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Kommunstyrelsen
§ 44

Dnr 2020-000322 600

Stöd till föreningar med anledning av coronapandemin
(Covid-19)
Sammanfattning av ärendet
Med anledning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer att begränsa
idrottsutövande inomhus så har inte föreningar kunnat bedriva sina
verksamheter som vanligt under pandemin. Hyreskostnaden till
föreningslivet för bollhallen och idrottshallen vid Hagaskolan faktureras av
Eds Idrottsallians och kommunen fakturerar Eds Idrottsallians. För våren
2021 har inte Eds Idrottsallians kunnat fakturera föreningarna, då de inte haft
tillträde till hallarna. Detsamma gäller ytterligare ett fåtal föreningar på
Utsikten.
Ärendet har behandlats på FOKUS-nämnden efter beslutsunderlag från
fritid- och kulturchefen. FOKUS-nämnden har 2021-11-17 § 122 beslutat att
inte debitera Eds Idrottsallians för våren 2021 på grund av uteblivna
hyresintäkter. FOKUS-nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
med begäran om finansiering av kostnader med medel från det covidstöd
som kommunen erhållit.
Kommunerna har i samband med pandemin kompenserats från staten när det
gäller högre sjuklönekostnader och genom ökade generella statsbidrag.
Därtill har kommunerna och förvaltningarna kunnat söka medel för specifika
kostnadsökningar inom t ex vård- och omsorg. Kommunen har dock inget
generellt covidstöd centralt varifrån det är möjligt att begära finansiering för
kostnader som uppstått i förvaltningar och verksamheter under pandemin.
Bedömning görs därför om att det inte finns några möjligheter att från
kommunstyrelsen finansiera uteblivna hyresintäkter inom FOKUS-nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-02-02.
FOKUS-nämnden protokoll 2021-11-17 § 122.
Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef, 2021-10-04.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen besvarar FOKUS-nämndens begäran om
finansiering av uteblivna hyresintäkter för Eds idrottsallians med att
det inte finns covidstöd centralt i kommunstyrelsen att använda för
att kompensera FOKUS-nämnden.
Expedieras till
FOKUS-nämnden
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen
§ 45

Dnr 2021-000301 805

Ansökan om kartbidrag - Eds SK
Sammanfattning av ärendet
Eds SK ansöker i daterade skrivelser 2021-10-24 och 2021-05-31, om medel
för att ta fram nya kartor. Föreningen har tidigare under 2019 inkommit med
ansökan om medfinansiering av två nya kartor, en över Eds tätort och en
över området norr och nordväst om Motionsgården Tavlan. Ärendet har
hanterats av FOKUS-nämnden som avslog ansökan med hänvisning till att
inget utrymme fanns i budget. I och med Coronapandemin sköts kartarbetet
under 2020 på framtiden, under våren 2021 återupptas arbetet.
Eds SK erhåller ett årligt kartbidraget om 18 000 kr. Kostnaden för att ta
fram kartan över området norr och nordväst om Motionsgården Tavlan
beräknas till ca 200 000 kr. I skrivelse daterad, 2021-10-24, beskriver
föreningen att kartprojektet delats upp i två delar, första delen, nyritning av
karta norr om Tavlan, samt revidering söder om Tavlan slutfördes i augusti
2021. Kostnaden för den första delen cirka 115 000 kr har finansierats
genom bidrag samt genom Eds SK:s egna medel.
För del två av projektet, nyritning och revidering nordväst om Tavlan saknas
finansiering. Eds SK ansöker därför om ett utökat kartbidrag 2021 om
100 000 kr för att kunna färdigställa denna del. FOKUS-nämnden har i
beslut 2021-11-17 § 118 ställt sig positiva till ansökan då det är av stor vikt
för samhällsnyttan och besöksnäring i kommunen att ha uppdaterade och
aktuella kartor. Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande och eventuell finansiering.
Kommunstyrelsen har även i andra sammanhang när det handlar om
föreningars utvecklingsprojekt, bidragit till viss del för att möjliggöra en
utveckling såväl för den barn- och ungdomsverksamhet som föreningen
bedriver men också för att öka attraktiviteten för hela kommunen.
Gemensamt för de föreningsdrivna projekt som kommunen bidragit i är att
föreningarna själva driver projektet, söker externa medel och bidrar själva i
stor utsträckning med eget engagemang och egna medel. På motsvarande sätt
har Eds SK, som driver en stor och viktig barn- och ungdomsverksamhet,
bidragit för att möjliggöra nyritning av kartor genom externa medel, egna
medel och arbete. Det är därför rimligt att bistå föreningen utifrån den praxis
som utarbetats enligt ovan under förutsättning att föreningens styrelse står
bakom ansökan.
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Kommunstyrelsen
forts. § 45
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse biträdande kommunchef/kommunikationschef 2022-02-22.
Beslutsunderlag Eds SK skrivelse dat. 2021-05-31
Eds SK komplettering skrivelse dat. 2021-10-24
FOKUS-nämndens arbetsutskott sammanträde 2021-11-03 § 78

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag till Eds SK om 100 000 kr
för nyritning av kartor i enlighet med föreningens framställan, under
förutsättning att markägarna har tillfrågats samt att styrelsebeslut finns
om ansökan.
Finansiering av bidraget ska ske genom den återbetalning som sker i
samband med att projektet för motionsgården Tavlan slutredovisas.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Fokusförvaltningen att i
samband med översynen av föreningsbidrag även ta med frågan om
kartbidrag.

Expedieras till
Eds SK
Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Fokusförvaltningen
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Kommunstyrelsen
§ 46

Dnr 2021-000236 001

Utredning kring organisation och politiska förutsättningar
inför mandatperioden 2023-2026
Sammanfattning av ärendet
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 och nämndstruktur.
Inför kommande mandatperiod har rapporten “Förstudie kring de politiska
förutsättningarna i Dals-Eds kommun” tagits fram i vilken tre alternativ för
organisation föreslagits:
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.
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.
Kommunstyrelsen har uppdragit 2021-10-27 § 161 till kommunchef att
genomföra en utredning kring en organisationsförändring med utgångspunkt
från de tre alternativen främst med fokus på alternativ 2 och att utifrån
alternativen organisera lämpliga studiebesök.
Från förvaltningens sida finns förslag om att förskjuta tidplanen för
organisationsutredningen och att inkludera den politiska organisationen i den
fortsatta organisationsutredningen i enlighet med spår 3 i underlaget för att
ge en bättre helhetsbild.
Demokratigruppen har uttryckt att det är bra att även utreda spår 3 för att
framförallt få ett mer kvalificerat underlag att fatta beslut kring.
Utredningen rekommenderas från Demokratigruppen att vara klar i mitten av
nästa mandatperiod, helst 2024 på hösten.
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Kommunstyrelsen
forts. § 46

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-02-24.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till en utökning av
uppdraget att även innefatta spår 3. Utredningen ska vara klar senast
hösten 2024.

Expedieras till
Kommunchef
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Kommunstyrelsen
§ 47

Dnr 2022-000026 000

Förslag - Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan
4D = kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i Dalsland har en lång tradition av samverkan i olika
former och omfattning. I takt med att samhället förändras finns ett
ökande behov av samverkan för att stärka kommunernas kapacitet,
minska sårbarheten samt för att tillhandahålla en god service och
leverera kommunala välfärdstjänster med hög kvalitet till
kommuninnevånarna.
Kommunstyrelsen beslutar 2018-11-28 § 183 att aktivt delta i arbetet
med att ta fram en plan för samverkan i Dalslandskommunerna utifrån
slutrapport som har tagits fram 2018.
Samverkan mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud sker under namnet 4D, vilket står för 4
Dalslandskommuner.
Kommunstyrelseordförande, oppositionsråd (eller motsvarande) och
kommunchefer i 4D-kommunerna har under perioden 2017 - 2021 i
dialog tagit fram underlag för en utökad samverkan mellan
kommunerna i 4D med utgångspunkt i slutrapporten från 2018.
I det framtagna underlaget beskrivs bland annat kommunchefernas
uppdrag, strategi, vision, syfte och mål kopplade till en utökad
kommunal samverkan.
Av underlaget framgår också att grunden i samverkan ska utgå från
medborgarnas behov och tydliga nyttoaspekter för de olika målgrupper
vi möter i våra verksamheter, de vi är till för, för våra medarbetare och
för vår ekonomi samt att kommunerna delar gemensam värdegrund
och förhållningssätt, som bygger på tillit till varandras vilja att
samverka.
Med ovanstående som grund har ”Avsiktsförklaring avseende
kommunal samverkan 4D” arbetats fram. Dokumentet utgör ett
ramverk för samverkansarbetet inom 4D-kommunerna för att belysa de
ingående kommunernas intentioner och vilja till samverkan.
Genom att anta ”Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan
4D” åtar sig parterna att aktivt driva utvecklingen mot ökad samverkan
i ett varaktigt och långsiktigt perspektiv utifrån angivna syften och
mål.
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2022-03-30

Kommunstyrelsen
forts. § 47

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-03-01.
Förslag – Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige antar ”Avsiktsförklaring avseende kommunal
samverkan 4D” avseende kommunal samverkan mellan Bengtsfors,
Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner enligt dokumentet
”Avsiktsförklaring avseende kommunal samverkan 4D”
- Kommunfullmäktige beslutar att uppdrar åt kommunstyrelsens
ordförande att underteckna densamma.

Expedieras till
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-30

Kommunstyrelsen
§ 48

Dnr 2020-000313 100

Samverkansavtal – Campus Dalsland
Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar Kristina Sandström från Campus Dalsland
som informerar om processen, förstudie – projektfas – verksamhetsstart.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-12-16, § 185 att ställa sig
bakom projektmedverkan med ambition om att starta ett högskolecampus i
Dalsland, Campus Dalsland.
Genom samverkansavtalet enas parterna, de sex kommunerna i Dalsland
inklusive Vänersborg, om att samverka inom Campus Dalsland. Syftet med
Campus Dalsland är att tillgängliggöra högre utbildning och på så sätt höja
utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial
utbildning i Dalsland. Verksamheten blir en avgörande positiv faktor för den
fortsatta utvecklingen av regionen och arbetskraftstillväxten.
Då etableringen av Campus Dalsland involverar flera kommuner behöver
beslut tas om en gemensam organisationsform för styrning och ledning av
verksamheten. Förslaget är att besluta om en organisationsform där
deltagande kommuner ingår ett samverkansavtal. Syftet är att skapa en
robust verksamhet, som inte är kostnadsdrivande eller tungrodd i sin
utformning och arbetssätt.
I föreliggande tjänsteskrivelse redogör kommunchef för kostnader och
finansiering och i tabellform resultatbudget för åren 2022-2024.
De ingående sex kommunernas kostnad fördelas lika, vilket innebär 323 tkr,
306 tkr och 311 tkr respektive år under perioden.
I resultatbudgeten framgår inte att totalkostnaden år 2022 minskar med
1,2 Mkr tillföljd av ett erhållet statsbidrag för anskaffning av teknik och
inventarier, vilket inte kräver motfinansiering från kommunerna.
Finansiering av kostnaden 2022 uppgår till 223 tkr som finansieras med
200 tkr från Tillväxtverket inom ramen för Hållplats Dals-Ed, resterande
23 tkr hanteras inom kommunstyrelsens ram.
Reservering för åren 2023-2024 finns i kommunplanen med 250 tkr per år.
Kostnaderna för åren 2023-2024 är 306 tkr respektive 311 tkr, hanteras i
budgetberedningsprocessen inför år 2023.
Campus Dalsland bedöms att bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta
utvecklingen och arbetskraftstillväxten i Dalsland och för att nå flera av
målen i portalprojektet ”Det goda livet i Dalsland”.
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Kommunstyrelsen
forts. § 48

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-03-09.
Förslag – Samverkansavtal Campus Dalsland.

Beslutsförslag
-

Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget samt att jämt
fördela kostnaderna mellan ingående kommuner i samverkansavtalet
under avtalsperioden 2022-2024.

-

Kommunfullmäktige bifaller föreslaget samverkansavtal samt
organisationsform.

Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsen
§ 49

Dnr 2017-000351 805

Renovering av motionsgården Tavlan –
Redovisning miljö/energiinvestering
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-20 § 53 att bevilja Eds SK ett bidrag
på 565 800 kr under förutsättning att föreningen erhåller bidrag på 400 000
kr från Idrottslyftet. Bidraget beviljas för att bland annat byta ventilation och
värmeanläggning på fastigheten, föreningen tog in offerter för densamma
och kostnaderna beräknas till 730 000 kr inklusive moms. Utöver detta har
planerats för omdragning av elljusspåret, flyttning av belysningsstolpar och
montering av nya armaturer till en kostnad av 235 800 kr.
Föreningen har redovisat till samhällsbyggnadschef de kostnader man har
haft för renoveringen av motionsgården Tavlan. Någon omdragning av
elljusspår med flyttning av elstolpar har inte utförts och det har heller inte
redovisats någon kostnad för detta.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslutas att samhällsbyggnadschef ska
kontakta Eds SK för dialog om beviljade medel samt också det allmänna
tillträdet till lokalerna.
Dialog har förts med Eds SK i samband med styrelsemöte 2022-02-07 och
samhällsbyggnadschef redogör för i tjänsteskrivelse vad som framkom vid
mötet. En ekonomisk redogörelse har gjorts om de slutgiltiga kostnader som
föreningen redovisat till Idrottslyftet och den slutsats som gjorts i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-02-21.
Bilagor – Redovisning energi- och miljöprojekt samt redovisning eget arbete
för föreningen.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och låta beviljade
medel täcka den förhöjda kostnaden för energi och miljöarbetet upp till
en kostnad på 800 000 kr, (50% av ansökan).
- Kommunstyrelsen beslutar att anmoda föreningen att betala tillbaka
165 800 kronor. Del av dessa medel skall användas för att ersätta tio
gamla armaturer till LED armaturer och eventuellt en ny stolpe med
armatur.
Expedieras till
Eds SK
Ekonomichef
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§ 50

Dnr 2022-000051 252

Köp av mark för VA-anläggning
Sammanfattning av ärendet
Kommunen arrenderar idag mark i Håbol där ett litet reningsverk finns
anlagt. Arrendet löper ut om cirka 6 år och arrendatorn ser helst att
reningsverket placeras på annan plats.
Alternativ mark finns som ligger i anslutning till spilledningen.
I samråd med markägaren har det provborrats för att se hur grundvattnet
ligger och dialog har förts om att sälja marken till kommunen.
Nuvarande reningsverk är gammal och det finns problem med inläckage av
vatten i spilledningen. Samtidigt som spilledningen förnyas är det bra att
också etablera ett nytt modernt minireningsverk i Håbol.
Finansiering för förvärv av mark 25 000 kronor samt kostnad för
fastighetsreglering bekostas av kommunens VA-kollektiv.
Fastighetsregleringen innebär inga insatser i fält för Lantmäteriet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-02-22.
Överenskommelse fastighetsreglering.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- att förvärva marken enligt överenskommelse om fastighetsreglering där
Håbols Stom 1:10 skifte 4 samt Håbols Stom 1:13 skifte 2 överförs till
Håbols-Hult 1:16 som kommunen äger.
- att uppdra åt kommunens fastighetsförvaltare att teckna erforderliga
handlingar.
- att finansiera köpet genom att belasta VA-kollektivet uppkomna
kostnader.

Expedieras till
Markägare
VA-chef
Fastighetsförvaltare
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Kommunstyrelsen
§ 51

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. Diskussion har förts om ovanstående placering
med Fokusförvaltningen. Eds Skidklubb SK har meddelat att de inte önskar
etableringen på Tavlans motionsområde varför andra lämpliga/möjliga
platser har utretts.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-18 §191 beslutas att avsätta
37 000 kronor avsett att anlägga banan samt 15 000 kronor för
driftskostnader 2022 samt också att till budgetarbetet 2023 avsätta 15 000
kronor årligen för skötsel av banan framgent. Ärendet överlämnas till
FOKUS-nämnden för att inkomma med beslutförslag till
kommunfullmäktige. FOKUS-nämnden beslutar 2022-01-26 § 3 att köpa in
utrustning och tjänster till en discgolfbana och förordar att banan placeras i
anslutning till Sågtjärns badplats.
Samhällsbyggnadschef hänvisar till kommunens mål och Barnkonventionen
då en discgolfbana ökar kommunens attraktivitet på så sätt att det finns ett
större utbud av friluftsaktiviteter som kan locka människor i alla åldrar till
aktivitet och samvaro. Placeringen av discgolfbanan på området i anslutning
till Sågtjärns badplats bedöms vara en lämplig. Det är viktigt att ta hänsyn
till att många promenerar/motionerar på de leder som finns i området när det
gäller utformningen av banorna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-02-28.
Beslut FOKUS-nämnden 2022-01-26 § 3.
Medborgarförslag .
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- att tillmötesgå medborgarförslaget och planera för anläggande av
discgolfbanor enligt förslag.
- att banorna kan anläggas på lämplig kommunal mark i området i
anslutning till Sågtjärns badplats.
- att tidigare beslutade medel för anläggning och skötsel på Tavlan,
används för anläggning och skötsel vid Sågtjärn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad
utifrån samhällsbyggnadschefens förslag.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschef
FOKUS-nämnden
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022-000045 020

Revidering - Arbetsmiljöpolicy för Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande arbetsmiljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-12-14
§ 113. Det finns ett behov av att revidera policyn med syfte att tydliggöra
lokala arbetsmiljömål samt beskriva hur Dals-Eds kommuns
arbetsförhållande ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbete
och skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Förslaget tydliggör hur man ska
arbeta för att uppnå en hållbar arbetsmiljö samt konkretiserar lokala
arbetsmiljömål som går att följa upp.
Hänvisning görs till kommunens mål och Barnkonventionen då ärendet
ligger i linje med kommunens utvecklingsplan och det fortsatta arbetet med
kommunen som en attraktiv arbetsgivare.
Förhandling enligt MBL §19 och § 11 har ägt rum 2022-02-10.
Nuvarande arbetsmiljöpolicy bedöms innehåller flera delar som fortsatt
kvarstår i förslag om reviderad policy såsom hänvisning till lag och avtal
samt vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förslag om ny
arbetsmiljöpolicy innefattar flera delar som tydliggör Dals-Eds kommuns
värdegrund, långsiktigt hållbart arbetsliv samt kommunens lokala
arbetsmiljömål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef 2022-02-22.
Förslag – Revidering Arbetsmiljöpolicy.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till revidering
av arbetsmiljöpolicy.

Expedieras till
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr 2022-000056 000

Digitalt ägarråd 2 maj 2022 samt årsstämma 16 juni 2022 Inera AB
Sammanfattning av ärendet
Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomförs digitalt den 2 maj
2022.
Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ genom vilket ägarna gemensamt
beslutar om bolagets strategiska inriktning framåt.
Det som beslutas på ägarrådet den 2 maj ska sedan bekräftas på Ineras
årsstämma som äger rum den 16 juni 2022.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar 2022-03-09 § 54 att utse
digitaliseringsstrateg Anders Wockatz som ombud för Dals-Eds kommun vid
det digitala ägarrådet för Inera AB.

Beslutsunderlag
Inbjudan ägarråd – Inera AB

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att utse SKR Företag AB:s ombud att
företräda Dals-Eds kommun på årsstämman 2022 för Inera AB.

Expedieras till
SKR Företag AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022-000016 700

Remiss - Samverkansavtal digitala hjälpmedel
Sammanfattning av ärendet
För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en
”god och nära vård” har såväl Västra Götalandsregionen/VGR som flera
kommuner fattat beslut om ”digitalt först” avseende flera välfärdstjänster.
Frågan är inte längre om man ska ha digitala hjälpmedel i verksamheterna
utan hur man tillhandahåller dem på bästa sätt. Under 2021 har denna fråga
utretts grundligt inom ramen för utredningen om Välfärdsteknik i samverkan
som genomförts gemensamt av VGR och VästKom.
Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det
nuvarande samarbetet kring hjälpmedel. För att etablera samarbetet behövs
därför ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och
VGR. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50
huvudmännen om målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska
gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en gemensam
investering för att etablera samarbetet.
Socialnämnden beslutar 2022-02-23 § 10 att ställa sig bakom föreliggande
tjänsteutlåtande från systemförvaltare socialförvaltningen och antar den som
sin egen.
Beslutsunderlag
Beslut Socialnämnden 2022-02-23 § 10.
Tjänsteskrivelse systemförvaltare socialförvaltningen 2022-02-02.
Remiss samverkansavtal digitala hjälpmedel.
Avsiktsförklaring angående samarbete inom området digitala hjälpmedel.

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

Expedieras till
Webbformulär
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000090 310

Ombyggnad av väg 2183 Ed-Nössemark delen EdMäfällingen i Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Nössemarksvägen, är en cirka 3 mil lång länsväg som går från Ed i söder till
Nössemark i norr. Sträckan har länge varit i dåligt skick och frågan om
ombyggnation har pågått under många år. Två etapper av vägen har
färdigställs, men en etapp kvarstår med behov av förbättrad bärighet.
Sträckan för den sista etappen är ca 12 km och sträcker sig från den tidigare
färdigställda etappen vid Mäfällingen och söderut mot Ed. Målet med att
åtgärda den sista etappen är framförallt att förbättra vägens bärighet så att
den klarar den tunga trafik som dagligen kör på vägen.
En antagen vägplan för förstärknings- och standardhöjande åtgärder finns
och arbetet med avverkningar har påbörjats. Projektet har fått medel ur
regional plan samt ur Trafikverkets bärighetsanslag i nationell plan. På grund
av osäkerhet kring kostnader och kostnadshöjningar, som ytterligare ökar
med anledning av händelser i omvärlden, har Trafikverket skickat en
förfrågan till Dals-Eds kommun om att inkomma till Fyrbodals
kommunalförbund med en begäran om 12 miljoner kronor ur den Fyrbodalsförstärkning som avser det mindre vägnätet (”Till stråk), där väg 2183 ingår.
I regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland har 120 mkr
avsatts till Fyrbodal att hantera, för förstärkta satsningar till stråk. Formerna
för den regionala potten har ännu inte utarbetats och det finns inte någon
prioriteringslista för åtgärder. Väg 2183 är dock en akut fråga då de medel
som har avsatts i nationell plan för bärighetsåtgärder fryser inne om de inte
används nu, vilket innebär att hela projektet faller om man inte kan hantera
de kostnadsökningar som projektet förväntas innebära. Utöver regional plan
ingår även en större andel finansiering (>50%) från Trafikverkets
bärighetsanslag i den nationella planen. Tillskotten från regional plan utgör
endast en mindre andel av den totala kostnaden för genomförandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-03-24.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom skrivelse om att begära
att Fyrbodals kommunalförbund beslutar att avsätta 12 miljoner kronor
ur regional plan från den Fyrbodals-förstärkning som avser det mindre
vägnätet (”Till stråk), där väg 2183 ingår.
Expedieras till
Fyrbodals Kommunalförbund

Justerandes signatur
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Dnr 2021-000258 140

Medborgarförslag - Hjälp att starta olika småföretag under
sommarlovet
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit 2021-10-07 som föreslår att ungdomar i
Dals-Eds kommun kan få driva eget företag som feriepraktik och få testa en
egen affärsidé. Förslagställaren hänvisar till Åmåls kommun där ungdomar
fick denna möjlighet under sommaren 2021. Kommunfullmäktige beslutar
2021-10-20 § 77 att remittera rubricerat medborgarförslag till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
därefter att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för
beredning.
Tjänsteskrivelse har inkommit från näringslivsutvecklare som bedömer att
upplägget sker under ordnade former i organisationen ”Ung Drive
Academy” som har ett samarbetsavtal med Fyrbodal. Målgruppen är
ungdomar från åk. 9 till åk. 2 på gymnasiet. Det finns även en möjlighet att
lokalt i vår kommun öppna för deltagare från åk 8. Ungdomar anmäler sitt
intresse och därefter sker en urvalsprocess som följs av ett ”läger” i maj
innan uppstart av företaget i juni. Ungdomarna får tillgång till stöd via
coacher och priset per deltagare är 7950 kr varav hälften finansieras via
Fyrbodal. Kommunens kostnad blir då 3975 kr exkl. moms per deltagare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare 2022-03-01, samt bilagor.
Medborgarförslag.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att i första hand söka extern finansiering för
denna satsning, att Dals-Eds kommun finansierar fem platser för att
prova projektet under sommaren 2022.
Kostnaden för Dals-Eds kommun uppgår till 19.875 kronor.
- Kommunstyrelsen beslutar att om inte extern finansiering beviljas,
tillskjuta för år 2022, 20.000 kr från KS oförutsett samt att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att ta med frågan om långsiktig
finansiering till budgetarbetet 2023.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget utifrån
näringslivsutvecklarens förslag.
Expedieras till
Näringslivsutvecklare
KF
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Dnr 2022-000049 160

Trygga Dals-Eds Kris- och säkerhetsråd
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan en tid tillbaka saknat ett så kallat brottsförebyggande
råd/BRÅ i det brottsförebyggande arbetet. Rådet fungerar som ett nav för
information i kommunen samt skapar möjligheter för kommunens aktörer att
vara delaktiga i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Förslag är att upprätta ett råd som motsvarar det tidigare BRÅ, men med
tillägget att forumet även tar höjd för frågor som rör krisberedskap samt
totalförsvarsfrågor inom ram för vårt geografiska områdesansvar.
Att inrätta ett “Trygga Dals-Ed Kris- och säkerhetsråd” bedöms att vara en
åtgärd i rätt riktning för att göra Dals-Eds kommun till en attraktivare
kommun ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Möjlighet finns till en
större delaktighet samt utrymme för inrättande av effektiva insatser.
Finansiering sker inom ram för det brottsförebyggande arbetet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-09 § 56 beslutas att uppdra till
säkerhetssamordnaren att ta fram ett reglemente för Trygga Dals-Ed
Kris- och säkerhetsråd för fastställande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivels säkerhetssamordnare 2022-02-24.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till inrättande av
Trygga Dals-Ed Kris- och säkerhetsråd.

Expedieras till
Säkerhetssamordnare
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef för AMI informerar om hur arbetet påbörjats efter förfrågan av
Migrationsverket om evakueringsboende, tills den nuvarande situationen då
40 platser iordningställts på Utsiktens boende. Ingen avisering har kommit
från Migrationsverket om ankomst av flyktingar men när så sker finns
mottagningsberedskap.
Samhällsbyggnadschef återrapporterar om försäljning av kommunens
fastigheter.
Per-Erik Norlin (S) ställer frågan om hur pågående sjukskrivningar på
socialförvaltningen hanteras?
Kommunchef lämnar ett översiktligt svar om hur situationen ser ut och vilka
lösningar som har gjorts och den fortsatta planeringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dnr 14270

Rapport från Kommunalförbunden
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om att i morgon har direktionen för Fyrbodals
Kommunalförbund sammanträde och ska bland annat behandla följande
beslutsärenden:
- Intern kontrollplan 2022-2024.
- Årsredovisning 2021.
- Näringslivsstrategi 2030.
- Kommunakademin Väst.

Justerandes signatur
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§ 60

Dnr 42137

Delegationsbeslut KS 2022-03-30
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till
dagens sammanträde.
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Justerandes signatur

Delegat

Beskrivning

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2022-25 - Parkeringstillstånd 2
2022 sekretess enligt kap 26 § 1.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-26 - Att fastighetsägaren
själv får utföra rengöring ÄNG 1:93.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-27 - Att fastighetsägaren
själv får utföra rengöring - HÄSTEBERG 2:2.

Administratör KS/
samhällsbyggnad

Delegationsbeslut 2022-28 Valborgsmässofirande med fyrverkerier 30 april
2022 i Terassparken.

Administratör KS/
samhällsbyggnad

Delegationsbeslut 2022-29 - Dalslandscruising
2022.

Administratör KS/
samhällsbyggnad

Delegationsbeslut 2022-30 - Uteservering 2022 –
ED 10:3 - Smör & Socker AB.

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-31 –
Valborgsmässofirande 2022 med fyrverkerier.

Administratör KS/
samhällsbyggnad

Delegationsbeslut 2022-32 - Nationaldagsfirande
2022.
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Dnr 42138

Meddelande KS 2022-03-30
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens
sammanträde.
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