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Kommunstyrelsen
§ 172

Dnr 2021-000238 162

Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland - Utkast
Sammanfattning av ärendet
Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan
Länsstyrelsen i Västra Götaland och flera andra myndigheter.
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet
från fredstida krishantering och beredskap till den verksamhet som ska
bedrivas under höjd beredskap. Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga
till ledning och samordning under höjd beredskap. Planen ska inrikta,
vägleda och stödja kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett
stöd för myndigheter med anknytning till länet.
Länsstyrelsen vill ha svar på följande frågor:
● Är syfte och mål med plan för civilt försvar tydligt.
● Är innehållet förståeligt.
● Bör något läggas till.
● Bör något tas bort.
Kommunen följer Länsstyrelsens instruktioner och rekommendationer för
arbetet med civilt försvar.
Ärendet har beretts i samverkan med räddningschef, säkerhetssamordnare
och kommunstrateg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse säkerhetssamordnare 2021-11-01.
Utkast – Huvuddokument samt bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun och
Räddningstjänsten inte har något att erinra.
Expedieras till
Länsstyrelsen
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Kommunstyrelsen
§ 173

Dnr 2021-000272 043

Förlängning av Dalslands Miljö- och energinämnds
nuvarande taxor inkl. taxa för livsmedelskontroll
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kommunerna vill försöka nå en samsyn avseende
förbundets taxor 2022 och framåt, så kommer sannorlikt inte respektive
kommunfullmäktige att hinna fastställa taxor innan årsskiftet 2021/2022.
Direktionen för Dalslands Miljö & Energiförbund beslutar 2021-10-07 § 24
att tillskriva medlemskommunerna med rekommendation att respektive
kommun fattar beslut om förlängning av nuvarande taxor inklusive taxa för
livsmedelskontroll att gälla intill dess att direktionen fattar beslut om taxor
för år 2022.
Beslutsunderlag
Beslut Dalslands Miljö & Energiförbund 2021-10-07 § 24.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar om en förlängning av Dalslands Miljöoch energinämnds nuvarande taxor inklusive taxa för
livsmedelskontroll att gälla intill att direktionen fastställer beslut om
taxor för år 2022 och framåt.

Expedieras till
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Kommunstyrelsen
§ 174

Dnr 2021-000120 107

Revidering av styrdokument för Dalslands Turist AB/Visit
Dalsland AB
Sammanfattning av ärendet
Dalslands turist AB (DTAB) påbörjade under 2020 ett genomförande av en
organisationsförändring som syftar till att integrera turistbolaget med
kanalbolaget (DKAB) för att på det sättet samla resurserna och tillsammans
bli mer effektiv i bolagens uppdrag.
Utifrån förändringen 2020 har behov funnits under 2021 att arbeta vidare
med att konkretisera uppdraget för bolagen och formerna för samverkan
genom att ta fram och i kommunerna behandla konsortialavtal,
bolagsordning och ägardirektiv för den nya organisationen
DTAB har under året tillsammans med kommunerna genomfört en process
med fokus på att revidera styrdokumenten utifrån de nya förutsättningarna.
I samband med processen har behovet av en finanspolicy lyfts som nu finns
kompletterat till de övriga styrdokumentet. Styrelsen för DTAB behandlar
vid styrelsemöte 2021-09-21 ärendet om revidering av styrdokumenten:
Bolagsordning, Ägardirektiv, Konsortialavtal, Finanspolicy och beslutar
rekommendera ägarkommunerna att anta föreslagna policydokument.
Bedömning görs av kommunchef om att samordningen underlättar
möjligheterna till fokusering och marknadsföring av varumärket och att de
reviderade styrdokumenten ger stöd för den utvecklingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef 2021-11-02.
Nya styrdokument för Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB – bilagor 1-4.
Protokoll styrelsemöte DTAB 2021-09-21.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till
Bolagsordning, Ägardirektiv, Konsortialavtal, Finanspolicy för
Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB.

Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsen
§ 175

Dnr 2021-000273 000

Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för
Kommunakademin Väst
Sammanfattning av ärendet
Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna
i Fyrbodal (med stöd av 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, beslut är fattat till och med år 2022, men frågan om
långsiktig finansiering har hittills skjutits på framtiden.
På Fyrbodalsdirektionens arbetsutskottsmöte 2021-10-07 görs
bedömningen, baserat på den politiska styrgruppens arbete, att det nu
finns ett underlag framtaget som gör att respektive kommun bereds
möjlighet att göra ett ställningstagande om huruvida man förordar att
samverkansavtalet löper på tillsvidare eller om man förordar att
samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att
avtalet upphör att gälla 31 december 2022.
Baserat på kommunernas ställningstagande beslutar direktionen för
Fyrbodals kommunalförbund i ärendet den 3 februari 2022.
I föreliggande tjänsteskrivelsen framgår vilka två frågeställningar som
kommunen har att ta ställning till och också kommunchefens
bedömning av ärendet.
Finansiering av den årliga kostnaden från och med år 2023, drygt 13 tkr,
föreslås att tillskjutas budget för kommunstyrelsen inom kommunchefens
ansvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-11-10.
Beslut förbundsdirektionen Fyrbodals AU 2021-10-07 § 82.
Fråga för ställningstagande Långsiktig finansering och ny utvecklad
organisation för Kommunakademin Väst.
Ny organisering och förtydligat uppdrag för Kommunakademin Väst.
Sammanställning av samproduktion.
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2021-11-24

Kommunstyrelsen
forts. § 175
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen förordar för Dals-Eds kommuns räkning att
samverkansavtalet löper på tills vidare innebärande en medfinansiering
om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023.

Expedieras till
Fyrbodals kommunalförbund
Kommunchefens ledningsgrupp
Hållbarhetsstaben
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Kommunstyrelsen
§ 176

Dnr 2021-000159 000

Det Goda Livet i Dalsland
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 ”Det Goda Livet i
Dalsland - diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i
Dalsland” (VGR Analys 2020:51). Rapporten beskriver den långsiktiga
utvecklingen och hur denna har påverkat dagens strukturella förutsättningar.
Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
utvecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och
förutsättningar för utveckling. I rapporten presenteras ett förslag till en
strategi för regional utvecklingspolitik för Dalsland.
Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i
Dalsland inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för Regionutvecklingsnämnden i
Västra Götalandsregionen under 2020/2021.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är
tänkt att fungera som en ram för genomförande under perioden 2021 till
2025. I planen beskrivs bland annat hur genomförande och organisation ska
se ut. Genom att anta avsiktsförklaringen åtar sig parterna att medverka till
och driva satsningar inom ramen för ”Det Goda Livet i Dalsland” och den
genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.
Kommunstyrelsen anser att Barnkonventionen bör beaktas i det fortsatta
arbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2021-11-10.
Avsiktsförklaring Det Goda Livet i Dalsland.
Förslag till plan för genomförande 2021 till 2025 – Det Goda Livet i
Dalsland.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaringen
”Det Goda Livet i Dalsland” och uppdrar åt kommunstyrelsens
ordförande att underteckna densamma.

Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsen
§ 177

Dnr 2021-000163 100

Kommunernas klimatlöften inför 2022
Sammanfattning av ärendet
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan
med andra aktörer. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra
Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region.
För att öka takten i kommunernas klimatomställning har kommunerna, som
en fortsättning på Klimatlöften 2021, nu blivit erbjudna att anta ett valfritt
antal Klimatlöften som ska genomföras under 2022 .
Klimatlöftena består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet och
som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning.
Dals Eds kommuns befintliga åtaganden inom Klimat 2030 är att arbeta med
alla fokusområden inom Klimat 2030 framförallt utifrån arbetssätten
Klimatplanering och Attraktiva samhällen.
Kommunstrateg redogör i tjänsteskrivelsen för kommunens befintliga planer
och dokument samt åtaganden för att bidra till minskad klimatpåverkan.
Förslag är att Dals-Eds kommun ansluter sig till de gemensamma föreslagna
alternativen.
1. Vi har en laddplan för kommunen.
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
18. Vi har en koldioxidbudget.
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.
Ärendet har beretts i samverkan mellan Dals-Eds energigrupp,
Kommunchefens ledningsgrupp (KLG), Hållbarhetsstab och Dalslands
Miljö- och energiförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2021-10-28.
Klimatlöften samt beskrivning.
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Kommunstyrelsen
forts. § 177
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun ansluter sig till de
gemensamma föreslagna alternativen enligt, A. Ja, detta ska vi göra
2022 och nya klimatlöften nr 1, 4, 9, 18 och 20.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samverkan
med Dalslands Miljö & energiförbund och övriga kommuner arbeta
med dessa nya löften samt att arbeta vidare med befintliga löften från
2021.
Förvaltningen får i uppdrag att skicka in efterfrågat svarsformulär

Expedieras till
Klimat2030@vgregion.se
Dalslands Miljö- och energikontor
Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda och Åmåls kommuner
FOKUS-nämnden
Socialnämnden
Plan- och byggnadsnämnden
Kommunstrateg
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Kommunstyrelsen
§ 178

Dnr 2021-000270 500

Remiss - Regional transportinfrastrukturplan för Västra
Götaland 2022-2033 med tillhörande
hållbarhetskonsekvensbeskrivning
Sammanfattning av ärendet
Remiss har inkommit till kommunen från Västra Götalandsregionen.
Kommunstrateg föredrar föreliggande ärende om den regionala
infrastrukturplanen som är framarbetad i nära dialog med de fyra
kommunalförbunden. Västtrafik och Trafikverket har bistått arbetet. Dialog
med kommunerna har förts via kommunalförbunden och politisk förankring
har skett löpande i beredningen för hållbar utveckling.
Långsiktigt syftar planförslaget till att förbättra tillgängligheten i hela
regionen med större fokus på olika funktioner i transportsystemet samt på ett
hela-resan perspektiv både för person- och godstransporter.
Infrastrukturplanen innehåller sju åtgärdsområden baserade på funktion och
inkluderar två nya namngivna vägåtgärder, fyra nya namngivna
kollektivtrafikåtgärder samt flera utpekade förstärkta satsningar.
Fyrbodals kommunalförbund kommer att avge ett gemensamt svar på
remissen enligt följande tidplan:
10 dec
13 dec
21 dec
14 jan
19 jan
3 feb

Remisskonferens politiker och tjänstepersoner.
Skriftliga inspel ifrån kommunerna till Fyrbodals
remissyttrande.
Skriftligt utkast till remissyttrande Fyrbodal.
Digitalt nätverksmöte Fyrbodal kring Regional plan
2022-2033.
Remissyttrande klart.
Direktionsmöte beslut om Fyrbodals remissyttrande.

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Expedieras till
Kommunstrateg
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Kommunstyrelsen
§ 179

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. Namnförslag inkom genom
skrivelse till Plan- och byggnadsnämnden 2010-10-20 med Hyttans väg och
Kochs väg. Plan- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget
2010-11-16 § 116, men vid kommunstyrelsen sammanträde 2021-10-06
§ 145 beslutas att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för
ytterligare alternativ.
Vid namngivning av gator bör man utgå från god ortnamnssed vilka beskrivs
av utredaren i tjänsteskrivelsen. Förvaltningen gör bedömningen att
gatunamnen bör ha en tydlig och bestående koppling till området och att
kopplingen bör vara så pass känd att den inte behöver vidare förklaring. Det
bör också finnas en enhetlighet för de båda gatornas namn.
Med anledning av gatornas läge och utformning görs bedömningen att de
gatunamnen som kan kopplas till sjö, hamn och Le som område är
beständiga och symboliserar gatornas attraktiva geografiska läge samt deras
utformning utan att ge en missvisande bild av vart de leder.
Alternativ som bedöms lämpliga och prioriterade alternativ utifrån
ovanstående bedömningar är följande:
Hamngatan
Hamnvägen
Hamnviken
Hamnviksvägen/gatan
Sjögatan
Sjövägen
Sjöviksvägen
Sjöviken
Sjöskumsvägen/gatan
Sjögången
Sjömansgatan
Sjökanten
Strandvägen
Leegatan/Legatan
Leväg/en
Leebruksgatan
Leekajen
Stora Le Gata/n
Tidigare givet förslag bedöms ha en oklar koppling till området varför de
inte finns med i ovanstående prioriterade förslag. De tidigare förslagen
bedöms heller inte vara hävdvunna namn då namnen inte är allmänt kända
och gatorna ej bebyggts, vilket gör att ändring av namn inte bedöms strida
mot god ortnamnssed och det faktum att hävdvunna namn inte ska ändras
utan starka skäl.
Det har också inkommit ett brev från tidigare förslagsställare som
ifrågasätter processen och uppmanar kommunen att stå kvar vid tidigare
förslag. Förslag till svar på skrivelsen föreligger.
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Kommunstyrelsen
forts. § 179
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-11-10.
Skrivelser inkomna 2021-10-22 och 2021-11-11 från privatperson.
Beslut Plan- och byggnadsnämnden 2010-11-16 § 116.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- Att skicka ut prioriterade förslag enligt ovan till plan- och
byggnadsnämnd, kulturchef, Lantmäteriet samt hembygdsföreningar
för eventuella yttranden och därefter återkomma till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09
- Att besvara inkommen skrivelse med förslag till svar.

Expedieras till
Plan- och byggnadsnämnden
FOKUS-nämnden/Fritid- och kulturchef
Hembygdsförening
Lantmäteriet
Utredare kanslienheten
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Kommunstyrelsen
§ 180

Dnr 2021-000282 800

Utvecklings-/evenemangsmedel 2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan 2017 en form för att säkerställa evenemang i
kommunen genom att avsätta medel, 250 000 kronor, för evenemang under
året som föreningar och företag kan söka medel ur via en
ansökningsomgång. I budgetprocessen 2022 har det utöver
evenemangsmedel avsatts 500 000 kr för utvecklingsplanens genomförande.
För att skapa en helhetsbild över kommunens utvecklingsarbete
föreslås genomförande av evenemang läggas till som en aktivitet i
kommunens genomförandeplan för utvecklingsplanen samt fördelning
av utvecklings- och evenemangsmedel ske i ett helhetsgrepp.
Utvecklingsplanens genomförandeplan omfattar ett stort antal
aktiviteter och åtgärderna är av olika karaktär i såväl tidsomfattning
som kostnadsomfattning. Prioritering av åtgärder som ska finansieras
genom evenemangs- och utvecklingsmedlen samt fördelning av dessa
föreslås enligt utredarens uppställning i tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-11-16.

Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna fördelningen
av evenemangs- och utvecklingsmedel 2022. Uppföljning och
eventuella förslag till omfördelning sker vid kommunstyrelsens
sammanträde 1 juni 2022.

-

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 100 tkr av evenemangsmedlen
till FOKUS-nämnden att fördela enligt ansökningsomgång. I och
med avsättningen överlåts beslutanderätten om tilldelningen från
kommunstyrelsen till FOKUS-nämnden.

Expedieras till
Ekonomichef
Controller KS
Kanslichef
Utredare kanslienheten
FOKUS-nämnden
Fritid- och kulturchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-24

Kommunstyrelsen
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Dnr 2021-000222 290

Marknadsundersökning bostäder
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar 2021-09-22 § 142 till
kanslienheten att ta in offerter för genomförandet av en
marknadsundersökning för att skapa en bättre bild av behov och
efterfrågan på bostadsmarknaden i Dals-Eds kommun.
Marknadsundersökningen ska genomföras hos personer folkbokförda i
kommunen i en ålder av 50+ och ska utgå från vissa frågeställningar.
Kostnaden för marknadsundersökningen bedöms uppgå till cirka 80 tkr och
föreslås delas lika mellan Edshus AB och Dals-Eds kommun.
Åtgärden föreslås utföras av extern part på uppdrag av Dals-Eds kommun i
samverkan med Edshus AB, undersökningen ska också förankras hos övriga
fastighetsägare, vilka ska delges resultatet av undersökningen.
I tjänsteskrivelsen redovisas arbetets fortsatta process och utredarens
bedömning. Marknadsundersökningen ska föregås av ett uppstartsmöte med
en arbetsgrupp som föreslås bestå av representant från
samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, Edshus samt utredare
kanslienheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-11-11.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att genomföra marknadsundersökning för
bostäder samt att finansiera Dals-Eds kommuns del av denna kostnad
med utvecklingsmedel för utvecklingsplanens genomförande.
Kommunstyrelsens ordförande uppdras att teckna avtal för
genomförande av marknadsundersökning.
-

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till utredare att samordna
arbetsgrupp enligt förslag.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschef
Socialchef
Edshus AB
KS controller
Utredare kanslienheten
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§ 182

Dnr 2021-000289 312

Bidrag för hållbara stadsmiljöer - stadsmiljöavtal
Sammanfattning av ärendet
Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
enligt förordningen (2015:579).
Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd
som leder till en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller
cykeltrafik samt hållbara godstransportlösningar.
I medborgardialoger har framkommit flera sträckor där GC-väg saknas samt
brister som vid åtgärd skulle kunna främja cyklingen i kommunen. Till följd
av detta planeras i utvecklingsplanens genomförandeplan för framtagande av
en trafiksäkerhetsplan i vilken prioriteringar och planering för framtida
utbyggnad fastställs.
På grund av kort ansökningstid och att åtgärder för riktat bidrag behöver
genomföras senast 2023 föreslås att avvakta ansökan i väntan på
trafiksäkerhetsplan. Ansökan villkoras dessutom av kommunal
medfinansiering, vilket inte finns avsatt i befintlig budget.
För att inför framtida ansökningsmöjligheter ha bättre framförhållning
föreslås att framtagande av trafiksäkerhetsplan prioriteras 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utredare 2021-11-03.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att inte ansöka om stadsmiljöavtal inom
aktuell ansökningsperiod.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att inför 2022
prioritera framtagande av trafiksäkerhetsplan.

Expedieras till
Kommunstrateg
Samhällsbyggnadschef
Utredare kanslienheten
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§ 183

Dnr 2021-000274 000

Samråd för Melleruds Bostadsförsörjningsprogram 20222026
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tagit fram samrådsversion av nytt
bostadsförsörjningsprogram för perioden 2022-2026 som Dals-Eds kommun
har fått för yttrande.
Bostadsförsörjningsprogrammet gör tydliga kopplingar till Melleruds nya
översiktsplan och visar också på sambandet till befintliga lagar, riktlinjer och
mål. Programmet innehåller en tydlig beskrivning av vilka verktyg
kommunen har att använda för bostadsförsörjning samt vilka åtgärder som
planeras genomföras på såväl kort som lång sikt.
Samrådsversionen av Melleruds bostadsförsörjningsprogram bedöms
uppfylla kraven för riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Bostadsförsörjningsprogrammet bedöms också kunna bidra positivt med
goda exempel på åtgärder då Mellerud på många vis står inför liknande
utmaningar som Dals-Ed med bland annat befolkningsprognoser som visar
på minskad befolkningsutveckling och en högre andel äldre.

Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse utredare 2021-10-28.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun har inget att erinra
och önskar Melleruds kommun lycka till med fortsatt process.

Expedieras till
Melleruds kommun

Justerandes signatur
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§ 184

Dnr 2021-000287 171

Riktlinjer för egensotning - giltighetstid
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2004-06-15 § 160 att medge dispens för
fastighetsägare som själv bebor sin fastighet och som inte har någon
hyresgäst, att utföra föreskriven sotning på den egna fastigheten.
Det innebär således att en tredje part inte får vara inblandad, oavsett om det
är nära anhörig. I annat fall gäller att sotning ska ske av behörig sotare.
Kommunstyrelsen beslutar också att godkänna riktlinjerna samt uppdra åt
räddningschef att bevilja dispensansökan efter godkänd utbildning.
Räddningschef har 2009-02-09 inkommit med förslag om att förändra
riktlinjerna för egensotning genom att införa 3- års avtal på delegation,
i syfte att kunna göra avstämningar avseende att individens hälsa är i sådant
skick att han/hon kan utföra sotningen. Räddningschef föreslår att det ska
framgå i beslutet att det är individens skyldighet att anmäla ändrade
förhållande av hälsan som kan påverka möjligheterna att utföra egensotning.
Stf. räddningschef har undersökt tidsfristen för egensotning i kommuner i
Fyrbodal med omnejd. Flertal av kommunerna har intervaller på 5 till 8 år
eller att det följer brandskyddskontrollen på den aktuella anläggningen och
sedan blir automatiskt förlängt till nästkommande brandskyddskontroll om
inte skäl för återkallande finns.
Brandskyddskontrollen är idag på 3 eller 6 år.
Stf. räddningschef föreslår att tillståndsfristen ska ändras till intervall med
6 år istället för 3 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse stf. räddningschef 2021-10-28.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinjerna för egensotning
gällande nuvarande tillståndsfrist 3 år till att gälla i 6 år.

Expedieras till
Stf. räddningschef
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§ 185

Dnr 2021-000240 700

Remiss - Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser
Sammanfattning av ärendet
Remiss har inkommit till Dals-Eds kommun gällande huvudavtal och fyra
tillhörande överenskommelser. Avtalet är indelat i tre delar A-C och syftet
med uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad samverkan mellan
kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.
Ärendet har beretts av socialförvaltningen och socialnämnden beslutar
2021-10-19 § 83 att i huvudsak ställa sig bakom remissförslaget till nytt
Hälso- och sjukvårdsavtal. Socialnämnden vill dock förtydliga vikten av att
det implementeras inom alla regionens och kommunernas verksamheter som
berörs av de områden avtalet handlar om. Det krävs en avtalsföljsamhet där
avvikelsehantering och uppföljning leder till ständiga förbättringar för att
uppnå syftet och målet med avtalet.
Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen socialnämndens remissvar
”Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal inklusive överenskommelser” daterad
2021-10-15 och antar den som sin egen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2021-10-19 § 83.
Tjänsteskrivelse socialchef 2021-10-15.
Remiss - Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande beslut
angående remissvar från socialnämnden i Dals-Eds kommun som sitt
eget.

Expedieras till
Socialnämnden f.v.b. till berörda
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§ 186

Dnr 2021-000239 700

Remiss - Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära
vård
Sammanfattning av ärendet
Remissversionen av Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära
vård har skickats till kommuner och regionen. Strategin ska bidra till Västra
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Planen innehåller de
områden som kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla
kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver
öka fram till 2030. Syftet med omställningen är att främja hälsan hos
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den
enskildes behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla
samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.
Ärendet har beretts hos socialförvaltningen och socialnämnden beslutar
2021-10-19 § 82 att ställa sig bakom färdplanen och bedömer att de olika
delarna är centrala för att lyckas med denna omställning. Socialnämnden
stödjer skrivningen i de olika delarna av färdplanen. Socialnämnden vill
dock understryka vikten av att stöd till implementering beaktas.
Implementeringsforskningen är tydlig med vikten av att ta denna del på
allvar, det framgår av dokumentet, men om det inte tas på allvar finns stor
risk att ”kultur äter struktur till frukost”. Socialnämnden vill också
understryka vikten av att fördela resurser för personal och
kompetensförsörjning och att det skapas incitament för att det kan ske en
förflyttning av personalkategorier från de sjukhuscentrerade verksamheterna
ut till lokala eller delregionala enheter. De perifera små kommunerna kan få
svårigheter med rekrytering om inte det skapas incitament för att
professionen ska vilja flytta till mindre orter. Socialnämnden ställer sig
bakom tjänsteskrivelse socialnämndens remissvar ”Färdplan nära vård”
daterad 2021-10-15 och antar den som sin egen,
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2021-10-19 § 82.
Tjänsteskrivelse socialchef 2021-10-15.
Remiss – Strategi Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande beslut
angående remissvar från socialnämnden i Dals-Eds kommun som sitt
eget.
Expedieras till
Socialnämnden f.v.b. till berörda
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Dnr 2021-000229 730

Remiss - Vilja välja vård och omsorg - En hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre - SOU
2021:52
Sammanfattning av ärendet
Dals-Eds kommun ombeds avlämna synpunkter på betänkandet Vilja välja
vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg
om äldre. Betänkandet innehåller rekommendationer som handlar om att
höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor
och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik.
Socialnämnden beslutar 2021-10-19 § 84 att uppdra till socialnämndens
arbetsutskott att fatta beslut om remissvar för betänkandet.
Då socialförvaltningen är i behov av ytterligare tid för att bereda ärendet,
uppdras vid arbetsutskottet 2021-11-02 § 70 till socialnämndens ordförande
att lämna remissvar i socialnämndens arbetsutskotts ställe.
Socialnämnden i Dals-Eds kommun ställer sig bakom SOU 2021:52 Vilja
välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och
omsorg om äldre. Socialnämnden bedömer att de olika delarna som centrala
för att lyckas med en hållbar kompetensförsörjning. Socialnämnden stödjer
skrivningen i de olika delarna med kommentarer enligt nedan.
Kapitel 8
Det är bra att samverkan och teamarbete lyfts. Viktigt att alla har tydliga
roller och att teamarbetet fungerar oavsett om du ansvarar för hälso- och
sjukvårdsinsatser, omvårdnadsinsatser eller serviceinsatser.
En skyddad yrkestitel för undersköterskor är en viktig del för att säkra
vården och att personal har rätt kompetens för uppgiften.
Bra också att initiera en studie för att se hur en differentiering påverkar
vården och kontinuiteten där vi tror att det kan finnas en fara i de kommuner
som har låg andel utbildade undersköterskor.
Önskvärt är en översyn av hur många som slutför sin utbildning till
sjuksköterska. Om det är många som avslutar sin utbildning i förtid, varför?
Om vi ska kunna säkra vården behöver vi se till att varje utbildningsplats tas
till vara. Det kan bli problem under semesterperioder med många vikarier
om enbart undersköterskor ska kunna ta emot delegerade hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Kapitel 10
Vi ställer oss bakom rekommendationerna men det är en utmaning att få ihop
heltid och ta bort delade turer inom ramen för nuvarande budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-24

Kommunstyrelsen
forts. § 187
Tid för kompetensutveckling, handledning, dialog och reflektion i
arbetsschemat innebär en utökning av verksamhetens personalbudget om vi
inte kan frigöra tid på annat sätt. Speciellt i hemtjänsten är det svårt att få
ihop på grund av att de är styrda av minuter per besök.
Kapitel 11
Kraven på ny teknik i vården kommer att kräva nya kompetenser. Förutom
tekniskt IT stöd behövs personer som kan använda systemen på bästa sätt
och vara ett konkret stöd till vårdpersonalen. Om ledarskapet ska kunna
stärkas behöver dessa stödfunktioner finnas.
Regeringen behöver ge kommunerna förutsättningar för att klara införandet
av ny teknik.
För att vi ska kunna arbeta systematiskt och långsiktigt behöver
förutsättningarna för framtida stimulansmedel ändras. Exempelvis har vi i år
fått söka medel efter sommaren, får svar i slutet av oktober och medlen ska
användas före årets slut. Då är det svårt att personalplanera, hinna få ny
teknik på plats och framförallt svårt att göra alla medarbetare delaktiga.

Beslutsunderlag
Beslut Socialnämnden 2021-10-19 § 84.
Beslut Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-02 § 70
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 undertecknad av socialnämndens ordförande
som ett remissvar.
Remiss - Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre - SOU 2021:52.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till
remissvar från socialnämnden i Dals-Eds kommun som sitt eget.

Expedieras till
Socialdepartementet
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-24

Kommunstyrelsen
§ 188

Dnr 2021-000286 261

Arrendeavtal - Dals-Eds Båtklubb
Sammanfattning av ärendet
Arrendeavtalet mellan Dals-Eds Kommun och Dals-Eds Båtklubb går ut vid
årsskiftet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fört dialog med Båtklubben
under året gällande ett nytt 5 års avtal.
Dals-Eds Båtklubb har ansvarat för skötseln av hamnområdet under många
år och gjort det på ett förtjänstfullt sätt, det är därför naturligt att gå vidare
med en ny avtalsperiod med Båtklubben som part.
Det pågår ett arbete med att utveckla området på Bälnäs kring hamnområdet
och ett planprogram håller på att tas fram. Det handlar i första hand om
området söder om den mark som omfattas av arrendeavtalet.
Arrendeavgiften är oförändrat 10 000 kronor per år, att erläggas i förskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-11-16.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalsförslaget i sin helhet och
uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal med Dals-Eds
Båtklubb.

Expedieras till
Dals-Eds Båtklubb
Samhällsbyggnadschef
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Dnr 2021-000283 253

Försäljning/byte av mark
Sammanfattning av ärendet
Kommunens näringslivsstrateg har under året efterhört om det finns privata
markägare som är intresserade av att upplåta/sälja mark till intressenter för
till exempel turism och besöksnäringen. Kommunen har kontaktats av en
markägare som vill sälja eller helst byta del av sin fastighet mot del av
kommunal mark.
Ägarna av marken har sagt sig villiga att sälja eller helst byta den del
av sin mark som ligger på den norra sidan av väg 164. I gengäld vill
man ersättas med mark som kommunen idag äger mellan vattentornet i
Högankas och väg 164 mitt emot EM-huset. Värdering av de olika
markerna skall i så fall ske i samförstånd.
Bedömningen är från samhällsbyggnadschef att just nu finns inget som
indikerar på ett kommunalt behov av den mark som man är villig att avyttra.
Om behov uppstår i framtiden så bör kommunen vara öppen för en dialog.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-11-02.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att tacka för erbjudandet och meddela att
det just nu inte föreligger något intresse för ett köp eller markbyte.
Att möjlighet finns att återkomma i frågan om det uppstår ett
kommunalt behov av markområdet och det känns relevant att avstå
området mellan Högankas och EM-huset.

Expedieras till
Ägare av fastigheten
Samhällsbyggnadschef
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Dnr 2021-000285 261

Arrende av Timmerstugorna
Sammanfattning av ärendet
Timmerstugorna vid trekanten byggdes för ett antal år sedan i ett
arbetsmarknadsprojekt och finansierades genom medel från dåvarande
Länsarbetsnämnden. Det har bedrivits olika verksamheter i lokalerna under
åren, men sedan en tid har lokalerna stått tomma.
Ett sätt att minska kostnaderna för kommunen samtidigt som anläggningen
underhålls är att sälja eller att arrendera ut anläggningen till någon intressent.
Efter dialog med politiken beslutas att samhällsbyggnadsförvaltningen tar
kontakta med Gröne Backe Camping och Moose Ranch för att höra efter om
hur anläggningen kan nyttjas vid ett arrende.
Gröne Backe Camping har en önskan om att använda stugorna som ett
komplement till sina befintliga övernattningsstugor på campingen.
Dalslands Moose Ranch har presenterat ett koncept som består av flera olika
delar vilka utvecklar turistutbudet i kommunen på flera plan som naturturism
övernattning och handel i första hand.
Anläggningen har inget bokfört värde vilket gör att arrendeavgiften kan
hållas nere i detta första läge när arrendatorn själv bekostar investeringar i
lokalerna.
Kommunen kommer inte att ha några kostnader för underhåll och drift
förutom försäkring under arrendeperioden vilket är fördelaktigt. En
besiktning av anläggningen samt genomgång av vilka åtaganden som åligger
arrendatorn skall tas fram innan undertecknandet av arrendeavtalet görs.
Den årliga arrendeavgiften sätts till 5000 kronor per år under förutsättning
att planerade investeringar i stugorna genomförs.
Utvärdering skall göras efter varje säsong.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2021-11-05, samt bilagor 1-2.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Dalslands Moose Ranch ett
arrende om 5 000 kronor per år på området Trekanten.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunens
fastighetsförvaltare att i samråd med företaget ta fram ett arrendeavtal
för undertecknande.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande
att teckna arrendeavtalet.
Expedieras till
Dalslands Moose Ranch
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr 2020-000220 330

Medborgarförslag - En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans
motionsområde
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit 2020-09-14 om en discgolf-frisbeegolf bana
vid Tavlans motionsområde. Förslaget har remitterats till FOKUS-nämnden
och samhällsbyggnadsförvaltningen som därefter har inkommit med
yttrande.
Det aktuella markområdet är huvudsakligen i anslutning till det öppna gärdet
utmed vägen. Två av banorna sträcker sig dock från gärdet och in i
skogsmarken intill.
Eds SK har godkänt att markområdet används till discgolfpark, om Eds SK
genomför större evenemang i området kan banan inte nyttjas vid det tillfället.
Svenska Kyrkan som äger markområdet inklusive skogen godkänner
anläggandet av banan samt att cirka tio träd tas bort för att möjliggöra två av
banorna som ligger strax utanför gärdet.
I föreliggande tjänsteskrivelse framgår hur anläggning/underhåll av banan
ska genomföras samt finansiering av material och drift av anläggningen och
också samhällsbyggnadschefens bedömning av ärendet.
Ärendet överlämnas nu till FOKUS-nämnden för fortsatt beredning av
medborgarförslaget och att därefter inkomma med beslutsförslag till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef, fritid- och kulturchef 2021-11-15.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 37 000 kronor avsett att anlägga
banan samt 15 000 kronor för driftskostnader under 2022 att belasta
kommunstyrelsens budget för oförutsett.
- Kommunstyrelsen beslutar att till budgetarbetet 2023 avsätta 15 000
kronor årligen till samhällsbyggnadsförvaltningen för att bekosta den
ökade driftskostnaden som uppkommer i samband med den årliga
skötseln.
Expedieras till
FOKUS-förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr 2019-000255 290

Utredning Hagaskolans kök och matsal
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-09-01 § 112 att riva nuvarande byggnad
och att nybyggnation av kök och matsal enligt alternativ 1B ska genomföras.
Beslut tas också om att uppdra åt entreprenören att ta fram ett fast pris på
tillkommande kostnader vid nybyggnation i förhållande till anbudssumman.
Entreprenören inkommer 2021-11-05 om totalpriset på byggnationen av kök
och matsal. Totalpriset innebär en ökad kostnad om 1,9 miljoner jämfört
med den tidigare estimerade kostnaden. Förutsatt att inga tilläggsarbeten
beställs så är priset fast och inga ätor såsom ändring och tilläggsarbeten kan
tillkomma. I bilagorna redogörs för de ökade kostnaderna samt för
totalsumman av hela projektet.
De tillkommande kostnaderna om 1,9 miljoner kronor föreslås finansieras
inom fastighetsförvaltarens redan beslutade investeringsbudget.
Det innebär också en ökad hyreskostnad för Kost och Lokalvård med cirka
30 000 kronor per år, vilket kan hanteras inom ram.
Den totala produktionskostnaden för projektet är nu 33 184 000 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2021-11-19.
Bilaga 1 - Merkostnadsredovisning.
Bilaga 2 – Lägesrapport.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de tillkommande kostnaderna
om 1,9 miljoner kronor varav 1,6 miljoner kronor finansieras genom
fastighetsförvaltarens redan beslutade investeringsbudget och
rivningskostnader om 305 000 kronor hanteras genom
fastighetsförvaltarens driftsbudget 2021.

Expedieras till
KS controller
Fastighetsförvaltare
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Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Utvärdering och frågor kring krisberedskap och civilt försvar utgår.
Med anledning av att kommunstyrelsen behandlar remisser om Hälso- och
sjukvårdsavtalet med till hörande överenskommelse samt Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård har Lis Palm från Fyrbodals
kommunalförbund inbjudits och lämnar ytterligare information om dessa
ärenden.
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Dnr 14270

Rapport från Kommunalförbunden
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar från Fyrbodals Kommunalförbunds arbetsutskott
som har behandlat bland annat en remiss som kommer att skickas till
kommunerna och som gäller näringslivspolitiskt program.
Ordföranden informerar om att vid kommande direktionsmöte för Dalslands
miljö- och energiförbund ska en del beslut tas inför kommande år, såsom
miljönämndens taxor för 2022, fastställande av budget för 2022.
Också ett ärende behandlas som gäller den översyn som gjorts av förbundet
och hur processen fortsätter.
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Dnr 41491

Delegationsbeslut KS 2021-11-24
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till
dagens sammanträde.
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Delegat

Beskrivning

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-98 - Parkeringstillstånd
18, 2021 sekretess enligt kap 26 § 1.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-99 - Parkeringstillstånd
21, 2021 sekretess enligt kap 26 § 1.

Sotarn på Dal

Delegationsbeslut 2021-100 - Beslut om
föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 5 kap. 2 § - Bomarken 1:19.
Delegationsbeslut 2021-101 - Att
fastighetsägaren själv får utföra rengöring - ÄNG
3:1.

Stf. räddningschef

Justerandes signatur

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-102 - Att
fastighetsägaren själv får utföra rengöring - ED
1:152.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-103 - Parkeringstillstånd
19, 2021 sekretess enligt kap 26 § 1.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2021-104- Parkeringstillstånd
20, 2021 sekretess enligt kap 26 § 1.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-105 - Att
fastighetsägaren själv får utföra rengöring Tolslätt 1:16.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-106 - Att
fastighetsägaren själv får utföra rengöring - Äng
4:51.

Fastighetsförvaltare

Delegationsbeslut 2021-107 - Hyresavtal
parkering ED 2:15, plats 1.

Sotarn på Dal

Delegationsbeslut 2021-108 - Beslut om
föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 5 kap. 2 § - Bergslätt 1:25.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-109 - Att
fastighetsägaren själv får utföra rengöring - Ed
1:173.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-110 - Att
fastighetsägaren själv får utföra rengöring - Ed
4:183.
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Delegat

Beskrivning

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-111 - Att
fastighetsägaren själv får utföra rengöring - Äng
2:83.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-112 - Att
fastighetsägaren själv får utföra rengöring - Äng
3:3.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2021-113 - Att
fastighetsägaren själv får utföra rengöring - Äng
3:43.

HR-strateg

Delegationsbeslut 2021-114 - Protokoll MBL
2021-10-14 § 11 - Lönekartläggning 2020 samt
bilaga.

HR-strateg

Delegationsbeslut 2021-115 - Protokoll
kommunövergripande MBL 2021-10-14 (§§
11,19).

HR-strateg

Delegationsbeslut 2021-116 - Protokoll MBL §
11 - Delårsbokslut 2021.
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Dnr 41492

Meddelande KS 2021-11-24
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens
sammanträde.
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