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Kommunstyrelsen
§ 156

Dnr 2020-000224 041

Budget och mål 2022, plan 2023-2024
Sammanfattning av ärendet
Budgetförslaget har varit utskickat på remiss till nämnder och styrelse och
yttrande har inkommit från berörda. Sammantaget uttrycker nämnder och
styrelse överlag att de är nöjda med budgetprocessen och att tilldelningen är
rimlig utifrån de resonemang som har förts.
Efter att budgetremissen har tagits fram har både Regeringens
budgetproposition för 2022 samt nya skatteunderlagsprognoser från Sveriges
Kommuner och Regioner/SKR presenterats. I SKR:s cirkulär 21:35
2021-09-30 framgår att skillnaderna jämfört med den förra beräkningen av
skatter och generella statsbidrag beror på följande:
●
●
●
●
●

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer.
Ny skatteunderlagsprognos.
Preliminärt beskattningsutfall september.
Ny statsbidragsram.
Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska.
utjämningssystemet 2022.
● Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2022.
Samtliga dessa delar ligger därmed till grund för beräkningen av kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning i budgethandlingen.
Utöver detta har följande poster tillkommit efter remissrundan samt slutlig
budgetberedning:
● Utökat anslag för revisionen med 150 tkr.
● Utökat anslag för överförmyndarverksamheten med 170 tkr.
● Utökat anslag för friskvård avseende kommunens all personal med
250 tkr.
● Borttag av kommunövergripande anpassningskrav med 4 500 tkr.
● Utvecklingsanslaget på 5 042 tkr under ofördelat har fördelats ut med
mellan nämnder och styrelse.
Budgetremissen, tillsammans med ramförändringar som redovisas i
föreliggande tjänsteskrivelse av ekonomichef ligger därmed till grund för
upprättad budgethandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2021-10-21.
Kommunplan 2022 – 2024, Dals-Eds kommun.
Remiss driftsbudget 2022, plan 2023-2024.
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Kommunstyrelsen
forts. § 156
Yrkanden
Per-Erik Norlin (S) yrkar på att i budgetarbetet inför 2023 utreda
förutsättningarna om en pott för oförutsedda utgifter under
kommunfullmäktige och definiera vad dessa utgifter kan vara.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande enligt ovan och finner att
Per-Erik Norlins yrkande ska bifallas.
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande
- att fastställa skattesatsen för 2022 till 23,21 %,
- att fastställa nämndernas ramar enligt sammanställd Driftbudget under
kapitel 6:1 i Kommunplan 2022-2024,
- att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i sammanställd
Driftbudget under kapitel 6:1 i Kommunplan 2022-2024 läggs under
kommunstyrelsens finansförvaltning att fördela utifrån respektive posts
syfte,
- att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för perioden
2022-2024 under kapitel 6 i Kommunplan 2022-2024,
- att besluta om upplåning om maximalt 20,4 mkr under perioden
avseende finansiering av investeringar inom taxekollektivens
verksamheter (VA- och renhållning).
Beslutet ersätter tidigare beslutad upplåning inom desamma.
- att i budgetarbetet inför 2023 utreda förutsättningarna om en pott för
oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige och definiera vad dessa
utgifter kan vara.

Expedieras till
Controller
KF
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Kommunstyrelsen
§ 157

Dnr 2021-000230 040

Äskande av medel budgetåret 2022 - ÖFN
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden har inkommit med ett sammantaget äskande för
2022 som uppgår till 745 tkr och ska fördelas enligt samverkansavtalets
sedvanliga fördelningsprinciper.
Varje år indexuppräknas kommande års budget enligt anvisningar i gällande
samverkansavtal. Därutöver har nämnden möjlighet att inge äskanden utöver
indexuppräknad budgetram.
Ett byte av verksamhetssystem år 2022 genererar en ökad kostnad om 60 tkr.
Övriga kostnader, avseende kapitalkostnader, beräknas öka med 35 tkr.
Dessa kostnader genererar ett underskott i förhållande till avtalsreglerad
indexuppräkning.
Antalet ärenden har ökat från inledningen av 2020 till september 2021 med
6,87 %. För att kunna handlägga allt fler ärenden och allt mer komplexa
med svår problematik hos många huvudmän finns behov av ytterligare en
handläggartjänst. Med nuvarande antal tjänster riskeras såväl fullgörandet av
lagkrav som rättssäkerhet. Nämnden har att fullgöra de uppgifter som enligt
lag eller annan författning ankommer på överförmyndare. Verksamhetsmål
och hållbar arbetsmiljö kan inte heller med säkerhet upprätthållas med
nuvarande antal tjänster. En fördjupad granskning har genomförts av KPMG
2019, på uppdrag av kommunrevisorer och då konstateras att
förutsättningarna i verksamheten riskerar att få konsekvenser för såväl
rättsäkerhet som hållbar arbetsmiljö.
För Dals-Eds kommun innebär det ett ökat finansieringsbehov med totalt
80 tkr.
Beslutsunderlag
Beslut ÖFN 2021-09-20 § 79.
Tjänsteskrivelse från ÖFN 2021-09-20.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna äskandet om totalt
80 tkr för Dals-Eds kommun, om också övriga kommuner gör
detsamma. Kostnaden finansieras inom kanslienhetens ram.
Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsen
§ 158

Dnr 2021-000231 043

Taxor och avgifter 2022 - Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2022 behandla de taxor
och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde.
Inför beredningen ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat
dokument för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor
och avgifter.
Förslag om taxor och avgifter 2022 från socialnämnden, FOKUS-nämnden
samt kommunstyrelsens verksamhetsområden föreligger vid dagen
sammanträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-10-13 § 150 att uppdra till
ekonomichef att ta kontakt med socialnämnd och FOKUS-nämnd för att
inkomma med beslutsunderlag från respektive ärendeberedning till
dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2022 – Socialnämnden, FOKUS-nämnden,
kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att besluta i enlighet med
föreslagna taxor och avgifter avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter 2022
Dals-Eds kommun i enlighet med föreslagna taxor och avgifter
avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde, FOKUS-nämndens
verksamhetsområde samt socialnämndens verksamhetsområde.

Expedieras till
Controller KS
KF
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Kommunstyrelsen
§ 159

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 drift och skötsel
samt för hur svinnet av granulat ska minimeras. Avtalet ska godkännas av
kommunstyrelsen innan planen tas i bruk. Vid sammanträde med
kommunstyrelsens 2021-10-06 § 142 återremitteras ärendet till
samhällsbyggnadsförvaltningen för att se över formuleringarna i avtalet
och återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2021 med
nytt förslag.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-10-13 § 154
föreligger ett reviderat förslag till drifts- och skötselavtal med förtydligande
som gäller användandet av planen samt att innevarande avtal gäller för 10 år
och att avstämning ska ske med berörda parter inför varje säsong.
Beslutsunderlag
Reviderat drifts- och skötselavtal från fastighetsförvaltare.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade drifts- och
skötselavtalet.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande
att underteckna drifts- och skötselavtalet för kommunstyrelsens räkning.

Expedieras till
Eds FF
FOKUS-nämnden/Hagaskolan
Fastighetsförvaltare
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Kommunstyrelsen
§ 160

Dnr 2021-000244 006

Upprustning av kommunens sammanträdeslokaler
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunchefens ledningsgrupp (KLG) har IT-chef och
kanslichef fått i uppdrag att inventera och komma med förslag på utbyte av
IT-utrustning i kommunens gemensamma sammanträdeslokaler. Detta i syfte
att säkerställa att det finns ändamålsenlig utrustning med hänsyn taget till
möjlighet att kunna genomföra både fysiska möten och så kallade
hybridmöten på ett godtagbart sätt.
En sammanställning är gjord av IT-chef och kanslichef över vilken
utrustning som skulle krävas och vad kostnadsbilden är för denna inklusive
installation i respektive sammanträdesrum. Berörda sammanträdeslokaler är
Stora Le och Tresticklan i kommunhuset samt Stora Salen och Blå hallen på
Utvecklingscenter. Då ingen central budget finns för finansiering av
gemensamma sammanträdeslokaler har dialog förts med respektive
budgetansvariga för att höra om utrymme finns i befintligt budgetanslag för
att täcka utökade kapitaltjänstkostnader. Så är inte fallet vilket innebär att om
detta ska genomföras behöver medel tillskjutas både för investeringsutgiften
samt för den utökade årliga kapitaltjänstkostnaden. Den totala
investeringsutgiften för samtliga fyra sammanträdeslokaler redovisas i
föreliggande tjänsteskrivelse från ekonomichef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-10-13 § 155 att lämna ett
tilläggsuppdrag gällande Stora Le till kommunledningsförvaltningen, att
arbeta fram ett förslag om kostnader för en total renovering inklusive
inventarier, IT-utrustning och installation för att få till stånd en mer
representativ och modern sammanträdeslokal och därefter återkomma till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – ekonomichef 2021-10-04.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunstyrelsen ett
investeringsanslag på maximalt 200 000 kronor att finansiera inköp
av IT-utrustning inklusive installation i berörda
sammanträdeslokaler.
- Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta maximalt 42 000 kronor i
extra driftbudgetanslag till kommunstyrelsen från och med år 2021
för att finansiera den ökade kapitaltjänstkostnaden i samband med
inköp av IT-utrustning inklusive installation i berörda
sammanträdeslokaler.
Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsen
§ 161

Dnr 2021-000236 001

Utredning kring organisation och politiska förutsättningar
inför mandatperioden 2023-2026
Sammanfattning av ärendet
Den demografiska utmaning som Dals-Eds kommun, liksom flertalet av
Sveriges kommuner har framför sig, med ett ökande behov av välfärd
kommer att kräva förbättrad effektivitet. Den analys av kommunens styrning
och ledning, Kommunkompassen, som har genomförts av SKR 2015 visar på
tydliga utvecklingsbehov. En utredning genomförs också av kommunens
förvaltningsorganisation som en del i strategin för långsiktigt hållbar
ekonomi och verksamhet (LEV). Samtidigt beslutas att en undersökning ska
genomföras kring drivkraften hos de förtroendevalda och vad som kan
förbättra förutsättningarna för förtroendevalda i utövandet av sina politiska
uppdrag.
Under våren 2021 genomförs en enkät med efterföljande intervjuer som har
undersökt förutsättningarna för politiskt engagemang i Dals-Eds kommun.
Resultatet av enkät och intervjuer har ställts samman i en rapport “Förstudie
kring de politiska förutsättningarna i Dals-Eds kommun”. Rapporten ska
utgöra ett underlag för en dialog inom politiken kring förutsättningarna och
utvecklingsmöjligheter inför kommande mandatperiod.
Dialog har förts i respektive partigrupp och i den parlamentariskt
sammansatta Demokratigruppen kring sammanfattningen av undersökningen
och en vidare utredning kring förslag till möjliga åtgärder. Inspelen från
Demokratigruppen beaktas inför ställningstagande kring den fortsatta
processen.
I föreliggande tjänsteskrivelse från kanslichef redogörs för vad som beskrivs
som den politiska drivkraften, svårigheten med att rekrytera nya politiker
och arvodet. Synen på den optimala organisationen skiljer sig åt mellan
politikerna såväl inom nämnder som inom partier. De beskrivningarna som
politikerna gjort av den optimala organisationen kan grupperas i tre olika
alternativ; bevara befintlig organisation både för politik och förvaltning,
övergå till en gemensam förvaltning men bevara nuvarande politisk
organisation med nämnder samt övergår till en gemensam förvaltning och en
ny politisk organisation, endast kommunstyrelse med utskott.
Önskemål finns om att se över omfattningen av uppdraget för oppositionsråd
och nämndsordföranden.
I rapporten “Förstudie kring de politiska förutsättningarna i Dals-Eds
kommun”, sammanställs även en analys av de svar som enkäter och
intervjuer gett i förslag till åtgärder framåt, vilka också beskrivs i
tjänsteskrivelsen.
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Kommunstyrelsen
forts. § 161
Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att genomföra någon form av
översyn kring de politiska förutsättningarna vad gäller arvoden, omfattning
av uppdrag, förändringar i ansvarsförhållanden, nämndstruktur. För översyn
inför kommande mandatperiod är kanslichefens bedömning att rapporten
“Förstudie kring de politiska förutsättningarna i Dals-Eds kommun” utgör en
unik möjlighet att med förtroendevaldas inspel, gå vidare med en översyn av
konkreta förslag som kan skapa så goda förutsättningar som möjligt inför
den kommande mandatperioden. K ring frågan om organisationsförändringar
görs bedömningen att det finns skäl i att genomföra en översiktlig utredning
för att skapa oss mer kunskap kring samtliga alternativ och för att bedöma
om de politiska förutsättningarna är rimliga.
Gällande alternativ 1 så pågår redan ett internt arbete i
kommunledningsförvaltningen men för alternativ 2 och 3 görs bedömningen
att det krävs en extern genomlysning om de alternativen ska utredas.
Finansiering för detta krävs i så fall vilket föreslås via utvecklingsanslaget
med 288 000 kronor.
Därför föreslås att förstudiens förslag omhändertas på följande sätt för den
fortsatta processen:
- Att uppdra åt kommunchef att genomföra en utredning kring en
organisationsförändring med utgångspunkt från de tre alternativen. För det
första alternativet genomförs egen översyn genom
kommunledningsförvaltningen och de interna stödfunktionerna inom
ramen för det pågående analys- och anpassningsarbetet med sikte på
målbild budget 2023.
Att för alternativ 2 och 3 upphandla externt konsultstöd men där fokus
främst ska vara på att utreda konsekvenserna av alternativ 2 inom vilket
det bedöms finnas mest stöd för att utveckla utifrån synpunkterna i
Demokratigruppen. Kommunchefen uppdras att genomföra upphandlingen
med och att utifrån alternativen organisera lämpliga studiebesök.
Kommunchefen uppdras att genomföra upphandlingen med och att utifrån
alternativen organisera lämpliga studiebesök.
Alt.1 - Effektiviseringar inom befintlig organisation, effektivisera och skapa
bättre förutsättningar genom att renodla grunduppdrag och ansvar inom
ramen för befintlig organisation. Centralisering av interna stödfunktioner för
att renodla grunduppdrag.
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forts. § 161
Alt. 2 - Gemensam förvaltning med kvarstående nämnder, genom en
centraliserad förvaltning löpande och mer behovsstyrt kunna förflytta
resurser inom hela organisationen där det skapar mest effektivitet men med
kvarstående verksamhetsansvar för nämnderna
Alt. 3 - Gemensam förvaltning utan nämnder, med i huvudsak en politisk
nämnd KS, skapa effektivitet och effektivitet i processer och helhetssyn med
ett tydligt ansvarsutkrävande för politiska beslut.
För utveckling av de politiska förutsättningarna i övrigt som nämns i
rapporten uppdras åt kanslichef att inom analys- och anpassningsarbetet ta
hand om åtgärder för att:
 Utveckla ärendehantering
 Öka delaktighet och informationsspridning
 Se över årshjulsprocesser
 Utbildning
 Se över teknisk utrustning
 Arvode politiska uppdrag
 Omfattning av politiska uppdrag
För åtgärder kring vitalisering av kommunfullmäktige och utveckling av
dialog på politisk gruppmöten, hänvisas till Demokratigruppen för fortsatt
arbete. Översynen ska genomföras med avstämning i Demokratigruppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-10-05.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av
uppdrag enligt ovan och att finansiering av det externa
konsultuppdraget ska ske inom ramen för utvecklingsanslaget.

Expedieras till
Kommunchef
Kanslichef
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§ 162

Dnr 2021-000232 006

Sammanträdestider 2022 och kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden
Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdestider 2022 och kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden föreligger till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Förslag sammanträdestider 2022.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanträdestider
för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt
kommunstyrelsens arbetsutskott info, 2022 enligt bilaga.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna
sammanträdestider 2022 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden ska ske på kommunens hemsida och digital anslagstavla i
kommunhuset, enligt bilaga.

Expedieras till
KF
Kommunkansliet
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§ 163

Dnr 2021-000107 212

Ny översiktsplan (ÖP) nu-2035 för Dals-Eds kommun Granskning och antagande
Sammanfattning av ärendet
2018 startar arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun.
Medborgardialog och samråd har genomförts där synpunkter från invånare i
alla åldrar tagits i beaktande vid framtagandet av förslag till ny
översiktsplan. Möjligheter till dialoger har dock begränsats av pågående
pandemi. Inkomna synpunkter och ändringar efter granskning har
sammanställts i granskningsutlåtande. Översiktsplanen har samma
utvecklingsområden som kommunens utvecklingsplan antagen i
kommunfullmäktige 2019-12-18 § 98: kompetens, demokrati, plats och
miljö. Översiktsplanen ska finnas i digital version samt i PDF-format och
den ska vara uppbyggd enligt Boverkets ÖP-modell. Översiktsplanen
föreslår inga stora förändringar i mark- och vattenanvändningen utan innebär
främst en effektivisering av redan bebyggda ytor. Landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS) ses som ett viktigt verktyg för att locka både nya
fritids- och permanentboende till kommunen, men också för att kunna
behålla servicen för de som redan idag är bosatta på landsbygden. I förslaget
integreras den befintliga LIS-planen med vissa förändringar. Översiktsplanen
trycker på vikten av att behålla persontrafiken för tågresenärer genom Eds
centrum. Utveckling av “trainshopping” är en möjlighet att stärka handeln
och aktiviteter i centrum, genom klimatsmarta transporter med besökare från
Dalsland och Norge. Översiktsplanen trycker också på utvecklade
möjligheter till kollektivtrafik. Ett antagande av den nya översiktsplanen
bedöms sammantaget i miljökonsekvensbeskrivningen medföra positiva
konsekvenser för miljön i Dals-Ed.
Framtagandet av översiktsplan nu-2035 har skett med en bred dialog - både
med invånare, företag, föreningar och politiker. Planen bedöms inte innebära
några stora förändringar i den översiktliga planeringen mer än att den
tydliggör Vision 2035 och hur vi ska uppnå våra utvecklingsmål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare 2021-10-06.
Ny ÖP nu-2035 – Antagandehandling.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 3 kap. 19 § plan- och
bygglagen (2010:900) att anta ny översiktsplan för Dals-Eds kommun
nu-2035.
Expedieras till
KF
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Dnr 2021-000247 020

Finansiering av nytt Löne- och personaladministrativt system
(LPA)
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har sedan
2010 ett gemensamt Löne- och personaladministrativt system (LPA).
2019 upphandlar kommunerna på nytt ett gemensamt LPA-system inklusive
tidsredovisningssystem. Upphandlingen resulterade i en ny leverantör och ett
nytt system, eCompanion
Nuvarande LPA-system, HRplus, har finansierats via Dalslands Miljö- och
Energiförbund, liksom flera andra dalslandsgemensamma system.
Dialog har i ett tidigt skede förts med förbundet och kommuncheferna kring
möjligheten att finansiera även det nya systemet via förbundet. Det är fullt
möjligt utifrån förbundsordningen och har också varit en viljeinriktning från
de tre kommuner, som ingår i förbundet. Det nya avtalet med eCompanion
har tecknats med respektive kommun, men för att finansiering ska ske via
förbundet så har avtalet behövts tecknas direkt med förbundet. Slutsatsen är
att varje kommun behöver finansiera anskaffningskostnaden (investeringen)
på egen hand.
Enligt tidigare tidsplan skulle eCompanion portal, Lön/HR samt beslutsstöd
driftsättas 2021-10-01 och implementering avslutats 2021-11-30. På grund
av överklagan av upphandling samt tillkomna problem under
implementeringsperioden har styrgruppen i Dalsland beslutat att förskjuta
produktionsstart till första kvartalet 2022. Avtal med nuvarande leverantör
har förlängts och löper till 2022-05-31.
Utifrån ovanstående slutsats behöver Dals-Eds kommun för egen del avsätta
investeringsmedel för implementeringen av det nya LPA-systemet. Häri
ligger även kostnader för parallelldrift och avveckling av nuvarande system
samt extern och intern projektledning. Implementeringsperioden sträcker sig
från mars 2020 - första kvartalet 2022. Driften av det nya systemet väntas
kunna finansieras inom ram.
Ekonomisk beräkning och finansiering av investeringsutgifter och
driftskostnader totalt, redovisas i HR-chefens föreliggande tjänsteskrivelse.
För Dals-Ed kommun innebär det en införandeprojekts utgift på 1 354 000
kronor som är baserat på en preliminär beräkning att vardera kommun ska
bära en fjärdedel. Ökade systemkostnader på grund av senareläggande av
startdatum innebär 333 000 kronor.
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Kostnader för Dalslandskommunernas projektledning under hela projektet
under implementeringsperioden innebär en kostnad på 336 000 kronor
baserat på en preliminär beräkning att vardera kommun ska bära en
fjärdedel.
Löpande fasta kostnader för nuvarande LPA system, HRplus och Medvind,
uppskattas till 312 688 kr/år, därtill tillkommer konsultkostnader och övriga
rörliga kostnader. Löpande fasta kostnader för eCompanion uppskattas till
321 000 kr exkl. tillkommande konsultkostnader för moment såsom
kundanpassning och utveckling.
Bedömningen är att den ökade kostnaden för LPA-system härrörs till ett
förbättrat beslutsstöd för chefer samt kvalitetssäkring gällande
personuppgifter, samt förväntas ge en möjlighet till en effektivare
administration.
Investeringsutgiften på totalt 2 022 950 kr läggs upp som en investering med
avskrivningsperioden 6 år, vilket följer avtalstiden med leverantören. Det
innebär en kapitalkostnad under åren 2022-2027. Denna kostnad bedöms
rymmas inom befintlig ram när det befintliga LPA-systemet upphör.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef 2021-10-08.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta kommunstyrelsen ett extra
investeringsanslag för år 2021 om 2 023 tkr för finansiering av nytt
löne- och personaladministrativt system.
Driftskostnaden ska rymmas inom HR-enhetens befintliga ram.

Expedieras till
KF
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Dnr 2021-000263 340

Remiss för analys och förslag på miljöanpassningar av
vattenkraftverk i Örekilsälven
Sammanfattning av ärendet
Dals-Eds kommun ges härmed möjlighet att senast den 2 november 2021
lämna synpunkter på Länsstyrelsens analys och förslag på miljöanpassningar
av vattenkraftverk i Örekilsälvens avrinningsområde. Remissen innehåller
bland annat beskrivning av mål och behov i avrinningsområdet, analys av
vilka möjliga prioriterade miljöanpassningsåtgärder som behövs vid
respektive anläggning, konsekvenser av dessa miljöanpassningsåtgärder.
Utifrån remissen finns ingen anläggning i Örekilsälven i Dals-Eds kommun
som omfattas av den Nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft.
Beslutsunderlag
Remiss för analys och förslag på miljöanpassningar av vattenkraftverk i
Örekilsälven.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att lämna yttrande då det
primärt inte påverkar Dals-Eds kommun.

Expedieras till
Länsstyrelsen Västra Götaland
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Dnr 2021-000211 430

SIS-Remiss - Kartläggning av biologisk mångfald,
ftSS 199000
Sammanfattning av ärendet
Den svenska kommittén SIS/TK 555, Naturvärdesinventering, har utarbetat
det förslag till utgåva 2 av den svenska nationella standard för
naturvärdesinventering som publicerades 2014. Det nya förslaget ska bidra
till standardisering inom naturvärdesinventering och biologisk mångfald. Det
omfattar krav, principer och vägledning för inventering och värdering av
ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat ska redovisas
och levereras. Tyngdpunkten i dokumentet ligger på naturvärdesinventering,
NVI, med vilken avses fältinventering av arter, biotoper samt landskap och
där resultatet redovisas som geografiska områden indelade i olika
naturvärdesklasser. Detta standardförslag är en reviderad utgåva av SS
199000 som publicerades 2014.
Miljöstrategens bedömning är att förslaget till standard för
naturvärdesinventering är mycket omfattande. Fastän inventeringsresultatet
är en ögonblicksbild av befintliga naturvärden tar den hänsyn till historisk
markanvändning liksom ekologisk potential. För att avgöra trenden för
naturvärden med befintlig och alternativ markanvändning kan standarden
med fördel kompletteras med verktyget naturbruksplan, framtaget av
länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse miljöstrateg 2021-10-01.
Remiss – Naturvärdesinventering.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun inte har något att
erinra gällande förslaget till standard för kartläggning av biologisk
mångfald - ftSS 199000.

Expedieras till
Svenska institutet för standarder SIS
Miljöstrateg, Dalslands Miljö- och energikontor
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Årsredovisning 2020 - Hjalmar och Selma Martinssons fond
m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till årsredovisning 2020 föreligger avseende Christina Johanssons
fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond,
Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.
Beslutsunderlag
Årsredovisning av fonderna och revisionsberättelse 2020.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till
årsredovisning för 2020 avseende Christina Johanssons fond,
Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond,
Ingeborg Johannessons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden.

Expedieras till
Fondens controller
KF
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Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Energi- och klimatstrateg på Dalslands Miljö- och energikontor, förevisar en
uppföljning av energianvändning för Dals-Eds kommun 2020.
Arbetsmiljöutbildning genomförs med kommunchef och
samhällsbyggnadschef.
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Dnr 14270

Rapport från Kommunalförbunden
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om att vid kommande direktionsmöte för Dalslands
miljö- och energiförbund redovisas bland annat utredning hur styrningen av
miljö- och energifrågorna ska hanteras framöver.
Ordföranden informerar om att vid Fyrbodal direktionsmöte 2021-10-28
finns ärenden om budget 2022 för så väl Basverksamheten och delregionala
utvecklingsmedel, delårsrapport, finansiering av kommunakademin väst.
Därutöver informationspunkter om kommande process kring hälso- och
sjukvårdsavtalet innehållande bland annat nära vård där remiss kommer
tillställas kommunerna samt regional transportinfrastrukturplan.
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Dnr 41288

Delegationsbeslut KS 2021-10-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till
dagens sammanträde.
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Justerandes signatur

Delegat

Beskrivning

Administratör

Delegationsbeslut 2021-97 - Penninginsamling avseende
Svenska kyrkan 2021-10-24 -- 2022-10-30.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-96 - Tillståndsbevis för hantering av
brandfarlig vara.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-95 - Tillståndsbevis gällande om
förvärv/förvaring/handel av explosiva varor.

Administratör

Delegationsbeslut 2021-94 - Julmarknad utomhus vid Tavlans
motionsgård.

Administratör

Delegationsbeslut 2021-93 "Fall fest" - Höstaktivitet för allmänheten
under höstlovet 2021 - Freudentahlska parken.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-92 - Parkeringstillstånd 17 2021
sekretess enligt kap 26 § 1.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-91 - Parkeringstillstånd 16 2021
sekretess enligt kap 26 §.

Ekonomichef

Delegationsbeslut 2021-90 - Avtal Revisionstjänster –
Upphandling UH-2021-13.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-89 – Att fastighetsägaren själv får utföra
rengöring – Ed 1:55.

HR-strateg

Delegationsbeslut 2021-88 – Protokoll MBL 2021-09-23
(§§ 11, 19) – Kommunövergripande.

Fastighetsförvaltare

Delegationsbeslut 2021-87 - Avtal om nyttjanderätt mellan
Dals-Eds kommun och Vattenfall Elanläggningar AB.

Fastighetsförvaltare

Delegationsbeslut 2021-86 - Hyreskontrakt del av Dals-Ed,
Ed 1:34 - HK Konsult i Ed AB.

Fastighetsförvaltare

Delegationsbeslut 2021-85 - Hyreskontrakt del av Dals-Ed,
Ed 1:34 - Eds Rehab Klinik.

Fastighetsförvaltare

Delegationsbeslut 2021-84 - Hyreskontrakt del av Dals-Ed,
Ed 1:34 - Vallda Riv & Håltagning AB.

Fastighetsförvaltare

Delegationsbeslut 2021-83 - Hyreskontrakt del av Dals-Ed,
Ed 1:34 - Swedish Fibre.

HR-strateg

Delegationsbeslut 2021-82 - Protokoll MBL 2021-05-27
§§ 11, 19 Kommunövergripande.
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Delegat
Stf. räddningschef

Beskrivning
Delegationsbeslut 2021-81 - Att fastighetsägaren
själv får utföra rengöring - Rävmarken 1:104.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-80 - Att fastighetsägaren
själv får utföra rengöring - Rävmarken 1:54, 1:53.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-79 - Att fastighetsägaren
själv får utföra rengöring – Håbols-Hult 1:40.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-78 - Att fastighetsägaren
själv får utföra rengöring – Håbols-Stom 1:29.
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Dnr 41289

Meddelande KS 2021-10-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens
sammanträde.
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