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Sara Ekelund, HR-konsult § 141 
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§ 139 Dnr 2021-000133 042 

Budgetuppföljning 2021 -                                                          

Delårsbokslut Tertial 2, 2021 med helårsprognos 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde bereds delårsbokslut per 31 augusti 2021, tertial 2 

med prognos för budgetutfall för helåret 2021. Prognosen för helåret 2021 

baseras på nämndernas bedömningar. Efter att ha haft en ökande befolkning 

under åren 2013-2015 vände befolkningsutvecklingen under 2016 och 

antalet invånare minskade även under 2017. Under 2018 och 2019 har 

kommunen en positiv befolkningsutveckling trots negativa prognoser, 

däremot bröts den trenden 2020 då befolkningen återigen minskar. Under 

årets första åtta månader 2021 har dock befolkningen ökat med 23 invånare 

jämfört med 2020. Kommunen behöver fortsätta att arbeta aktivt för att det 

ska vara attraktivt att bo i Dals-Ed. 

Rapporten för perioden januari - augusti 2021 visar ett positivt resultat på 

21,6 mkr. Prognosen för helåret 2021, som baseras på nämndernas 

bedömningar, pekar på ett positivt resultat om 10,6 mkr, vilket innebär ett 

överskott mot budget med 2,0 mkr.                                                             

Nämnderna visar ett totalt prognosunderskott mot budget på -13,9 mkr. 

Socialnämnden visar totalt en negativ avvikelse på 9,6 mkr för helåret och 

FOKUS-nämnden en negativ avvikelse på 4,9 mkr. Kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning lämnar en prognos på +1,8 mkr och 

kommunledningsförvaltningen en prognos på -1,2 mkr.                                              

För finansförvaltningen prognostiseras totalt +15,9 mkr. 

                                                                                                              

Tjänsteskrivelse från ekonomichef föreligger som redovisar kommunens 

måluppfyllelse i form av utvecklingsmål och finansiella mål.                   

Information om ärendet har skett 23 september, enligt MBL § 19 och 

förhandling ska äga rum 14 oktober, enligt MBL § 11.  

Ekonomichefens bedömning är att sammantaget är det positivt att 

kommunen klarar resultatmålet enligt budget, tack vare bättre utfall för 

skatteintäkter samt ej fullt ut använda medel för avsatta löneökningar 2020 

och 2021. Utöver detta Corona relaterat stöd i form av ersättning för ökade 

sjuklönekostnader. Det som orsakar de stora negativa avvikelserna för 

nämnderna är dels de ingående obalanser som finns samt att kostnaderna 

inom IFO-verksamheten ökat avsevärt de senaste åren. Dessutom har en ny 

verksamhet inom grundsärskolan startats under året utan extra 

resurstilldelning. Arbetet med analyser, dialog och nytänkande kring 

åtgärder har intensifierats under 2021 och kommunchefens ledningsgrupp 

har tillsammans arbetat fram ett budgetförslag för perioden 2022-2024 som 

nu har lämnats för politisk behandling.                                       



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 139 

 

Förhoppningen är att den kunskap som analyserna ger kommer att innebära 

en bättre underbyggd resurstilldelning och kan identifiera inom vilka 

områden som effektiviseringar och/eller omprioriteringar kan och behöver 

göras. 

Utvecklingsmålen är relativt nya och förvaltningen har nu kommit en bit på 

väg vad gäller att organisera arbetet för att nå måluppfyllelse, liksom vilka 

mätmetoder som ska användas för att se om vi är på rätt väg. Mycket i den 

övergripande utvärderingen bygger på invånarnas uppfattningar, vilket vi 

idag främst får via medborgarundersökningen vartannat år.  

Personalrapporteringen håller på att utvecklas mer mot ett hälsobokslut för 

att följa upp insatserna inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap.  

Rapporten är uppställd enligt gällande riktlinjer. Det samlade arbetet kring 

framtagandet kommer successivt att styras upp för ett mer sammanhållet 

dokument. 

        

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2021-08-31 (delårsbokslut, helårsprognos) inklusive bilagor 

med kommunstyrelsen och nämndernas delårsbokslut samt nämndbeslut. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för KS  

         kommunledningsförvaltningen samt KS  

         samhällsbyggnadsförvaltningens del per 31 augusti med bokslut,  

         helårsprognos, måluppföljning samt verksamhetsberättelse. 

     -   Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut per 31 augusti, tertial 2,   

         2021 samt prognos helåret 2021. 

     -   Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med   

         långsiktigt hållbara åtgärder i enlighet med strategin för långsiktigt  

         hållbar ekonomi och verksamhet (LEV).  

      

Beslutsförslag 

     -   Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per                       

         31 augusti, tertial 2, 2021 samt prognos helåret 2021.  

 

 

Expedieras till 

KF           
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§ 140 Dnr 2020-000224 041 

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 -                            

Kommunstyrelsens svar på budgetremiss 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningens arbete har fortsatt under hösten och remiss är skickad 

till nämnder/förvaltningar avseende planeringsförutsättningar för 

driftsbudget 2022, plan 2023-2024.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar 2021-09-22 § 136 behov av 

omfördelning av medel i budgetförslaget för 2022 när det gäller 

kommunledningsförvaltningens ramar och lämnar beslutsförslag till 

kommunstyrelsen. 

Budgetberedningens arbete fortsätter och vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 27 oktober 2021 behandlas budgetförslaget.                                                                                                     

      

Beslutsunderlag                                           

Beslut kommunstyrelsens AU 2021-09-22 § 136.                                   

Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef 2021-08-31. 

 

     

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen föreslå att en    

          omfördelning sker från anslaget Kommunfullmäktiges utvecklingsplan  

          till ett nytt anslag om utökat friskvårdsbidrag med 250 000 kronor. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Ekonomichef      
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§ 141 Dnr 2021-000126 001 

Arbetsmiljöverket inspektion av kommunens årliga 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - 

2021/014879 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverket har genomfört två digitala inspektioner i kommunen, 

syftet har varit att granska den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Tillsynen har genomförts i tre steg och vid den 

återkopplande inspektionen redogjorde Arbetsmiljöverket för vad som har 

uppmärksammats vid inspektionerna. Det har framkommit fem brister, 

arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning, årlig uppföljning, riskbedömning 

arbetsbelastning, lokalfrågor - rutiner. 

Centrala arbetsmiljökommittén beslutar 3 juni 2021 att fördela ansvaret för 

bristernas åtgärdande enligt redogörelse i tjänsteskrivelse från HR-konsult. 

Arbetsmiljöverket ska göra ett återbesök efter cirka 1 år för uppföljande 

inspektioner och då ska kommunen redovisa vilka åtgärder som vidtagits i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ärendet bedöms inte ha några omedelbara ekonomiska implikationer under 

förutsättning att bristerna åtgärdas på ett tillfredsställande sätt. 

Ärendet ska följas upp och diskuteras i Centrala arbetsmiljökommittén. 

Bedömningen är att kommunledningen instämmer i att det föreligger brister 

inom de områden som Arbetsmiljöverket har påtalat. Bristerna ska åtgärdas 

under hösten 2021 och våren 2022. 

 

      

Beslutsunderlag                              

Tjänsteskrivelse HR-konsult 2021-09-13.                                   

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket. 

  

     

Kommunstyrelsens beslut                       
    -    Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen och uppdrar till               

         HR- enheten om löpande återkoppling efter åtgärdande.  

 

      

Expedieras till                        
HR-konsult                                                                                               

Kommunchefens ledningsgrupp     

      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr 2021-000089 250 

Investering - Fotbollsplan konstgräs Hagaskolan Ed 10:1 - 

Drifts- och skötselavtal 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-06-02 § 77 att uppdra åt fastighetsförvaltare 

att tillsammans med Eds FF ta fram förslag till avtal för skötsel och drift 

samt för hur svinnet av granulat ska minimeras. Avtalet ska godkännas av 

kommunstyrelsen innan planen tas i bruk. 

Drifts- och skötselavtal som reglerar ansvaret för användandet av 

anläggningen konstgräsplan Haga mellan Eds FF, skolan och 

kommunstyrelsen föreligger till dagens sammanträde.  

 

Yrkande                     

Martin Carling (C) yrkar på att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att se över formuleringarna i avtalet och 

återkomma till arbetsutskott med nytt förslag. Per-Erik Norlin (S) ansluter 

sig till Carlings yrkande.      

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 

Carlings yrkande ska bifallas.   

 

Beslutsunderlag                        

Drifts- och skötselavtal konstgräsplan Haga. 

 

      

Kommunstyrelsen beslutar 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till  

         samhällsbyggnadsförvaltningen för att se över formuleringarna i avtalet  

         och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober     

         med nytt förslag.       

 

      

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 143 Dnr 2019-000105 000 

Projekt - Hållplats Dals-Ed - Ärendeid 209185 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2018 har Dals-Eds kommun fått statsbidrag för socioekonomiskt 

eftersatta landsbygdskommuner via Tillväxtverket - Hållplats Dals-Ed.           

Inför år 2021 beslutar regeringen om statsbidrag även för 2021 och 2022. 

Med anledning av det tas underlag för ett ändringsbeslut fram i januari, 

utifrån den ursprungliga ansökan. Det gäller både mål och syfte samt 

aktiviteter/insatser som planeras framöver. Ett nytt ändringsbeslut behövs till 

följd av att Coronapandemin har fortsatt under året och därmed trängt ut 

flera planerade insatser. Besked har kommit från Tillväxtverket om hur länge 

ej upparbetade medel för 2020 och 2021 kan användas. 

Det nya förslaget till fördelning av medel för åren 2021 och 2022 redovisas i 

tabell. Kostnaderna är oklara och den angivna fördelningen är endast en 

indikation. Därför föreslås att kommunchefen bör få mandat att verkställa 

den slutliga fördelningen mellan de aktuella insatserna. 

Projektet bidrar till kommunens utvecklingsmål vilka redogörs för mer 

utförligt i kommunstrategens tjänsteskrivelse. 

I projektet har inte särskild hänsyn tagits till barnkonvention, men 

innehållet i projektet bidrar ändå till uppfyllelsen av flera artiklar i 

konventionen, t ex artikel 6 om barnets rätt till utbildning. 

Insatserna inom ramen för statsbidraget finansieras till 90 % av statsbidraget. 

Resterande 10% finansieras av kommunen, vilket består av befintlig 

arbetstid inom ram från tjänstemän i olika verksamheter. 

 

Kommunchefens ledningsgrupp och processledaren står bakom ändringen av 

insatser enligt bifogat förslag och bedömer att de ligger inom fastställda 

syften och mål för att ge effekt på de socioekonomiska utmaningar som 

föreligger.  

Beslutsunderlag                                                                                      
Tjänsteskrivelse – Folkhälsostrateg/processledare för Hållplats Dals-Ed 

2021-09-22.           

Underlag för ändringsbeslut angående Hållplats Dals-Ed 

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ändrade insatser  

         år 2021 enligt bifogat underlag samt att kommunchefen får i uppdrag  

         att besluta om den slutliga bidragsfördelningen mellan de angivna  

         insatsområden.                                                                                    

                                                                                                                     

Expedieras till                
Samtliga nämnder och förvaltningar      
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§ 144 Dnr 2021-000051 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska 

redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § bör 

motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år 

från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid 

ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska 

avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.  

 

Inkom              Rubrik 

210316   Motion - Politisk övertygelse ska utgöra grund för     

                        diskriminering och att det införs i likabehandlingsplanen  

                        för Dals-Eds kommun 

 

Ärendets gång 

Motion har inkommit 2021-03-16 från Anders Bengtsson (SD) politisk 

övertygelse ska utgöra grund för diskriminering och att det införs i 

likabehandlingsplanen för Dals-Eds kommun. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-17 § 9 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

2021-04-14 att remittera motionen till HR-chef för beredning av 

motionssvar. 

   

Inkom               Rubrik 

210817     Motion - Samverkan på alla nivåer i samhället kring      

                          klimatförändringarna 

Ärendets gång 

Motion har inkommit 2021-07-18 från Per Normark (V) om samverkan på 

alla nivåer i samhället kring klimatförändringarna. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-08-25  § 55 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  

2021-09-22 att remittera motionen som ett första steg till 

kommunledningsförvaltningen för beredning av ställd frågeställning och att 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskottet med redovisning. 
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forts. § 144 

 

Inkom         Rubrik   

210914    Motion – Flaggpolicy i Dals-Eds kommun 

 

Ärendets gång                                                                                                   

Motion har inkommit 2021-09-14 från Anders Bengtsson (SD) om 

flaggpolicy i Dals-Eds kommun. Motionen behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-15 § 70 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Inkom              Rubrik 

200914         Medborgarförslag - En discgolf -frisbeegolf bana vid  

                         Tavlans motionsområde 

 

Ärendets gång    

Medborgarförslag inkom 2020-09-14 som gäller en discgolf - frisbeegolf 

bana vid Tavlans motionsområde. Medborgarförslaget behandlas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16 § 68 och remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

2020-10-14 att remittera medborgarförslaget till FOKUS-nämnden för 

beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-08-18 efter att 

beslut inkommit från FOKUS-nämnden att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning till FOKUS-nämnden i samverkan med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

       

Inkom        Rubrik 

210401   Medborgarförslag - Odlingslotter för kommuninvånare   

                        att arrendera 

 

Ärendets gång 

Medborgarförslag inkom 2021-04-01 som gäller odlingslotter för 

kommuninvånare att arrendera. Kommunfullmäktige beslutar 2021-04-14    

§ 18 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-05-19 att remittera förslaget 

till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott behandlar ärendet 2021-09-22 och därefter ska beslut tas i 

kommunstyrelsen 2021-10-06 och kommunfullmäktige 2021-10-20. 
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forts. § 144 

 

Inkom         Rubrik 

210419    Medborgarförslag - Skydda barn och ungdomar från    

                         exponering av porr i kommunens lokaler 

 

Ärendets gång 

Medborgarförslag har inkommit 2021-04-19 om att skydda barn och 

ungdomar från exponering av porr i kommunens lokaler. 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-05-12 § 30 att remittera rubricerat 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar 2021-06-09 att remittera medborgarförslaget 

till IT-chef för beredning av ärendet och att återkomma med förslag till 

arbetsutskottet.     

 

Inkom        Rubrik 

210730   Medborgarförslag - Ökad tillgänglighet av hjärtstartare    

                        kan rädda liv 

Ärendets gång                                                                                                              

Medborgarförslag inkommer 2021-07-30 som gäller att ökad tillgänglighet 

av hjärtstartare kan rädda liv. Kommunfullmäktige beslutar 2021-08-25 § 54 

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-09-22 att remittera motionen  

vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning av motionssvar. 

 

Inkom        Rubrik 

210907   Medborgarförslag - Seniorkort för kollektivtrafik 

                                                                                                                                   

Ärendets gång 

Medborgarförslag inkommer 2021-09-07 som gäller seniorkort för 

kollektivtrafik.  Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-15 § 68 att remittera 

rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Inkom        Rubrik 

210909   Medborgarförslag – Lekplatser i Äng 

                                                                                                                                                     

Ärendets gång 

Medborgarförslag har inkommit 2021-09-09 om lekplatser i Äng.     

Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-15 § 69 att remittera rubricerat    

medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.           
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forts. § 144 

 

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2021-09-22. 

 

 

Beslutsförslag                                                                                                         
     -   Kommunfullmäktige tar del av redovisningen enligt ovan och beslutar   

         att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner            

         medborgarförslag.  
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KS      
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§ 145 Dnr 2021-000221 246 

Namngivning av lokalgator - Le-området 

Sammanfattning av ärendet 

Inför försäljning av de åtta tomter som sanerats på Le-området behöver 

namnsättningen av två lokalgator fastställas. Sedan tidigare har namnförslag 

inkommit genom skrivelse till Plan- och byggnadsnämnden 2010-10-20 med 

förslagen Hyttans väg och Kochs väg.  

 

Plan- och byggnadsnämnden remitterar år 2010 ärendet till Dals-Eds 

hembygdsförening samt Dals-Eds kommuns kulturchef. 

Hembygdsföreningen ställer sig positiva till namnförslagen och kulturchefen 

har inget att erinra varför plan- och byggnadsnämnden beslutar 2010-11-16  

§ 116 i enlighet med förslaget. 

 

Bedömningen är att namnförslagen är förankrade genom förslagsställarens 

hembygdsforskning och intresse för området och förslagen återkopplar också 

till områdets historik.  

 

Yrkande                     

Martin Carling (C) yrkar på att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för beredning av ytterligare alternativ till 

namnförslag och därefter återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott.        

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 

Carlings yrkande ska bifallas.       

Beslutsunderlag                      

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-09-10.                   

Plan- och byggnadsnämndens beslut 2010-11-16 § 116.  

Skrivelse förslagsställaren 2010-10-20.                  

Yttrande från Dals-Eds hembygdsförening. 

      

Kommunstyrelsen beslutar                                             
    -    Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till  

         kommunledningsförvaltningen för beredning av ytterligare    

         alternativ till namnförslag och därefter återkomma till  

         kommunstyrelsens arbetsutskott.     

    

Expedieras till                                                              

Kommunledningsförvaltningen                                                                                                                      
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§ 146 Dnr 2021-000223 000 

SmåKoms höstmöte 17-19 november 2021 

Sammanfattning av ärendet 

SmåKom inbjuder till höstmöte 17-19 november 2021 i Järfälla.                       

Två personer från varje medlemskommun är välkomna att delta på 

konferensen, i mån av plats även fler. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-09-22 § 143 att 

representanter som kan delta vid SmåKoms höstmöte utses vid 

kommunstyrelsens sammanträde 6 oktober.  

      

      

Beslutsunderlag     

Inbjudan SmåKom. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att avstå deltagande vid SmåKoms  

         höstmöte 2021.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                 

Expedieras till       
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§ 147 Dnr 2021-000210 420 

Samråd enligt 6 kap MB - Utrivning av Loviseholms 

Kraftverk, Grubberödsälven, Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Loviseholms kraftverk är beläget i Dals-Eds kommun, cirka 15 km väster om 

kommunens huvudort Ed och ungefär 7 km från norska gränsen.              

Watermark Consulting AB inbjuder till samråd om utrivning av Loviseholms 

vattenkraftverk. Kraftverket saknar modernt miljötillstånd och det innebär att 

god vattenstatus inte föreligger i Grubberödsälven och Södra Kornsjön. 

Enligt den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften i Sverige 

ska all i drift varande vattenkraft, som ej har moderna miljötillstånd, 

omprövas under en 20-årsperiod. Olika årtal gäller för olika 

avrinningsområden. Enningdalsälven och Örekilsälven är bland de 

avrinningsområden för vilka tillståndsansökningar ska inlämnas redan 2022.    

Loviseholms kraftverk är det enda i drift varande vattenkraftverket i 

Enningdalsälvens avrinningsområde och det innebär bland annat att fiskar 

inte kan vandra mellan Grubberödsälven och Södra Kornsjön, och vidare 

upp- och nerströms i vattensystemet. Bland fiskarterna i avrinningsområdet 

finns lax, ål och öring. Ägaren ämnar avveckla verksamheten, riva dammen 

och återställa Grubberödsälvens hydrologiska regim till naturliga 

förhållanden. Tidplanen är preliminärt att en ansökan ska inges till Mark- 

och miljödomstolen, vid Vänersborgs Tingsrätt under kvartal 4 2021 och att 

åtgärderna är tänkta att påbörjas under 2022.  

Dalslands miljö- och energikontor ser mycket positivt på den föreslagna 

åtgärden att riva ut vattenkraftverket och skapa fria vandringsvägar för fisk 

och andra djur- och växtarter och föreslår därför att Dals-Eds kommun 

tillstyrker åtgärden.      

 

Yrkande                      
Elisabet Forsdahl (C) yrkar på att kommunstyrelsen avstår från att yttra sig 

på grund av bristande allsidig belysning. 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 

Forsdahls yrkande ska bifallas.    
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forts. § 147        

                                                                                                        

Beslutsunderlag                 

Yttrande miljöstrateg, Dalslands miljö- och energikontor 2021-09-29.                        

Översiktsplan, situationsplan, miljökonsekvensbeskrivning, kartor – 

Watermark Consulting.    

 

                                                                                               

Kommunstyrelsens beslut                         
     -   Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att lämna yttrande på grund av  

         bristande allsidig belysning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                      

malin.agrell@vattenbyggnad.se                             

Miljöstrateg 

 

mailto:malin.agrell@vattenbyggnad.se
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§ 148 Dnr 2021-000226 100 

Initiativärende - Redovisning av ombyggnationen av matsalen 

Hagaskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Erik Norlin (S) har 2021-09-14 inkommit med ett initiativärende till 

kommunstyrelsen. Socialdemokraterna vill få en fullständig skriftlig och 

muntlig redovisning till kommunfullmäktige av ärendets gång gällande 

ombyggnationen matsalen Hagaskolan. 

I samband med behandling av revisonsrapport granskning av investeringar - 

styrning, intern kontroll och uppföljning vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2021-09-01 gavs olika uppdrag att färdigställas till december 

2021. Uppdragen är en skriftlig riktlinje och rutiner för 

investeringsprocessen, ta fram ett förslag till uppdatering av kommunens 

styrprinciper, samt att revidera påbörjade riktlinjer för lokalförsörjning för 

antagande.  

 

Beslutsunderlag                       

Initiativärende – Redovisning av ombyggnationen av matsalen Hagaskolan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till ovanstående    

         pågående uppdrag återkomma med uppföljning av ombyggnationen    

         matsal Hagaskolan utifrån de riktlinjer och rutiner som fastställts. 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                

Expedieras till               

Per-Erik Norlin 
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§ 149 Dnr 2021-000085 261 

Medborgarförslag - Odlingslotter för kommuninvånare att 

arrendera 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-04-01 om odlingslotter för 

kommuninvånare att arrendera. Kommunfullmäktige beslutar 2021-04-14    

§ 18 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslut tas i arbetsutskottet 2021-05-19 att remittera medborgarförslaget till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning av ärendet.      

Samhällsbyggnadschef har inkommit med tjänsteskrivelse till dagens 

sammanträde och bedömningen är att kommunen förfogar över mark som 

kan användas som odlingslotter för allmänheten. Det finns kommunal mark i 

Äng, Snörrum, Sågtjärns badplats samt vid Kyrkoområdet som lämpar sig 

väl för ändamålet och kan erbjudas till de som har intresse att anlägga en 

odlingslott för eget bruk.  

Anläggandet av marken bör den arrenderande bekosta. 

De markområden som är lämpliga och ytan som kan disponeras tas fram av 

fastighetsansvarig på samhällsbyggnadsförvaltningen.                                            

För att främja odling på avsedda områden föreslås avgiftsfritt arrende.  

     

Beslutsunderlag                                   

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-08-20.                      

Medborgarförslag – Odlingslotter för kommuninvånare att arrendera. 

     

  

Beslutsförslag 

    -    Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom   

         samhällsbyggnadschefens förslag att möjliggöra för kommuninvånare  

         att arrendera en odlingslott på kommunal mark, så länge lämplig mark  

         finns att tillgå samt att ta fram lämpliga markområden och ett  

         regelverk därtill.     

      

 

 

 

Expedieras till                        

KF 
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§ 150 Dnr 2021-000208 042 

Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Hugo Berglunds Donation 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-09-01 § 5 att för sin del godkänna förslag 

till årsredovisning 2020 för Stiftelsen Hugo Berglunds donation och 

överlämna densamma till revisorerna.      

Efter granskning av fonden har revisorn begärt att vissa redaktionella 

ändringar ska göras. Ändringarna förändrar inte resultatet, utan handlar om  

fel datum, summeringsfel och avrundningsfel. 

Sammantaget innebär det ny påskrift av ledamöterna.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Controller 2021-09-28.                                  

Reviderad årsredovisning 2020. 

      

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna reviderat förslag  

          till årsredovisning 2020 för Stiftelsen Hugo Berglunds donation. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                         

KS Administratör                         

KF 
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§ 151 Dnr 2021-000209 042 

Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons 

hjälpfond 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-09-01 § 1 att för sin del godkänna förslag 

till årsredovisning 2020 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 

och överlämna densamma till revisorerna.      

Efter granskning av fonden har revisorn begärt att vissa redaktionella 

ändringar ska göras. Ändringarna förändrar inte resultatet, utan handlar om  

fel datum, summeringsfel och avrundningsfel. 

Sammantaget innebär det ny påskrift av ledamöterna.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Controller 2021-09-28.                                  

Reviderad årsredovisning 2020. 

      

      

Kommunstyrelsens beslut 

     -   Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna reviderat förslag  

          till årsredovisning 2020 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons  

          hjälpfond.      
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KS Administratör                          

KF 
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§ 152 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Erik Norlin (S) lyfter åter frågan om elstoppet på Edsgärdet och hur man 

gått vidare? 

Samhällsbyggnadschefen svarar att socialnämnden har uppdraget att göra en 

konsekvensutredning. 

Per-Erik Norlin (S) lyfter frågan om vad som gäller för kylrummet på 

Edsgärdet? 

Svar lämnas av Eva A Johansson (C) utifrån socialnämndens protokoll att 

det kylrum som finns på Edsgärdet med fyra platser uppfyller inte de krav 

som ställs avseende lokaler och kylanläggning för förvaring av avlidna. 

 

Arbetsmiljöutbildning genomförs med kommunchef och 

samhällsbyggnadschef. 
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§ 153 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar från sammanträde med Fyrbodals Direktion den             

23 september 2021, där bland annat följande ärenden har behandlats:  

Inköps- och upphandlingspolicy.                                                   

Mötesdatum 2022.           

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet.                     

Remissvar Regional fysisk planering enligt Plan- och Bygglagen (PBL) – 

Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan.                                 

Information från Västra Götalandsregionen angående järnväg Oslo-

Göteborg.  

 

Dalslands Miljö- och energiförbund sammanträder 7 oktober 2021 och där 

behandlas delårsbokslut per augusti, olika taxor och rapportering av 

utredning avseende förbundets fortsatta utveckling. 
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§ 154 Dnr 41108  

Delegationsbeslut KS 2021-10-06 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.      
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forts. § 154 

 

Delegat                              Beskrivning 

HR-strateg                         Delegationsbeslut 2021-77 - Protokoll MBL § 11,   

                                           2021-05-27 - Investeringsbudget/plan 2022-2024 

 

HR-chef  Delegationsbeslut 2021-76 - Beslut gällande  

                                            lönetillägg utökat ansvarsområde enhetschef 

 

Sotarn på Dal AB Delegationsbeslut 2021-75 - Beslut om    

                                           föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot  

                                           olyckor kap. 2 § - Rölanda Torp 1:32 

 

Administratör KS Delegationsbeslut 2021-74 - Begäran om yttrande  

                                           av bred transport - Industrigatan i Ed till  

                                           Gamla Edsvägen 42 B 

 

Administratör KS Delegationsbeslut 2021-73 - Penninginsamling  

                                            avseende Rädda Barnen 2021-2022 

 

Sotarn på Dal Delegationsbeslut 2021-72 - Beslut om  

                                            föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot  

                                            olyckor 5 kap. 2 § - Sparsnäs 1:77 

 

Administratör KS Delegationsbeslut 2021-71 - Lokal trafikföreskrift  

                                            1438 2021:1 - Förbud mot trafik med  

                                           motordrivet fordon - Gamla Edsvägen 

 

Sotarn på Dal Delegationsbeslut 2021-70 - Beslut om  

                                           föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot  

                                           olyckor 5 kap. 2 § - Dals-Ed Södra Hökedalen               

                                           1:16 

 

HR-strateg  Delegationsbeslut 2021-69 - Protokoll 210325  

                                           MBL § 11 - Årsredovisning 2020 

 

HR-strateg  Delegationsbeslut 2021-68 - Protokoll  

                                            kommunövergripande MBL 210311 §§ 11,19 

 

Ekonomichef                       Delegationsbeslut 2021-67 - Konvertering      

                                            (omsättning) av lån 2021 

 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2021-66 - Att fastighetsägaren  

                                            själv får utföra rengöring - ED 4:8 
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§ 155 Dnr 41109  

Meddelande KS 2021-10-06 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.  

      

 

 


