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§ 62 Dnr 2017-000385 005 

Digital basplattform – Information upphandling av                    

Google-licenser 

Sammanfattning av ärendet 

Digitaliseringsstrateg informerar vid dagens sammanträde om upphandling 

av Google-licenser. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-19 § 65 bland annat att 

finansiering av projektet sker med 4,5 miljoner kronor under fyra 

år genom en sänkning av resultatet och tillskjutande av en 

budgetram till kommunledningsförvaltningen. Projektet är 

prognostiserat att hålla sig inom den tilldelade totalramen. 

 

Projektet har omfattat förutom Google-licenser, externt stöd för 

projektledning, förvaltningsstöd, utbildning samt kontinuerlig anpassning av 

kommunens tekniska lösningar kring IT-miljön. Sammantaget har Dals-Eds 

kommun fått en mycket bra grund att stå på kring säkerhet och hållbarhet,  

för att möta de ständiga framtida förändringarna inom digital teknik.    

Licensperioden för Google Workspace-miljö, det digitala kontorsstödet, 

behöver förnyas. Förnyelsen är tänkt att ske så kostnadseffektivt som möjligt 

för kommunen och så hållbart som möjligt för IT-miljön. Addas ramavtal 

“Programavtal och Molntjänster 2019” kommer att användas.                  

                                                                                                          

Förlängning av tidsperioden för det digitala kontorsstödet Google 

Workspace ska stärka kommunens IT-infrastruktur och verksamheters 

möjligheter att både vara effektiva och kunna agera med en god 

informationssäkerhet. Årskostnaden för de nya licenserna beräknas 

motsvara nuvarande årskostnad och kommer därmed att inrymmas 

inom kommunledningsförvaltningens ram. 

      

Kommunstyrelsen tar del av informationen vid dagens sammanträde. 
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§ 63 Dnr 2021-000185 214 

Planprogram för Le-området - Samrådsredogörelse 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-02 § 27 att skicka ut planprogram för 

Le-området på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Planprogrammets syfte är att utreda förutsättningar för utveckling av          

Le-området samt att se över vilka behov som finns för att möjliggöra önskad 

utveckling. Planprogrammet ska utgöra ett underlag för framtida detaljplaner 

och utveckling av området.                                            

                                                                                                                        

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 3 mars – 7 april 2022.  

Planprogrammet har funnits tillgängligt för remissinstanser, föreningar, 

berörda fastighetsägare och allmänheten på kommunens hemsida samt 

kommunhusets reception i Ed under samrådstiden.  

Det har inkommit 14 yttranden och dessa har sammanställts i 

en samrådsredogörelse där man bemött inkomna synpunkter och föreslår 

ändringar av planprogrammet inför godkännande. Det finns kvarstående 

synpunkter som inte tillgodosetts i samrådsredogörelsen. Dessa synpunkter 

lyfts med till framtida detaljplanearbeten i områden där dessa berörs.  

Enligt förslag till tidsplan ska kommunfullmäktige den 15 juni 2022 besluta 

om att godkänna planprogram samt framtida plan för utveckling och 

prioritering. 

Planprogrammet stödjer kommunens mål om attraktiva boendemiljöer och 

att vara en skön och grön naturkommun.  

Efter ändringar i planprogrammet samt undersökning av betydande 

miljöpåverkan, enligt samrådsredogörelse, bedömer förvaltningen att 

planprogrammet kan godkännas av kommunfullmäktige.       

                                                                                                                 

Beslutsunderlag                           
Reviderad tjänsteskrivelse plan- och bygglovsingenjör 2022-04-19.              

Reviderad samrådsredogörelse 2022-04-19.                                      

Bilaga 1 - Frågor/svar från informationsmöte om planprogram Le-området. 

Reviderad bilaga 2 – Förvaltningens förslag på revidering av planprogram 

Le-området. 

      

Kommunstyrelsens beslut                           
  -  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelse samt    

     uppdra åt förvaltningen att revidera planprogram enligt  

     samrådsredogörelsen inför godkännande.                                                            

                                                                                                       

Expediering                      

Plan- och bygglovsingenjör      
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§ 64 Dnr 2021-000118 212 

Granskning vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan 

2030, Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Tanums kommun har tagit fram en ny vindkraftsplan, som syftar till att peka 

ut lämpliga platser i kommunen för storskalig vindkraft. Planen ska bli ett 

tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan/ÖP 2030 och ska ersätta 

dagens vindkraftsplan från 2009. Tidigare har ett förslag till ny 

vindkraftsplan samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning lämnats till 

Dals-Eds kommun för samråd.  

Kommunstyrelsen påpekar i samrådet vikten av att kumulativa effekter av 

befintliga vindkraftverk och av ljudets fortplantning över Södra Kornsjön 

beaktas vid framtida prövning av vindkraftexploatering samt att visualisering 

bör göras från Töftedals-Berg vid prövning av vindkraftexploatering i 

område 5. I övrigt hade Dals-Eds kommun inget att erinra mot Tanums 

kommuns tematiska tillägg till ÖP 2030 på temat vindkraft. 

 

Utifrån samrådet har planförslaget reviderats inför granskning. Område 5 

utgår helt och övriga områden minskar till samma omfattning som i 

Vindkraftsplan 2009. Planförslaget innehåller i granskningshandlingen fyra 

områden lämpliga för vindkraft med en yta av cirka 15 km
2
.  

                                                                                                                            

Samtliga av de områden som Tanums kommun föreslår i 

granskningshandlingen har samma omfattning som i nuvarande 

Vindkraftsplan. Områdena är också redan fullt utbyggda med vindkraft, 

vilket innebär att den tillkommande utbyggnad av vindkraft som kan ske i 

kommunen med stöd av översiktsplanen är byte av befintliga vindkraftverk 

inom utpekade områden. 

                                                                                                                         

Beslutsunderlag                            

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-03-29.                             

Underrättelse om granskning vindkraftsplan, tematiskt tillägg till 

översiktsplan 2020.  

  

Kommunstyrelsens beslut                          
   -  Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun inte har något att erinra  

      mot Tanums kommuns tematiska tillägg till ÖP 2030 på temat vindkraft. 

      

Expedieras till                                                                                                 

Tanums kommun 
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§ 65 Dnr 2022-000059 400 

Utvärdering av satsningen Kommunernas klimatlöften 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.                     

Dals-Eds kommun antog tillsammans med övriga kommuner i Västra 

Götaland Kommunernas klimatlöften 2021.  

Processledningen för Klimat 2030 avser nu utvärdera satsningen inför 

framtiden genom en enkät, som ska vara politiskt förankrad.   

Förslag till svar har tagits fram i samråd med Dalslands miljö- och 

energikontor. Dals-Eds kommun ställer sig i förslag till svar positiva till 

satsningen om klimatlöften och önskar främst se beprövade och konkreta 

åtgärder i framtiden.  

 

     

Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-04-01.                

Förslag till enkätsvar – Kommunernas Klimatlöften. 

   

    

Kommunstyrelsens beslut 

   -  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till svar på uppföljning  

      av kommunernas klimatlöften 2021. 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Expedieras till 

Kommunstrateg 
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§ 66 Dnr 2022-000094 310 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län 

samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 

2021:21) om bärighetsklasser i Västra Götalands län 

Sammanfattning av ärendet 

Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra 

bärighetsklasser på vissa vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att 

Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2021:21) om bärighetsklasser i Västra 

Götalands län ska upphöra att gälla och nya föreskrifter beslutas. De nya 

föreskrifterna föreslås träda i kraft 2022-07-01. 

                                                                                                                                       

För Dals-Eds kommun berör förslaget väg 164 och väg 166. För väg 164 

förlängs sträckan åt väster och ny sträckning blir väg 166 Mon-väg 166 

Kårslätt (tidigare sträckning är väg 166, 2183 Jordbron-väg 166 Kårslätt). 

För väg 166 läggs ytterligare delsträcka till och ny sträckning blir Riksgräns 

Norge-väg 164 Mon, Väg 164 Kårslätt-väg E45 cirkulationsplats Mellerud 

norra (tidigare sträckning är väg 164 Kårslätt-väg E45 cirkulationsplats 

Mellerud norra). 

 

De berörda vägarna har redan sådan standard att de klarar 

bärighetsklass BK4. Genom att ändra bärighetsklass uppnås ökad 

samhällsnytta främst i form av minskad miljöbelastning och ökad 

trafiksäkerhet utan att några investeringar behövs.  

      

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-04-04.                               

Förslag Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götalands län 

Konsekvensutredning – Trafikverket. 

      

Kommunstyrelsens beslut                               
   -  Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun inte har något att erinra  

      mot förslaget till nya föreskrifter samt upphävande av Trafikverkets  

      föreskrifter TRVTFS 2021:21 om bärighetsklasser i Västra Götalands län       

      

      

 

Expedieras till 

trafikverket@trafikverket.se 
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§ 67 Dnr 2022-000065 511 

Föreskrift om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i 

timman i del av områdena Centrum och Norra Äng i Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Storgatan väg 2183, är hårt trafikerad av tung trafik och passeras av många 

oskyddade trafikanter. Årsdygnstrafiken/ådt för vägen är cirka 4 600 fordon 

per dygn varav andelen tunga fordon är cirka 300 per dygn. Sträckan utgör 

skolväg för flera bostadsområden och passeras dagligen av flertal skolelever 

samt av övriga oskyddade trafikanter. En sänkning av hastigheten kan bidra 

till ökad trafiksäkerhet genom centrum samt ge positiva effekter på 

ljudmiljön. 

Ändringen påverkar enbart Storgatan samt cirka 10 meter av Strömstadvägen 

väg 2115, och innebär ingen sänkt hastighet för övriga gator och vägar. 

Totalt tillkommer en sträckning om cirka 396 m i väst och 410 m i sydöst. 

Dals-Eds kommun har remitterat till Trafikverket som är 

väghållningsmyndighet för vägen samt Polisen i ärendet.                                    

Polisen har inget att erinra, men Trafikverket anser att de nuvarande 

gränserna för 30 km/tim utmed väg 2183 i Ed ska behållas oförändrade och 

inte utökas till att gälla de sträckor som kommunen föreslår. Trafikverket 

påpekar att sträckan kan upplevas för lång och omotiverad samt oskyddade 

trafikanter kan invaggas i en falsk trygghetskänsla.                                    

Trafikverkets synpunkter har beaktats, men bedömningen görs ändå att 

hastigheten för sträckan bör sänkas till 30 km/tim. Kommunens 

ställningstagande i översiktsplanen är att en omledningsväg för tung trafik 

behöver till för att säkerställa trafiksäkerheten genom Eds tätort, men då 

detta är en kostsam åtgärd behöver mer kortsiktiga lösningar ses över. En 

sänkning av hastigheten genom centrum är en av dem, men det kan också 

finnas behov av att se över hastighetsdämpande åtgärder i centrum.       

Ett yrkande 

Martin Carling (C) yrkar på återremiss för att belysa eventuella oönskade 

effekter av vad en lägre hastighet genom centrum kan innebära för helheten i 

tätorten samt också undersöka möjligheten med en kombination av 

hastigheten 30 och 40 km. Per-Erik Norlin (S), Andreas Nilsson (M) och 

Anders Bengtsson (SD) ansluter sig till Carlings yrkande. 

Propositionordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan och finner att 

Carlings yrkande ska bifallas.                                                                                              

    

    



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 67     

 

                                                                                                                      

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-03-29.               

Förslag till föreskrift samt två kartbilagor. 

                                                                                                   

Kommunstyrelsens beslut                       
  -  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att belysa  

     eventuella oönskade effekter av vad en lägre hastighet genom centrum  

     kan innebära för helheten i tätorten samt också undersöka möjligheten  

     med en kombination av hastigheten 30 och 40 km. 
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§ 68 Dnr 2022-000076 003 

Revidering av bolagsordning för Edshus AB  

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit från styrelseordförande för Edshus AB om förslag 

till revidering av § 4 i bolagsordningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Styrelsen i Edshus AB anser att skrivelsen kan misstolkas varför förslag 

föreligger om en ändring av § 4 som innebär att sista delen i första stycket 

med texten “och inflytande i bolaget” tas bort. 

Styrelsen anser vidare att en sådan ändring i bolagsordning inte kommer att 

uppfattas som en begränsning av hyresgästernas boendeinflytande, utan 

syftet är att utrymmet reduceras för feltolkning och klargör bolagets verkliga 

ändamål om hyresgästernas inflytande kring sina bostäder. 

 

 

Beslutsunderlag                                                                                       

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2022-03-31.                        

Skrivelse Edshus AB 2022-03-14. 

 

 

Beslutsförslag 

-        Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till revidering av   

bolagsordningen för Edshus AB i den del som avser § 4 och borttag 

av texten och inflytande i bolaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 
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§ 69 Dnr 2022-000093 042 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021 - 

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, 

Årjängs kommuner (BÅD-ESÅ) 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ bildades 2005 och är en fristående 

juridisk organisation med kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle 

och Årjäng samt Västra Götalandsregionen, Region Värmland,  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som medlemmar.  

                                                                                                                                      

De verksamheter som Samordningsförbundet finansierar kompletterar 

myndigheternas ordinarie verksamhet och förbundets uppgift i första hand är 

att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen 

försörjning. 

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 952 tkr, och 

externa medel/bidrag med 367 tkr, verksamhetens kostnader uppgick till 

4 938 tkr. Det egna kapitalet uppgår 2021 till 2 090 tkr, ökningen beror bland 

annat på rådande Coronapandemi som påverkar utfallet av samtliga insatser 

och verksamheter. 

  

Beslutsunderlag                                      
Samordningsförbundets årsredovisning 2021 samt bilagor 1-2.                

Protokoll BÅD-ESÅ 2022-03-07.                                                                             

Revisionsberättelse och revisionsrapport 2021. 

 

 

Beslutsförslag      

   -    Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna årsredovisning  

        2021 för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle  

        och Årjäng samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 

 

 

      

 

                                                                                                                           

Expedieras till 
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§ 70 Dnr 2022-000071 000 

Obesvarade motioner och medborgarförslag - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun ska 

redovisning av obesvarade motioner göras på fullmäktiges ordinarie 

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

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

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

ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige 

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

avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta.  

Inkom        Motioner                                                                                                                   

2021-03-15   Politisk övertygelse ska utgöra grund för    

                      diskriminering och att det införs i likabehandlingsplanen för  

                      Dals-Eds kommun.                                                                                    

2021-08-17 Samverkan på alla nivåer i samhället kring    

                      klimatförändringarna.                                                                                                                             

2021-09-14   Flaggpolicy i Dals-Eds kommun. 

                                                                                                                            

Inkom       Medborgarförslag  

2020-09-14  En discgolf (frisbeegolf) bana vid Tavlans motionsområde. 

2021-10-07    Hjälp av kommunen att starta olika småföretag under    

                       sommarlovet.  

2021-10-26    Anlägga områden med inhemska växter för att främja den  

                       biologiska mångfalden på kommunens alla tätortsnära  

                       grönytor.                                                                                                                                       

2022-02-09  Namnge en plats i centrala Dals-Ed till "Per Anderssons Plats" 

 

Beslutsunderlag                           
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2022-03-17.      

 

Beslutsförslag                                                                                                         
   -  Kommunfullmäktige beslutar att ta del av redovisningen enligt ovan och  

      beslutar att handläggningen ska fortsätta av samtliga redovisade motioner  

      och medborgarförslag      
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§ 71 Dnr 2022-000084 750 

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt 

begravningslagen 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut har inkommit från Socialnämndens sammanträde 2022-03-22              

§ 17 som föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut avgift vid 

provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.  

Socialnämnden föreslår också att kommunfullmäktige fastställer timpriset 

baserat motsvarande 0,8% av gällande årligt fastställt prisbasbelopp.                 

                                                                                                                                         

Dals-Eds kommun tar i dag inte ut någon avgift för provisorisk 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.  

                                                                                                                  

Socialnämnden handlägger ett antal ärenden per år gällande både 

gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning, ärenden som ofta är 

resurskrävande och blir allt mer komplexa.  

Ett beslut om att ta ut avgift vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder 

enligt begravningslagen går i linje med kommunens mål om god ekonomisk 

hushållning, att ekonomiska aktiviteter i Dals-Ed sker i enlighet med lagar, 

regler och etablerade normer. Lagstöd finns för kommunen att ta ut en avgift, 

och en stor andel kommuner i riket tar i dag ut en avgift i dessa ärenden.  

 

Beslutsunderlag                              

Tjänsteskrivelse t.f. myndighetschef, socialförvaltningen 2022-02-15.       

Beslut Socialnämnden 2022-03-22 § 17.   

                  

Beslutsförslag                                

   -  Kommunfullmäktige beslutar godkänna att avgift tas ut vid  

      provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen,                   

      att börja gälla från 2022-06-01.   

   -  Kommunfullmäktige beslutar fastställa timpriset baserat motsvarande    

       0,8% av gällande årligt fastställt prisbasbelopp. 
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§ 72 Dnr 2022-000025 042 

Årsredovisning 2021 Dals-Eds kommun – Bokslut 

Verksamhetsberättelse 2021 – KS förvaltningar 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse 2021 föreligger för kommunstyrelsens förvaltningar; 

kommunledning och samhällsbyggnad och föredras av kommunchef och 

samhällsbyggnadschef. I respektive verksamhetsberättelse redovisas bland 

annat en omvärldsanalys, uppföljning görs av grunduppdraget, 

utvecklingsmål och ekonomiskt utfall samt en sammanfattande analys.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens har under året i stort sett utfört 

grunduppdragen som planerat inom alla verksamheter. Det utvecklings- och 

anpassningsarbete som förvaltningen planerat för 2020-2021 har fått stå 

tillbaka på grund av extra arbete med anledning av Covid-19.                               

Det ekonomiska utfallet för 2021 är ett överskott om 3,998 Mkr. Prognosen 

per sista augusti är ett överskott om 1,780 Mkr, resultatet blir därmed 

2 218 Mkr bättre än förväntat. De främsta orsakerna till överskottet är 

minskade kostnader inom kommunförrådet och att kostenhetens verksamhet 

har bedrivits med ett kök med anledning av byggnationen kök Haga.  

2021 är för kommunledningsförvaltningen ett år som präglats av pandemins 

följdverkningar, vilket i viss mån har påverkat det långsiktiga 

utvecklingsarbetet i både kommun och förvaltning. Dels på grund av 

tidsbrist, dels eftersom samverkansprocesser kring grunduppdrag och 

utveckling försvårats utifrån restriktioner för att minska smittspridning.             

Det ekonomiska utfallet uppgick till plus 1,3 Mkr jämfört med budget, att 

jämföra med delårsprognosen som bedömts till minus 1,2 Mkr för helåret. 

Kommunledningsförvaltningens uppdrag och mål är långsiktiga och den 

samlade bedömningen är att målsättningen för året har uppnåtts delvis.      

 

Beslutsunderlag                       

Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-04-13.                               

Reviderad verksamhetsberättelse 2021 – KS Kommunledningsförvaltningen. 

Verksamhetsberättelse 2021 – KS Samhällsbyggnadsförvaltningen.      

 

Kommunstyrelsens beslut              
  -  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande    

     verksamhetsberättelse 2021 för kommunledningsförvaltningen och  

     samhällsbyggnadsförvaltningen.                                                                         
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§ 73 Dnr 2022-000090 004 

Förslag till ny förvaltning - e-arkiv Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Vintern 2019/2020 tecknar kommunerna ett samverkansavtal gällande             

e-arkiv Väst. Avtalet sträcker sig fram till 2026-09-20. Grundprincipen i 

avtalet är att varje enskild kommun bidrar med sina egna kostnader och att 

samtliga kommuner bidrar i samverkan. Ändringar i samverkansavtalet och 

principiella frågor för kommunerna behöver enighet mellan kommunerna. 

                                                                                                                      

Den samlade organisationen består av tre delar. Först och främst varje 

kommuns egen lokala bemanning samt samverkan Förvaltning e-arkiv Väst, 

enligt principen 150%. Organisationen enligt samverkansavtalet består av 

operativa styrgruppen och arkivrådet med dess kontaktpersoner i 

kommunerna. Operativa styrgruppen och arkivrådet möter kommunernas 

ansvariga chefer för arkivfrågor i Chefsforum. Arkivforum syftar till att ge 

alla involverade information. 

 

Samverkan enligt principen 150% innebär 60 arbetstimmar per vecka. 

Samverkan för förvaltning e-arkiv Väst, håller ihop de 15 medlemmarnas 

arbete med e-arkivet. Samverkan hanterar också e-arkiv Västs leverantörer; 

Ida Infront och IT-Fabriken. Gemensamt resultat såsom anslutningshandbok 

förvaltas. Vidare är denna organisation verkställande gentemot arkivrådet 

och operativa styrgruppen. 

                                                                                                                               

Varje kommun har sin egen lokala organisation för sitt arbete med e-arkivet. 

De kommuner som har samma verksamhetssystem arbetar gemensamt i ett 

anslutningsprojekt. 

                                                                                                                                      

De övergripande arbetsuppgifter som ”principen 150%” kommer att utföra 

listas i föreliggande tjänsteskrivelse, såsom arbetsuppgifter kopplade till 

tjänsten e-arkiv, stödjande aktiviteter till tjänsten och samverkan.    

Projektet för breddinförandet avslutas, enligt tidigare beslut, 2022-12-31. 

Det nya arbetssättet ska träda i kraft den 1 januari 2023 i samband med att 

förvaltningen tar vid.  

                                                                                                                     

Kommunikationschefens bedömning framgår av tjänsteskrivelsen.  

 

Beslutsunderlag                          

Tjänsteskrivelse kommunikationschef 2022-04-05. 
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forts. § 73 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att alla medlemmar 

fattar motsvarande beslut, att förvaltningen för samverkan e-arkiv 

Väst under perioden 2023-01-01 till 2026-09-20 ska utföras enligt 

principen 150 % vilket innebär 60 timmar per vecka där kommunerna 

delar lika på kostnaderna, att kommunen deltar aktivt i samverkan 

och på förekommen fråga, om möjligt, bidrar till bemanning enligt 

principen 150 % (60 timmar per vecka), att principen 150 % enligt 

detta beslutsunderlag dokumenteras, av operativa styrgruppen, i en 

bilaga till Samverkansavtalet. 
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§ 74 Dnr 2021-000130 003 

Revidering - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för               

Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antar 2008-09-23 § 80 allmänna lokala 

föreskrifter för Dals-Eds kommun. En översyn av föreskrifterna har 

gjorts 2021 och i samband med översynen föreslås tillägg för 

båtförvaring i Lilla Le samt för fyrverkerier. Kommunfullmäktige 

godkänner tilläggen 2021-06-16. Därefter har Länsstyrelsen prövat 

revideringen och beslutar upphäva §§ 21 och 22 medan övriga 

ändringar som handlar om tillägg kring vilka platser föreskrifterna ska 

tillämpas, lämnats utan erinran.  

Ärendet bereds på nytt för att §§ 21 och 22 som upphävts, berör 

båtförvaring och pyroteknik.                                                                 

 

För att förhindra nedskräpning och minskad framkomlighet på grund 

av båtförvaring föreslås att förvaring av båtar i sjön styrs upp genom 

ett tillägg i kommunens lokala ordningsföreskrifter. 

Skylt har föreslagits att sättas upp i anslutning till de områden där båtar 

brukar förvaras med texten: 

“Tillåtet att förtöja och förvara båtar i sjön och på intilliggande 

kommunal mark under perioden 1 april - 31 oktober. Förvaring får 

inte ske på sådant vis att framkomlighet försvåras. Båtar som förvaras 

på kommunal mark ska vara tydligt märkta med ägarens 

kontaktuppgifter. Båtar som inte omhändertas under vinterperioden (1 

november - 31 mars) kan komma att bortforslas på ägarens 

bekostnad.” 

 

Länsstyrelsen har upphävt paragrafen med hänvisning till att 

Miljöbalkens bestämmelser om föreläggande, rättelse och straffansvar 

kan komma att bli aktuella när båtägare överger sina båtar. Mot denna 

bakgrund bedömer Länsstyrelsen att delen om båtförvaring i 

ordningsföreskriften ska upphävas då förhållandena redan är reglerade 

i en annan författning.  

 

För att köpa, inneha och använda fyrverkerier finns en åldersgräns på 18 år. 

Fyrverkeriartiklar som låter som främsta effekt samt smällare är inte tillåtet i 

Sverige. Tillstånd från polisen krävs om tid och plats för avfyrandet kan 

komma att innebära olägenhet eller skada för andra, det finns inget generellt 

tillståndskrav. 
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forts. § 74 

 

I det föreslagna tillägget från 2021 gör Länsstyrelsen bedömningen att 

totalförbudet mot pyrotekniska varor är utformat för generellt och träffar ett 

för stort antal platser för att det ska kunna utgöra ett undantagsfall, varför 

Länsstyrelsen upphäver föreskriften.  

Kommunen har möjlighet att i ordningsföreskrifterna reglera och avgränsa 

användandet till vissa tidpunkter och områden vilket föreslås i det 

föreliggande förslaget till reviderade ordningsföreskrifter.   

 

Finansiering av skyltning för båtförvaring sker inom 

samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie budget.  

 

Efter Länsstyrelsens prövning av föreskrifterna, anslås beslutet på 

anslagstavlan och kommuniceras via kommunens hemsida och sociala 

medier.  

 

 

Beslutsunderlag                   
Tjänsteskrivelse bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-04-06.                                                                                              

Förslag till reviderade ordningsföreskrifter. 

 

      

Beslutsförslag                                                                                       

   -  Kommunfullmäktige beslutar att revidera lokala  

      ordningsföreskrifter enligt förslag. 
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§ 75 Dnr 2021-000129 253 

Försäljning av fastigheterna Dals-Ed Kårslätt 1:36 Karlssons 

varuhus i Ed AB och Dals-Ed Kårslätt 1:39 Formfräsning Ed 

AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-06-02 § 75 att acceptera anbuden från 

Karlssons varuhus i Ed AB och Formfräsning i Ed AB under förutsättning att   

överenskommelse sker om diverse avtalsskrivningar.          

Kommunstyrelsens beslutar också att kommunstyrelsen ska godkänna 

erforderliga handlingar innan kommunstyrelsens ordförande uppdras att 

teckna densamma. 

Samhällsbyggnadschef redovisar vid dagens sammanträde 

köpekontrakt/köpebrev samt arrendeavtal för upplåtelse av mark till 

miljöstationen. 

 

Beslutsunderlag                           

Köpekontrakt/köpebrev Karlssons Fastigheter i Ed.              

Köpekontrakt/köpebrev Formfräsning i Ed AB.                            

Arrendeavtal Karlssons Fastigheter i Ed. 

      

Kommunstyrelsens beslut                             

  -  Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande    

     att slutföra försäljningen samt att teckna erfoderliga handlingar. 
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§ 76 Dnr 2022-000087 175 

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om 

brandfarliga och explosiva varor för 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsterna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål och Årjäng har tagit fram en 

gemensam övergripande beskrivning av tillsynsplanen. 

Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av dessa lagar med 

tillhörande föreskrifter. 

Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och 

enligt handelsprogrammet skall en tillsynsplan antas för varje år. 

Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör myndighetsutövning enligt 

LSO och LBE. 

      

Beslutsunderlag                            
Tjänsteskrivelse Stf. räddningschef 2022-03-25.                                                             

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2022 samt bilaga  

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta Tillsynsplan enligt Lag om skydd 

mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2022. 
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§ 77 Dnr 2022-000086 171 

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra 

brandskyddskontroll och rengöring/sotning av alla förbränningsanordningar. 

På många håll i landet utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av 

kommunen. Dals-Eds kommun har avtal med Sotarn på Dal som gäller fram 

till och med 2022-06-30. Avtalet är förlängt med två år fram till 2024-06-30. 

 

Taxa för sotning och brandskyddskontroll är indexreglerad och revideras 

årligen som regel per den 1 april via SKR:s sotningsindex. 

Kommunstyrelsen beslutar 2017-11-29 att godkänna föreliggande avtal med 

Sotarn på Dal AB och de medföljande bilagorna kring sotningsfrister och 

objektspriser. 

  

Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll följer således inte 

budgetåret då taxan för innevarande år sträcker sig fram till den 31 mars 

2022. Bedömning görs därför om att kommunfullmäktige för sin behandling 

av taxan kan hänvisa till den årliga revideringen av centralt index för sotning 

och brandskyddskontroll och att låta kommunstyrelsen tillika 

räddningsnämnd, fastställa taxan. När taxan är fastställd ska publicering ske 

via kommunens hemsida.  

  

     

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse Stf. räddningschef 2022-03-23.                        

Sotningsindex 2022 – Sveriges Kommuner och Regioner 

   

    

Kommunstyrelsens beslut 

     -    Kommunstyrelsen beslutar med kommunfullmäktiges bemyndigande,    

          att fastställa taxan för sotning i enlighet med indexreglering från  

          SKR. 
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§ 78 Dnr 2021-000200 000 

Motion - Samverkan på alla nivåer i samhället kring 

klimatförändringarna 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2021-08-17 från Per Normark (V) som gäller att 

samverka på alla nivåer i samhället kring klimatförändringarna. 

Kommunfullmäktige beslutar 2021-08-25 § 55 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslutar 2021-09-22 § 144  

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att som ett första steg i 

beredningen inkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med en 

redovisning kring vad kommunen gör idag, vilka målsättningar som är 

fastställda samt vilka åtagande kommunen har utifrån lagstiftning och egna 

beslut.                                                                                                            

Kommunen ingår i olika projekt, delprojekt, strategier tillsammans med 

Västra Götalands regionen, Fyrbodal, Dalslands Miljö- och energiförbund. 

Dals-Eds kommun arbetar utifrån ett miljöledningssystem som syftar till att 

skapa ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete som ska leda till ständiga 

miljöförbättringar.                                                                                           

Dessutom arbetar en energigrupp med frågor kring klimat och energi. 

Hållbarhetsåret 2022 som har fokus på hållbarhet ur ett brett perspektiv; 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt och med utgångspunkt i 

Utvecklingsplan, Avfallsplan, Klimatlöften, Energi- och klimatstrategi 

Agenda 2030, Hållbarhetskompassen och Miljörutiner.                                  

Klimatlöften 2021 där kommunen åtog sig att arbeta med 11 klimatlöften  

varav 10 stycken genomförts helt och en har påbörjats.                                            

I december 2021 lämnar kommunen över 13 klimatlöften, varav 9 nya löften, 

som kommunen har valt att arbeta med under 2022 i syfte att ytterligare 

skruva upp det befintliga klimatarbetet.                                                                 

Ärendet överlämnas 2022-02-09 till de politiska gruppledarna och vid 

arbetsutskottet 2022-03-09 uppdras åt kommunledningsförvaltningen att ta 

fram ett förslag på motionssvar utifrån inkomna synpunkter från  

partigrupperna.     

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-02-08.                   

Motion – Vänsterpartiet Dals-Ed.                                                 

Beslutsförslag 

  -   Kommunfullmäktige beslutar att utifrån föreliggande redovisning,    

      bedöms att kommunens åtgärder och åtaganden är tillräckliga och      

      att motionen därmed anses besvarad. 
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§ 79 Dnr 2021-000278 330 

Medborgarförslag - Anlägga områden med inhemska växter 

för att främja den biologiska mångfalden på kommunens alla 

tätortsnära grönytor 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2021-10-26 om att anlägga områden med 

inhemska växter för att främja den biologiska mångfalden på kommunens 

alla tätortsnära grönytor. Kommunfullmäktige beslutar 2021-11-09 § 89 att 

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.             

Därefter beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18 att uppdra till    

samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda ärendet.                                  

Medborgarförslaget ligger i linje med kommunens utvecklingsplan, där lyfts 

den fantastiska naturen i kommunen, en viktig resurs som ger särskilt goda 

förutsättningar för utveckling av besöksnäring och friluftsliv.                                 

Förslaget ligger också delvis i linje med den antagna och nyligen reviderade 

trädvårdsplanen. Inom ramen för de styrdokument som finns och beslut som 

tagits, finns redan visst ekonomiskt utrymme. Det finns också en viss 

möjlighet att söka externa medel för att möjliggöra en mer skyndsam process 

i riktning mot förslaget. Det är dock viktigt att ta i beaktande att förändringar 

som görs, kräver skötsel och underhåll över tid, vilket också innebär att det 

behövs ekonomiska förutsättningar över tid.                                                             

AMI-chef bedömer att Dals-Eds kommun kan arbeta mot delar av 

medborgarförslaget. I första hand genom att utgå från trädvårdsplanen och 

successivt arbeta för att föra in fler blommande träd, buskar, perenner och 

lökväxter med högt pollineringsvärde på tätortsnära grönområden och ytor. 

Arbeta för att aktivt öka mångfalden i samband med andra planerade arbetet 

som t ex uppfräschning av Freudenthalska parken och Terrassparken.  

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse AMI-chef 2022-03-02.                  

Motion 2021-10-26.                                                                                                    

                                                                                                             

Kommunstyrelsens beslut 
  -  Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen  

      att arbeta i enlighet med medborgarförslaget, då det också ligger i linje  

      med andra redan fattade beslut och planer för Dals-Eds kommun. 

Beslutsförslag                                                                                                                       
  -  Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarad   

     utifrån Arbetsmarknads och Integrationschefens yttrande.                                                                                                                                                                           

Expedieras till                                 
Samhällsbyggnadsförvaltningen                                                                     

KF            
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§ 80 Dnr 2020-000224 041 

Budget och mål 2022, plan 2023-2024 -                         

Verksamhetsplan KS kommunledningsförvaltning 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår. 
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§ 81 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar från Folkhälsorådets sammanträde den 25 april 2022 

om redovisning för 2021, presentation av trygghet och arbetsro på Haga, 

statistik kring folkhälsoområdet, information om LUPP-enkät för våra 

ungdomar. 

 

Personalföreträdare har sedan 2021 haft möjlighet att närvara vid 

sammanträden och så har skett i FOKUS-nämnd och socialnämnd.               

Kallelse skickas ut och företrädarna får närvara på nämndens behandling av 

ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

anställda. Bitr. kommunchef/kommunikationschef återkommer till 

kommunstyrelsen med en skriftlig rapport som framförallt berör 

återkoppling mellan personalföreträdare och berörda personal. 

 

Kommunstrateg informerar om den genomförda marknadsundersökningen 

av bostäder som kommunen gjort tillsammans med Edshus. En särskild del 

avsåg eventuellt intresse kring den obebyggda tomt som finns i anslutning 

till Linden. Syftet med undersökningen är att skapa en bättre bild av 

behov/efterfrågan på bostadsmarknaden.  Målgruppen har varit + 50, utifrån 

att andelen äldre förväntas öka och därmed behovet av särskilt eller anpassat 

boende. Totalt har 392 personer medverkat i undersökningen. 
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§ 82 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar från sammanträde med direktionen för Fyrbodals 

kommunalförbund den 31 mars 2022 om följande beslutsärenden: 

Internkontrollplan 2022-2024.                              

Årsredovisning 2021.                                                                                               

Förslag till åtgärd avseende statlig närvaro i kommunerna Fyrbodal.  

Näringslivsstrategi 2030.                                                                  

Uppföljning samarbete Kommunakademin Väst.                                       

Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal samt Färdplan -  länsgemensam 

strategi för god och nära vård.                                  

Ersättning för hemvård och hemsjukvård i annan kommun 2022. 
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§ 83 Dnr 42342  

Delegationsbeslut KS 2022-04-27 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.      
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forts. § 83 

 

Delegat                              Beskrivning 

Samhällsvägledare            Delegationsbeslut 2022-33 - Parkeringstillstånd 3. 

 

Samhällsbyggnadschef      Delegationsbeslut 2022-34 - Nyttjanderätts-   

                                           /skötselavtal 2022 - Ed 10:3 - Smör & Socker AB. 

 

Fastighetsförvaltare           Delegationsbeslut 2022-35 - Markavtal -  

                                           GlobalConnect AB. 

 

Administratör KS/             Delegationsbeslut 2022-36 - Yttrande Dals-Eds 

Samhällsbyggnadsförv.     Countryfest 2022. 

 

Stf. räddningschef             Delegationsbeslut 2022-37 - Tillståndsbevis  

                                           brandfarliga och explosiva varor Brandt  

                                           personbilar AB. 

 

Stf. räddningschef             Delegationsbeslut 2022-38 - Tillståndsbevis  

                                           hantering av brandfarlig vara – Hagaskolan. 

 

Stf. räddningschef             Delegationsbeslut 2022-39 - Tillståndsbevis för  

                                           hantering av brandfarlig vara - Havd-Group  

                                           Purtech AB. 
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§ 84 Dnr 42343  

Meddelande KS 2022-04-27 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.      

      

 


