avseende Stiftelsen Hugo Berglunds donation.

Expedieras till
Administratör KS
KF
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Årsredovisning 2020 - Ester och Conrad Carlssons hjälpfond
Sammanfattning av ärendet
Förslag till årsredovisning 2020 föreligger avseende Stiftelsen Ester och
Conrad Carlssons hjälpfond.
Styrelsen har för sin del godkänt förslag till årsredovisning
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till
årsredovisning 2020 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons
hjälpfond.

Expedieras till
Administratör KS
KF
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Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Trygghetssamordnaren informerar om krisberedskap och civilt försvar i
kommunens regi och organisation. En lägesuppdatering lämnas om Covid-19
situationen i kommunen. Trygghetssamordnaren lämnar till
kommunstyrelsen ett önskemål om att sprida budskapet att pandemin är inte
över, utan fortsätt iaktta försiktighet.
Arbetsmiljöutbildning genomförs med samhällsbyggnadschef.
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Rapport från Kommunalförbunden
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar från sammanträde med
Förbundsdirektionsens arbetsutskott. Nästa direktionsmöte är den
23 september 2021.
Kommunchef informerar om att det pågår en genomlysning av Dalslands
Miljö- och energiförbund om deras syfte och ändamål och hur det bäst
uppnås organisatoriskt.
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Dnr 40909

Delegationsbeslut KS 2021-09-01
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till
dagens sammanträde.
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Delegat

Beskrivning

Administratör

Delegationsbeslut 2021-55 - HBTQI dag på torget Dals-Ed
30 augusti 2021.

Stf. Räddningschef

Delegationsbeslut 2021-56 - Att fastighetsägaren själv får utföra
rengöring - Ödeborg 1:10, 1:11.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-57 - Parkeringstillstånd 11 2021
sekretess enligt kap 26 § 1.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-58 - Parkeringstillstånd 12 2021
sekretess enligt kap 26 § 1.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-59 - Parkeringstillstånd 13 2021
sekretess enligt kap 26 § 1.

Administratör

Delegationsbeslut 2021-60 – Grävtillstånd i allmän platsmark.

Administratör

Delegationsbeslut 2021-61 – Grävtillstånd i allmän platsmark.

Stf. Räddningschef

Delegationsbeslut 2021-62 – HBTQI dag på torget i Dals-Ed
30 augusti 2021.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-63 - Parkeringstillstånd 14 2021
sekretess enligt kap 26 § 1.

Stf. Räddningschef

Delegationsbeslut 2021-64 – Att fastighetsägare själv får utföra
rengöring av Södra Bön 1:21.

Stf. Räddningschef

Delegationsbeslut 2021-65 – Att fastighetsägare själv får utföra
rengöring av Äng 4:27.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 40910

Meddelande KS 2021-09-01
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens
sammanträde.
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