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2022-03-02

Kommunstyrelsen
§ 26

Dnr 2021-000020 000

Redovisning av investeringsprojekt - Slutredovisning
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-04-28 § 53 att återremittera redovisningen
gällande äldreomsorgsfastigheterna Edsgärdet och Hagalid till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare utredning, samt att
återkomma till kommunstyrelsen när utredningen är klar.
Till dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse från fastighetsförvaltare
samt bilagor om slutrapport för ombyggnad delar av Hagalid och Edsgärdet,
etapp 1-6.
Ombyggnationen har utförts i sex etapper med byggstart av etapp 1
den 15 maj 2017 och slutbesiktning av etapp 6 den 27 augusti 2020.
Beslutad budget för renovering av äldreomsorgsprojektet Hagalid och
Edsgärdet har varit 88 000 000 kr. Bidrag har sökts och beviljats om totalt
11 448 000 kronor vilket har utbetalats av Boverket till Edshus AB.
Under detta långa projekt så tillkom det en del ätor och programändringar
som redovisas slutrapporten. Vid sidan av entreprenaden har gjorts vissa
andra insatser som har medfört 3 209 329 kr i kostnader. I övrigt har det
bokförts kostnader på cirka 1,4 miljoner på projektet där underlag saknas på
grund av den krasch som inträffade med ekonomisystemet.
Fastighetsförvaltaren slutsats av projektet är att det har varit kostnadsneutralt
för kommunen, kostnaderna har uppgått till 95 209 329 kronor och Edshus
AB har betalat kommunen motsvarande summa.
I framtiden behöver det säkerställas att också den externa projektledaren har
kunskap om alla kostnader som belastar projektet. Det är relativt stora
summor som använts för tilläggsarbeten utan att det beslutats politiskt om
den extra kostnaden. Det har inte funnits medel avsatta för sådana kostnader
som ofta uppstår i underlaget för investeringsbeslut.
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-02 § 2 om nya riktlinjer för
investeringsprocessen och med hjälp av dessa kan liknande situationer
undvikas och det blir också en bättre tydlighet om hur tillkommande
kostnader skall hanteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2022-02-01.
Bilagor - slutrapport ombyggnad Hagalid och Edsgärdet.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
investeringsprojekt Hagalid/Edsgärdet.
Expedieras till
Fastighetsförvaltare
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Kommunstyrelsen
§ 27

Dnr 2021-000185 214

Planprogram - Le-området
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-09-01 § 114 att uppdra åt kanslienheten att
ta fram ett planprogram för Le-området. Planprogrammets syfte är att utreda
förutsättningar för utveckling av Le-området samt att se över vilka behov
som finns för att möjliggöra önskad utveckling. I samband med
planprogrammet ska också undersökas om ett genomförande av den
efterföljande detaljplanen/detaljplanerna kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Kommunen har genomfört undersökningen för
planprogrammet genom att utgå från de förutsättningar och behov som
arbetats fram i planprogrammet och tidigare utredningar. För större delar av
planområdet bedöms inga nya detaljplaner krävas för att genomföra
föreslagen utveckling.
Dals-Eds kommuns samlade bedömning är att planprogrammet inte
antas leda till betydande miljöpåverkan i den mening som avses i
miljöbalken 6 kap. Någon miljökonsekvensbeskrivning ska således
inte göras. Vidare undersökning kommer göras i senare skeden av
detaljplaneprocessen när det är mer reglerat vilken typ av
markanvändning som avses.
Planprogrammet ska enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen
(2010:900) samrådas och fortsatt process och tidplan redovisas i
tjänsteskrivelse.
Hänvisning görs till kommunens mål då planprogrammet stödjer
kommunens mål om attraktiva boendemiljöer och att vara en skön och grön
naturkommun. Bedömning görs också om att området utgör ett attraktivt
läge för såväl bostäder som rekreation och besöksnäring. Flera externa
aktörer har visat intresse för området och det är av stor vikt att ha ett tydligt
underlag kring vilka förutsättningar som finns för fortsatt utveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-02-01.
Planprogram Le-området – Samrådshandling.
Undersökning av betydande miljöpåverkan avseende planprogram.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut planprogram för Le-området
samt undersökning av betydande miljöpåverkan på samråd under
perioden 2022-03-03 - 2022-04-07.
Expedieras till
Plan- och byggingenjör för expediering enligt sändlista.
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Kommunstyrelsen
§ 28

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, därefter beslutar Plan- och
byggnadsnämnden 2010-11-16 § 116 i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-06 § 145 att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen för ytterligare alternativ till namnförslag.
Kommunstyrelsen beslutar 2021-11-24 § 179, att skicka ut prioriterade
förslag på gatunamn till plan- och byggnadsnämnd, kulturchef, Lantmäteriet
samt hembygdsföreningar för eventuella yttranden.
Förslag till gatunamn har varit ute på remiss och svar har inkommit på
remissen från Lantmäteriet som föreslår följande namnförslag som är väl
valda ur ett ortnamnsperspektiv:
Hamngatan/vägen, Hamnviksvägen/gatan, Sjögatan/vägen, Sjöviksvägen,
Sjöskumsvägen/gatan, Sjögången, Sjömansgatan, Strandvägen, Legatan,
Le-vägen, Lebruksgatan och Stora Legatan.
Bedömningen är att Lantmäteriets yttrande föreslås tillgodoses och utifrån de
ovanstående förslagen föreslår förvaltningen följande alternativ:
Alt. 1
Sjöviksvägen (1) & Hamngatan (2)
Alt. 2
Strandvägen (1) & Hamngatan (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2022-02-09 § 32 förslaget till
de politiska gruppledarna och ärendet bereds därefter i kommunstyrelsen den
2 mars 2022.
Yrkande
Martin Carling (C) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar föreslå till
kommunfullmäktige att gatunamnen ska benämnas Sjöviksgatan samt
Lebruksgatan.
Carina Halmbeg (S) och Anders Bengtsson (SD) ansluter till Carlings
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att
Carlings yrkande ska bifallas.
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2022-03-02

Kommunstyrelsen
forts. § 28
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-01-28.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa gatunamnen till Sjöviksgatan
och Lebruksgatan

Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsen
§ 29

Dnr 2022-000007 100

Platsvarumärke Dals-Ed
Sammanfattning av ärendet
Genom ett samarbete inom Dalslands Turist AB har medlemskommunerna
under året haft möjlighet att tillsammans med en processledare, arbeta med
begreppet platsinnovation som syftar till att utveckla attraktiva samhällen
utifrån platsens styrkor och specifika identitet. Identiteten bygger på platsens
historia, geografi, natur, kultur mm. Syftet är att för hela platsen Dals-Eds
kommun, fastställa ett varumärke som kännetecknar platsen och som kan
användas i marknadsföring och kommunikation av platsen för såväl företag,
föreningar och kommun.
Det finns det många skatter i Dals-Eds kommun, platser, personer, myter och
sägner men även nutida framgångssagor. Ortens läge mitt i södra Sveriges
största vildmarksområde, på en passage mellan två sjöar, ger vatten och
friluftsliv en central plats i identiteten. Även företagarandan och det livaktiga
föreningslivet är påtagligt för att beskriva Dals-Ed. Efter en dialog med ett
urval företagare och föreningsföreträdare blev det uppenbart att vi inför 2022
behöver ha ett gemensamt platsvarumärke som är samlande för hela platsen
och som många kan känna igen sig i.
De stora evenemangen med långa traditioner som lockar besökare och
återvändare är Marknad, Nostalgimässan, Countryfest, Monsterrace, samt
Kulturveckan. Dessa exempel på upplevelser och samarbetsprojekt är starkt
förknippat med platsens geografiska läge och där enskilda personers
drivkraft och mod är avgörande men det är bara tillsammans med andra på
platsen i vår lilla kommun som det blir livskraftigt och till nytta för många.
Vi vill därför med det som bakgrund förmedla att Dals-Ed har en unik
identitet med att det ger en känsla av “Hometown”.
Uttrycket för vår “Hometown”-känsla förmedlas bäst genom text och en
enkel inramning. Genom kommunvapnet finns en logotyp för kommunen
som organisation som nu kan kompletteras av budskapet i vårt nya
platsvarumärke och användas av alla. Utöver budskapet i texten kan färgerna
i texten förstärka symboliken.
Utifrån inriktningen kan platsvarumärket utvecklas och anpassas utifrån i
vilket sammanhang kommunikationen kan användas. Lämpligt är att detta
utvecklas och speglas på kommunens hemsida med förslagsvis följande
områden: Näringsliv, Kultur och fritid, Leva och bo, Visit Dals-Ed.
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2022-03-02

Kommunstyrelsen
forts. § 29

I kommunens vision och utvecklingsplan finns det ett fokus på behovet av
invånardialog och att involvera lokalsamhället i kommunens utveckling.
Med en samlad utgångspunkt i form av platsvarumärket ökar möjligheterna
till måluppfyllelse.
Bedömningen är att det är angeläget för det fortsatta och gemensamma
utvecklingsarbetet, att det finns en samlad och enad bild av kommunens
identitet och att beslut tas i kommunstyrelsen. Då blir det tydligt, alla vet vad
som gäller och man kan föra budskapet vidare till kommunens invånare och
det lokala näringslivet som kan ha med identiteten i sitt
varumärkesbyggande.
Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-02 § 16 att bordlägga ärendet för att
möjliggöra en bredare förankring i partigrupperna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-01-11.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa inriktningen av
kommunens kommunikation och marknadsföring för platsen
Dals-Ed i enlighet med “Hometown”-känslan. Inriktningen
kan användas med en beskrivande text på engelska: “That
Hometown feeling” och på svenska “Den där goa känslan”,
för att använda i egen kommunikation och marknadsföring.
-

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen
att med utgångspunkt från inriktningen ovan samordna dialog
och samarbete med företag och föreningar kring hur vi
tillsammans kan fortsätta utveckla platsen och stärka vår
attraktivitet. Inom ramen för inriktningen har
kommunledningsförvaltningen ansvar för den centrala
informationen och kommunikationen och har därmed också
ansvar för att utveckla platsvarumärket fortsättningsvis.

Expedieras till
Kommunchef
Kanslienheten
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen
§ 30

Dnr 2021-000244 006

Upprustning av kommunens sammanträdeslokaler
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunchefens ledningsgrupp har under hösten 2021
genomförts en inventering och förslag har lämnats till kommunstyrelsen om
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. Berörda sammanträdeslokaler är
Stora Le och Tresticklan i kommunhuset samt Stora Salen och Blå hallen på
Utvecklingscenter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-10-13 § 155 att lämna ett
tilläggsuppdrag för sammanträdesrummet 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. Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-09
§ 85 att tillskjuta medel både för investeringsutgiften samt för den utökade
årliga kapitaltjänstkostnaden.
IT-chef har samordnat arbetet kring det föreliggande förslaget om en
upprustning av lokalen samt möbler och inventarier för en mer representativ
sammanträdeslokal. Förslag på åtgärder som föreslås och kostnader som
redan är beviljade utanför renoveringen, redovisas i föreliggande
tjänsteskrivelse och också IT-chefens bedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse IT-chef 2022-02-22.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för iordningsställandet av
sammanträdesrummet Stora Le i kommunhuset att för
upprustningsåtgärder och oförutsett om totalt 175 000 kronor i form av
målning av ytskikt, byte av golv och elarbeten finansiera åtgärderna
genom fastighetsförvaltarens budget.
För inköp av möbler och inventarier om totalt 130 000 kr ska
finansiering ske genom KS oförutsett anslag.
Expedieras till
Fastighetsförvaltare
IT-chef
Ekonomichef
Controller KS samhällsbyggnad/kommunledning
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Kommunstyrelsen
§ 31

Dnr 2022-000023 008

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete 2021
Sammanfattning av ärendet
Dals-Eds kommun har ett avtal med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
avseende lokala folkhälsoinsatser.
I avtalet står att en uppföljning ska göras varje år och att kommunstyrelsen
ska ställa sig bakom den.
Uppföljningen är redovisad i Folkhälsorådet där den har godkänts.
Uppföljningen sker dels i en mall som tillhandahålls av norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden avseende insatser och dels av en ekonomisk redovisning,
också den enligt mall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2022-01-27.
Uppföljning av samverkansavtal daterat januari 2022.
Uppföljning ekonomi 2021.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom uppföljningen av
samverkansavtalet avseende lokala folkhälsoinsatser 2021.

Expedieras till
Folkhälsostrateg för vbf till kontaktperson för Norra HSN
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Kommunstyrelsen
§ 32

Dnr 2021-000306 000

Hemställan viljeinriktning om sammanslagning av
Samordningsförbund
Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Arvika/Eda Samordningsförbund och
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjäng hemställer till medlemmarna att ta ställning till och fatta beslut
i frågan om ett framtida samgående av de båda förbunden.
Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den 1 januari
2023.
Utgångspunkten blir att Samordningsförbundet BÅD-ESÅ utökas samt
att Arvika/Eda samordningsförbund upplöses. Det utökade förbundet
kommer att få nytt namn, förbundsordning och budget.
Beräkning för regionerna och kommunernas del utgår från invånarantal per
kommun. För Dals-Eds kommun innebär det inga förändrade förutsättningar
jämfört med idag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-02-09 § 28 att remittera
ärendet till Socialnämnden för ställningstagande och att återkomma med
beslut till kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutar 2022-02-23 § 12 att ställa sig bakom hemställan och
viljeinriktning om sammanslagning av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ
och Arvika/Eda samordningsförbund.
Beslutsunderlag
Beslut SN 2022-02-23 § 12.
Tjänsteskrivelse enhetschef AMI 2022-01-31.
Hemställan om viljeinriktning till medlemmar, 2021-11-29.
Minnesanteckningar Ägarsamråd Arvika/Eda Samordningsförbund
2021-10-28.
Protokoll Arvika/Eda Samordningsförbund 2021-06-23.
Viljeinriktning från BÅDESÅ, 2021-06-10.
Minnesanteckningar medlemsråd BÅD-ESÅ 2021-05-28.
BÅDESÅ protokoll nr 3 2021-05-28.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna hemställan och
viljeinriktning om sammanslagning av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ
och Samordningsförbund Arvika/Eda.
Expedieras till
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Dnr 2020-000224 041

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 - Verksamhetsplan KS
Kommunledningsförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgår och återkommer vid kommande sammanträde.
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Kommunstyrelsen
§ 34

Dnr 2022-000018 041

Budget och mål 2023 plan 2024-2025 - Finansiella mål
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagens 11 kapitel § 1 beskriver att kommuner och regioner ska ha
en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
kommunen beslutad att överlämna till en juridisk person eller en enskild
individ enligt kommunallagens 10 kapitel.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-23 § 55 att fastställa ”Riktlinjer för
god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv”. I
dessa riktlinjer framgår bland annat att Dals-Eds kommun ska ha en ekonomi
i balans, kommunens budget ska innehålla finansiella mål och mål för
verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Regeringen beslutar 2020-09-03 om att en särskild utredare ska bedöma om
nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en
bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.
Utredaren överlämnar betänkandet En god kommunal hushållning till
civilministern 2021-09-22. Utredningen bedömer att det nuvarande
regelverket i huvudsak har fungerat väl, men att det behövs förändringar på
ett antal punkter, bland annat för att stärka långsiktigheten i den ekonomiska
planeringen och att minska möjligheterna att skjuta upp nödvändiga
anpassningsåtgärder när ekonomin är i dåligt skick. Betänkandet har därefter
gått ut på remiss och svaren ska ha inkommit senast 2022-01-10.
Dals-Eds kommuns nuvarande finansiella mål bedöms av ekonomichef att
inrymma tillräcklig styrning av den yttre finansiella ramen för att
åstadkomma en långsiktig god ekonomisk hållbarhet. Inga förändringar
avseende de finansiella målen föreslås därför inför 2023.
Om en eventuell lagändring i kommunallagen träder i kraft som innebär
förändringar i regelverket för ekonomisk förvaltning behöver dock
kommunens egna riktlinjer, mål och planer ses över och eventuellt revideras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-02-16.
Förslag – Finansiella mål 2023.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta de finansiella målen för år 2023
inklusive beskrivning i enlighet med föreliggande förslag.
Expedieras till
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-02

Kommunstyrelsen
§ 35

Dnr 2020-000017 041

Budget och mål 2021, plan 2022-2023 - Statsbidrag 2021-2022
Sammanfattning av ärendet
I samband med Regeringens budgetproposition för år 2021 aviserades bland
annat en satsning på 1 miljard kronor till skolan för att skapa förutsättningar
för kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid,
personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen.
I samma budgetproposition aviserades även en satsning på 4 000 miljoner
kronor i riktat, permanent statsbidrag till äldreomsorgen, utan krav på
bemanning eller liknande.
Under året 2021 har kommunen erhållit totalt 424.464 kronor i form av den
så kallade Skolmiljarden. Kommunen har också 2021 erhållit 2.618.148
kronor i form av det särskilda statsbidraget till äldreomsorgen.
Ekonomichefen redogör vid dagens sammanträde för hur de generella
statsbidragen som kommunen har erhållit har redovisats och bokförts.
Det finns dessutom ett generellt statsbidrag för år 2022 som inte är upptaget i
Kommunfullmäktiges beslutade kommunplan för åren 2022-2024. Detta
generella statsbidrag är ett stöd till kommuner med få invånare eller som har
särskilda utmaningar och uppgår till totalt 300 miljoner kronor per år. Stödet
ska användas för de ändamål som kommunerna anser bäst gynnar sina
invånare. Dals-Eds kommuns andel av detta uppgår till 2,7 mkr för år 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-02-03.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag att delegera till
kommunchefen att fördela medlen relaterat till tilldelade anslag för
omställningskostnader i budget 2022

Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar
- att under finansförvaltningen i budget 2021 ta upp totalt 443 tkr som
ytterligare generellt statsbidrag.
- att tillföra FOKUS-nämnden ett extra budgetanslag för år 2021 med
425 tkr motsvarande statsbidraget för den så kallade skolmiljarden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-02

Kommunstyrelsen
forts. § 35

-

-

-

att tillföra socialnämnden ett extra budgetanslag för år 2021 med
1.618 tkr motsvarande resterande del av statsbidraget för
äldreomsorgen.
att under finansförvaltningen i budget 2022 ta upp totalt 3.319 tkr
som ytterligare generellt statsbidrag.
att tillföra FOKUS-nämnden ett extra budgetanslag för år 2022 med
601 tkr motsvarande statsbidraget för den så kallade skolmiljarden.
att tillföra socialnämnden ett extra budgetanslag för år 2022 med
1.618 tkr motsvarande resterande del av statsbidraget för
äldreomsorgen.
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av medlen
från Tillväxtverket till små kommuner med särskilda utmaningar.

Expedieras till
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-02

Kommunstyrelsen
§ 36

Dnr 2018-000073 612

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan
Västra Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har
sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid
regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet
har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller
under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022. VästKom och VGR
har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Under hösten 2020
börjar arbetet med det nya förslaget med en utvärdering av nu gällande avtal
och under våren 2021 presenteras ett förslag baserat på utvärderingen och de
önskemål som förts fram. Dialoger och möjliga alternativ har utretts i
samarbete mellan VästKom och VGR.
Resultatet i korthet av samverkansavtal innebär att:
- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023
till den 31 december 2026.
- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.
Svar på remissen ha inkommit senast 18 mars 2022.
FOKUS-nämnden har för sin del behandlat avtalet 2022-02-23 § 16 och
beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till remissvar och inlämna
detsamma till kommunstyrelsen. Nämnden förespråkar också att Dals-Eds
kommun tecknar samverkansavtalet, enligt förslaget, om
naturbruksutbildningar.
Beslutsunderlag
Beslut FOKUS-nämnden 2022-02-23 § 16.
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-02-02.
Remissversion – Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun inte har några
invändningar emot eller synpunkter på förslag till samverkansavtal om
naturbruksutbildningar och Dals-Eds kommun är beredd att teckna
avtalet.
Expedieras till
Västra Götalandsregionen
FOKUS-nämnden

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
§ 37

Dnr 2021-000299 530

Motion - Seniorkort för kollektivtrafiken
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit 2021-11-18 från Anders Bengtsson (SD) om
seniorkort för kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige beslutar 2021-12-15
§ 99 att remittera rubricerad motion till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-01-18 § 25 att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att bereda ärendet.
Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt
Kungsbacka att göra tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare.
Utformningen av dagens erbjudande utgår från beslutade principer för tillköp
av färdbevis. Seniorkort erbjuds i tre varianter: 65+ lågtrafik, 65+ dygnet
runt och 75+ dygnet runt.
I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår
att på uppdrag av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett
framtida seniorerbjudande, samt att implementera den lösning som
kollektivtrafiknämnden beslutar. Utredningen förväntas kunna presenteras
för beslut i kollektivtrafiknämnden i september 2022 och med beräknat
införande andra kvartalet 2023.
Ett seniorkort för att resa fritt ger den berörde en ökad frihet, lägre kostnad
och ökad livskvalitet då seniorerbjudandet i dagsläget gäller för zon C och
Närtrafik. Zon C täcker bland annat Dalsland, Västergötland, Bohuslän,
inklusive Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan och en enkelbiljett
kostar 35 kronor och en dygnsbiljett kostar 115 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-01-25.
Motion Sverigedemokraterna 2021-11-18.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att eftersom
utredning pågår med flera olika förslag till lösningar, inväntar
kommunen Västra Götalandsregionens beslut och tar därefter ställning i
ärendet.
Expedieras till
KF

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
§ 38

Dnr 2021-000215 530

Medborgarförslag - Seniorkort för kollektivtrafik
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit 2021-09-07 om seniorkort för
kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-15 § 163 att
remittera rubricerad motion till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-10-13 § 163 att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att bereda ärendet.
Västtrafik erbjuder idag kommuner i Västra Götalandsregionen samt
Kungsbacka att göra tillköp av seniorbiljetter till folkbokförda invånare.
Utformningen av dagens erbjudande utgår från beslutade principer för tillköp
av färdbevis. Seniorkort erbjuds i tre varianter: 65+ lågtrafik, 65+ dygnet
runt och 75+ dygnet runt.
I Västtrafiks projekt "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" ingår
att på uppdrag av kollektivtrafiknämnden utreda olika utformningar av ett
framtida seniorerbjudande, samt att implementera den lösning som
kollektivtrafiknämnden beslutar. Utredningen förväntas kunna presenteras
för beslut i kollektivtrafiknämnden i september 2022 och med beräknat
införande andra kvartalet 2023.
Ett seniorkort för att resa fritt ger den berörde en ökad frihet, lägre kostnad
och ökad livskvalitet då seniorerbjudandet i dagsläget gäller för zon C och
Närtrafik. Zon C täcker bland annat Dalsland, Västergötland, Bohuslän,
inklusive Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan och en enkelbiljett
kostar 35 kronor och en dygnsbiljett kostar 115 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-01-25.
Medborgarförslag 2021-09-07.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att
eftersom utredning pågår med flera olika förslag till lösningar, inväntar
kommunen Västra Götalandsregionens beslut och tar därefter ställning i
ärendet.

Expedieras till
KF

Justerandes signatur
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§ 39

Dnr 2021-000106 005

Medborgarförslag - Skydda barn och ungdomar från
exponering av porr i kommunens lokaler
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit 2021-04-19 om att skydda barn och
ungdomar från exponering av porr i kommunens lokaler och spärr av
webbadresser med pornografiskt innehåll. Kommunfullmäktige beslutar
2021-05-12 § 30 att remittera rubricerat medborgarförslag till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-06-09 § 107 att remittera
medborgarförslaget till IT-chef för beredning.
Rent tekniskt finns det inget som hindrar att Dals-Eds kommun installerar ett
webbfilter på elevernas datorer/Chromebooks.
Införandet av ett webbfilter för elever innebär att personuppgifter lagras
antingen lokalt, i serverhall eller i molnet. Det kräver att skolverksamheten
uppfyller alla krav i dataskyddslagstiftningen gällande tekniska och
organisatoriska åtgärder enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen och att
hög säkerhet kan garanteras. Denna bedömning genomförs utifrån det
IT-system som ska användas och/eller köpas in. Det är viktigt att
verksamheterna hanterar uppgifterna om barn på ett säkert sätt och att
tillgången till uppgifterna enbart ges till personal som har faktiskt behov av
dem. För att implementera ett sådant här system/webbfilter krävs att det även
finns en systemförvaltarorganisation på plats för det aktuella systemet, med
tydligt ägar- och förvaltarskap.
Sveriges Kommuner och regioner/SKR har undersökt vilka juridiska
aspekter som råder kring webbfilter i förskolan och skolan. SKR bedömer att
inga formella hinder finns för att införa webbfilter i kommunal skola utifrån
informations- och yttrandefriheten när det gäller den utrustning som skolan
själv tillhandahåller. Praxis saknas och SKR uppfattar rättsläget som oklart,
en hemställan har därför lämnats till regeringen där man ber om förtydligad
lagstiftning när det gäller frågan om webbfilter inom skolväsendet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 § 42 uppdras till
kanslienheten att utforma ett mer utförligt beslutsförslag inför
kommunstyrelsen sammanträde 2 mars 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse IT-chef 2022-02-08.
Medborgarförslag 2021-04-19.

Justerandes signatur
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forts. § 39
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige är i grunden positiv till medborgarförslagets syfte,
och beslutar att besvara medborgarförslaget genom att uppdra till
IT-enheten, att under tiden som svar inväntas från regeringen, utforma
rutiner/begränsningar av elevers informationshämning, för att förhindra
tillgång av pornografiskt innehåll.

Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsen
§ 40

Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Per-Erik Norlin (S) ställer en fråga från boende på Stubbekas om
belysningen vid konstgräsplanen kan justeras?
Fastighetsförvaltare svarar att han tar kontakt med företaget som monterat
belysningen så att ett tidsinställt skymningsrelä installeras.
Norlin informerar också från ett digitalt sammanträde med
Svinesundskommittén som tar upp de fyra områden: grön och blå tillväxt,
turism och gränshinder. Järnvägsfrågan och miljöaspekten kring
godhanteringen poängteras och vikten av en enighet mellan Sverige/Norge.
Kommunchefen informerar om att generaldirektören för Migrationsverket
idag har haft dialog och uppdatering med Sveriges
kommunchefer/direktörer. Kommunerna uppmanas att bidra till kortsiktiga
boenden för flyktingar från Ukraina. Samordning av de frågor som
uppkommer i detta läge berör olika delar och därför bör civilsamhället
inkluderas.
Stina Karlsson från Gamla Reals Bygdegårdsförening ger en återblick från
2011 och till dags dato om hur lokalerna har renoverats/inköp som gjorts.
I trädgården har fruktträd planterats och förråd och grillkåta byggts,
föreningen har ett bra samarbete med utegruppen Gnistan och AME.
Rune Karlsson tar därefter med kommunstyrelsen på en rundvandring i
lokalerna och utomhus.
Senaste driftavtalet för bygdegårdsföreningen är från 2016 och ska därför ses
över av fastighetsförvaltaren.

Expedieras till
Fastighetsförvaltare
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§ 41

Dnr 14270

Rapport från Kommunalförbunden
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar från sammanträde med direktionen Fyrbodals
kommunalförbund den 3 februari 2022.
Bland annat behandlas följande beslutsärenden: interkontroll 2021,
långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst, regionalt skogsprogram,
regional infrastukturplan. En processledare för Det Goda Livet i Väst har
anställts i Fyrbodal och har utgångspunkt från Dals-Ed.
Dalslands Miljö- och energiförbund direktion har den 17 februari 2022 haft
sammanträde och Per-Erik Norlin (S) deltog från kommunen och
information lämnas om styrning av förbundet och finansiering av densamma.
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§ 42

Dnr 41971

Delegationsbeslut KS 2022-03-02
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till
dagens sammanträde.
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Justerandes signatur

Delegat

Beskrivning

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-11 - Om deltagare vid
hantering av explosiv vara.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-12 - Om deltagare vid
hantering av explosiv vara.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-13 - Yttrande om våroch höstmarknad 2022.

Administratör KS

Delegationsbeslut 2022-14 - Yttrande om våroch höstmarknad 2022.

Administratör KS

Delegationsbeslut 2022-15 - Ansökan om
grävtillstånd i allmän platsmark 2022.

Enhetschef AMI

Delegationsbeslut 2022-16 - Anställnings- och
lönebeslut med förlängning - Rekrytering av
arbetsmarknadscoach till AMI.

Enhetschef AMI

Delegationsbeslut 2022-17 - Anställnings- och
lönebeslut - Rekrytering av lokalvårdare till
bemanningsteamet.

Enhetschef AMI

Delegationsbeslut 2022-18 - Anställnings- och
lönebeslut - Rekrytering - Verksamhetsledare till
kommunens arbetsmarknadsenhet.

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2022-19 - Parkeringstillstånd 1
2022 sekretess enligt kap 26 § 1.

Enhetschef AMI

Delegationsbeslut 2022-20 - Rekrytering Medarbetare till bemanningsteam - inriktning
socialförvaltningens område.

Stf .räddningschef

Delegationsbeslut 2022-21 - Beslut om
föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 5 kap. 2 § - Prästhökesäter 420.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-22 - Tillståndsbevis
brandfarliga och explosiva varor Mekservice i Ed
AB.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-23 - Beslut om
föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 5 kap. 2 § - Töftedals Stom 350.

Ekonomichef

Delegationsbeslut 2022-24 - Konvertering
(omsättning) av lån 2022.
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§ 43

Dnr 41972

Meddelande KS 2022-03-02
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens
sammanträde.
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