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Plats och tid
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Christina Virevik (C)
Elisabet Forsdahl (C)
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Elin Andersson, plan- och bygglovsingenjör §§ 88-89
Jessica Olsson, kommunstrateg §§ 88-90
Lars Hustoft, ekonomichef §§ 92, 94, 96
Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef §§ 93
Jonas Magnusson, controller KS §§ 93, 95
Somayeh Jamshidi § 96

Justerare

Börje Holmqvist

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, onsdagen den 1 juni 2022 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare
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Anett Isaksson

Ordförande
Martin Carling
Justerare
Börje Holmqvist
ANSLAG/BEVIS
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Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-01

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv

Underskrift
Anett Isaksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2022-06-23

§§ 85-113

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(40)

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Kommunstyrelsen
Ärendelista
§ 85

Dnr 2022-000097 615

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst .......................................................... 4
§ 86

Dnr 2022-000114 042

Årsredovisning Edshus 2021 ................................................................................... 5
§ 87

Dnr 2022-000132 003

Särskilt ägardirektiv för Edshus AB - översyn 2022 ................................................... 6
§ 88

Dnr 2021-000185 214

Godkännande - Planprogram för Le-området ............................................................ 7
§ 89

Dnr 2020-000138 250

Utveckling av Le-området/Bälnäs – Fortsatt process ................................................. 8
§ 90

Dnr 2021-000282 800

Utvecklings-/evenemangsmedel 2022 .................................................................... 10
§ 91

Dnr 2022-000135 253

Försäljning av tomt Dals-Ed Ed 1:58 ..................................................................... 11
§ 92

Dnr 2022-000018 041

Budget och mål 2023 plan 2024-2025 – Investeringsbudget/plan 2023/2024............... 12
§ 93

Dnr 2022-000125 042

Budgetuppföljning 2022 – Delårsrapport Tertial 1 Kommunstyrelsen –
kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning ................................. 14
§ 94

Dnr 42540

Budgetuppföljning 2022 - Tertial 1 Dals-Eds kommun ............................................. 15
§ 95

Dnr 2022-000137 003

Uppföljning Internkontroll 2021-2022 samt förslag internkontrollplan
2022/2023 .......................................................................................................... 16
§ 96

Dnr 2022-000025 042

Årsredovisning 2021 Dals-Eds kommun - Bokslut................................................... 18
§ 97

Dnr 2022-000155 700

Förslag - Tillägg i socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med
anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter ................................................. 20
§ 98

Dnr 2022-000126 140

Näringslivsstrategi och tillhörande handlingsplan för 2022 ....................................... 22
§ 99

Dnr 2022-000092 003

Lokala ordningsföreskrifter för Torghandel i Dals-Eds kommun ............................... 23
§ 100 Dnr 2018-000169 100

Byte av dataskyddsombud .................................................................................... 24
§ 101 Dnr 2020-000104 040

Annullering - Tillfällig förändring av riktlinjer för fakturerings och
kravrutiner Dals-Eds kommun............................................................................... 25
§ 102 Dnr 2022-000121 042

Årsredovisning och - revisionsberättelse 2021- Bokslut - Dalslands Miljö &
Energiförbund ..................................................................................................... 26
§ 103 Dnr 2022-000124 770

Förlängning - Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Dals Eds
kommun ............................................................................................................. 27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(40)

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Kommunstyrelsen
§ 104 Dnr 2022-000133 050

Dalslandsgemensam upphandling av Visselblåsarfunktion ........................................ 28
§ 105 Dnr 2022-000027 702

Remiss - betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av
alkoholdrycker - SOU 2021:95 .............................................................................. 30
§ 106 Dnr 2021-000240 700

Revidering - Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser ................ 31
§ 107 Dnr 2021-000239 700

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård ........................................... 32
§ 108 Dnr 2022-000153 042

Årsredovisning 2021- Stiftelsen Hugo Berglunds Donation ...................................... 33
§ 109 Dnr 2022-000154 042

Årsredovisning 2021 - Ester och Conrad Carlssons hjälpfond ................................... 34
§ 110 Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen ......................................................................... 35
§ 111 Dnr 14270

Rapport från Kommunalförbunden ........................................................................ 36
§ 112 Dnr 42544

Delegationsbeslut KS 2022-06-01 ......................................................................... 37
§ 113 Dnr 42545

Meddelande KS 2022-06-01 ................................................................................. 40

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-01

Kommunstyrelsen
§ 85

Dnr 2022-000097 615

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst
Sammanfattning av ärendet
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas
av Tolkförmedling Väst. Årsredovisningen ska innehålla
förvaltningsberättelse, resultat, balansräkning och finansieringsanalys.
Under 2021 har utförts cirka 341 000 uppdrag, vilket är cirka 16 000 fler
uppdrag än vad som budgeterats för under 2021. Årets resultat blev 5,4 mkr
att jämföra med budgeterat nollresultat. Förbundet har uppnått samtliga mål
för 2021.
Händelser under året av väsentlig betydelse:
- Nya medlemmar och en ny förbundsordning, den 1 januari fick förbundet
tre nya medlemskommuner.
- Pandemin har på olika sätt påverkat verksamheten även under 2021.
- Under året har en ny telefoniplattform driftsatts och Skype har ersatts av
Teams.
- Direktionen har under året beslutat att minska antalet kontor från fyra till
tre.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förbundsordningen 19§, och
har översänts efter revision till respektive medlem för beslut om
godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för
direktionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – AMI-chef 2022-04-08.
Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst.
Protokollsutdrag 2022-03-25 § 468 Tolkförmedling Väst.
Granskning årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse.
Förbundsordning Tolkförmedling Väst.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för
Tolkförmedling Väst samt beviljar direktionen ansvarsfrihet.
Jäv
Christina Virevik (C) och Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
Expedieras till
KF
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§ 86

Dnr 2022-000114 042

Årsredovisning Edshus 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av Edshus AB:s årsredovisning, revisionsberättelse
och granskningsrapport. Resultatet för år 2021 är positivt och uppgår till
659 kkr. Låg vakansgrad och låg räntenivå påverkar resultatet positivt.
Kommunstyrelsen har att föreslå kommunens ombud vid årets bolagsstämma
i Edshus AB. Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma
fatta beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen.

Beslutsunderlag
Edshus AB:s årsredovisning 2021.
Revisionsberättelse, PWC auktoriserad revisor.
Granskningsrapport, lekmannarevisor utsedd av fullmäktige.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Edshus AB:s
årsredovisning för 2021 och utse Kenneth Gustavsson (C)
till kommunens ombud vid 2021 års bolagsstämma i
Edshus AB.
- Ombudet befullmäktigas, att vid Edshus AB:s bolagsstämma fatta
beslut i enlighet med revisorernas förslag i revisionsberättelsen.
Jäv
Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsen
§ 87

Dnr 2022-000132 003

Särskilt ägardirektiv för Edshus AB - översyn 2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2010-11-24 § 83 nytt ägardirektiv för Edshus AB
mot bakgrund av ny lagstiftning som bland annat kräver mer av
affärsmässighet i verksamheten samtidigt som kravet på samhällsnytta
kvarstår. I samband med behandling i kommunfullmäktige 2010-11-24 § 83
av ärendet fastställs rutin om att ägardirektiven, ska behandlas för översyn
årligen i samband med årsredovisningen.
Det har inte inkommit något förslag till revidering av särskilt ägardirektiv
gällande översyn 2022.
Kommunstyrelsen granskar vid dagens sammanträde ägardirektiven för
Edshus AB.
Beslutsunderlag
Ägardirektiv för Edshus AB, antaget av kommunfullmäktige 2021-06-16.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige genomför översyn av ägardirektiv för Edshus
AB och beslutar att inte genomföra några ändringar.

Expedieras till
KF

Justerandes signatur
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§ 88

Dnr 2021-000185 214

Godkännande - Planprogram för Le-området
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2022-04-27 § 63 att godkänna
samrådsredogörelse för Planprogram Le-området och har uppdragit åt
förvaltningen att revidera planförslaget samt undersökning av betydande
miljöpåverkan, enligt samrådsredogörelse, inför godkännande. Planområdet
ligger i nordöstra delen av samhället Ed i södra delen av sjön Stora Le.
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.
Enligt 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 genomförda revideringar av planprogram samt undersökning av
betydande miljöpåverkan, enligt samrådsredogörelse, bedömer förvaltningen
att planprogrammet kan godkännas av kommunfullmäktige. Förvaltningen
föreslår att informationsbrev skickas ut för kännedom till samrådskretsen
enligt sändlista och fastighetsförteckning när kommunfullmäktige tagit ett
beslut om godkännande.
Beslutsunderlag
Enhetens tjänsteskrivelse 2022-05-11.
Planprogram 2022-05-11.
Undersökning betydande miljöpåverkan 2022-05-11.
Samrådsredogörelse 2022-04-19.
Karta planområdet 2022-02-09.
Kommunstyrelsens beslut
- att godkänna reviderat planprogram och undersökning av betydande
miljöpåverkan
- att godkänna samrådsredogörelsen, undersökning av betydande
miljöpåverkan samt karta över planområdet som en del av handlingarna
till planprogrammet
- att föreslå till kommunfullmäktige att godkänna Planprogram Le-området,
Dals Eds kommun med tillhörande handlingar
Expedieras till
Plan- och bygglovingenjör, Kanslienheten plan och bygg
KF
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§ 89

Dnr 2020-000138 250

Utveckling av Le-området/Bälnäs - Fortsatt process
Sammanfattning av ärendet
I samband med sanering av Le-området har medborgardialoger skett kring
framtida utveckling av området och förslagen har till största del bedömts
vara genomförbara inom befintliga detaljplaner. Befintliga detaljplaner
begränsar dock viss utveckling inom området, i synnerhet kring möjligheten
till besöksnäring med övernattning men även till försäljning av kommunägd
mark.
I syfte att utreda förutsättningar för utveckling av Le-området, samt att
se över vilka behov som finns för att möjliggöra önskad utveckling,
har ett planprogram tagits fram. Planprogrammet har varit ute på
samråd under våren 2022 och ska utgöra ett underlag för framtida
detaljplaner och utveckling av området.
Syfte och inriktning för Le-området är att det ligger i ett strategiskt och
attraktivt läge och är idag en nod för turism, besöksnäring och
friluftsliv och det föreslås därför att utveckling av området bör bidra
till områdets syfte och främja turism, besöksnäring, rekreation och
attraktivitet.
Bedömning har gjorts att beslutanderätten för “Plan för framtida utveckling
och prioritering av Le-området” faller inom ramen för kommunstyrelsens
reglemente.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kommunstrateg, för arbetsgruppen Le-området,
2022-05-11.
Förslag - Plan för framtida utveckling och prioritering av Le-området,
Dals-Eds kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner planprogram för Le-området,
- att godkänna “Plan för framtida utveckling och prioritering av Leområdet”
- att inriktningen för utveckling av Le-området bör bidra till områdets syfte
och främja turism, besöksnäring, rekreation och attraktivitet
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2022-06-01

Kommunstyrelsen
forts. § 89

- att inte försälja mark inom Le-området i dagsläget, men att kommunen
ska ställa sig positiva till arrende/nyttjanderättsavtal som bidrar till
turism, besöksnäring, rekreation och attraktivitet inom området.
- att kommunen aktivt ska bevaka eventuella försäljningar av extern mark i
området och ställa sig positiva till att utöka kommunal mark inom
området för att säkerställa att framtida markanvändning bidrar till
Le-områdets syfte.
- att uppdra åt Kanslienheten plan- och bygg att se över förutsättningar för
ny detaljplan som möjliggör för husbåtar i dammen samt att ta fram
underlag för politiskt beslut om planbesked inklusive finansiering av ny
detaljplan.
- att uppdra åt arbetsgruppen för Le-området att ta fram en
genomförandeplan för utveckling av Le-området inom befintliga
detaljplaner. Fokus ska vara på åtgärder som främjar turism,
besöksnäring, rekreation och attraktivitet i området. Arbetsgruppen ges i
uppdrag att återkomma med denna till kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kanslienheten, plan och bygg
Plan- och bygglovsingenjör
Samhällsbyggnadschef
Näringslivsutvecklare
Turismutvecklare
Kommunstrateg
Fastighetsförvaltare
Bitr. Kommunchef
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2022-06-01

Kommunstyrelsen
§ 90

Dnr 2021-000282 800

Utvecklings-/evenemangsmedel 2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2021-11-24 att godkänna den föreslagna
fördelningen av evenemangs- och utvecklingsmedel 2022 och att uppföljning
och eventuella förslag till omfördelning ska ske vid kommunstyrelsens
sammanträde 1 juni 2022.
100 tkr av evenemangsmedlen har avsatts i samband med beslutet till
FOKUS-nämnden att fördela enligt ansökningsomgång. I och med
avsättningen överläts också beslutanderätten om tilldelningen från
kommunstyrelsen till FOKUS-nämnden.
Kommunstrateg föredrar ärendet och redogör för de aktiviteter som
pågår/avslutats samt budget, vilket också redogörs för i föreliggande
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-05-03.
Bilaga till tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen och förslag till
ytterligare fördelning av evenemangs- och utvecklingsmedel 2022.
Uppföljning och eventuella förslag till omfördelning sker vid
kommunstyrelsens sammanträde 5 oktober 2022.

Expedieras till
Kommunchef
Bitr. kommunchef/kommunikationschef
Kommunstrateg
Samhällsbyggnadschef
Controller KS
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Kommunstyrelsen
§ 91

Dnr 2022-000135 253

Försäljning av tomt Dals-Ed Ed 1:58
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastighet Dals-Ed Ed 1:57 vill köpa tomten Ed 1:58.
Någon byggnation på tomten är inte planerat, utan tanken är att göra någon
form av lekpark för boende på området.
Situation är speciell när någon vill förvärva en tomt utan några planer på
byggnation.
Tomten har varit till salu under en längre tid utan något intresse.
Fastighetsförvaltare bedömer att idén är positiv om att förvärva tomten och
göra ett enklare lekområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2022-05-10.
Bilaga – karta.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar godkänna att avsteg görs vid försäljning av
tomt Dals-Ed, Ed 1:58 och att försäljning sker enligt ordinarie taxa.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt fastighetsförvaltare att ta fram
erforderliga handlingar samt underteckna densamma.

Expedieras till
Fastighetsförvaltare
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Sammanträdesdatum

2022-06-01

Kommunstyrelsen
§ 92

Dnr 2022-000018 041

Budget och mål 2023 plan 2024-2025 –
Investeringsbudget/plan 2023-2024
Sammanfattning av ärendet
Underlag avseende investeringsbehov för planperiod 2023-2025 har tagits
fram i dialog med samhällsbyggnadsförvaltning och IT-enheten. Beredning
har skett i kommunchefens ledningsgrupp för att fånga upp eventuella
ytterligare behov avseende lokal och IT-investeringar i förvaltningarna.
Sammanställd investeringsplan 2023-2025
Belopp i tkr

Budget
2022

Skattefinansierat

Plan
2024

Plan
2025

17 500

17 210

13 200

11 800

1 500

1 500

1 500

1 500

Uppgradering Procapita soc och FOKUS

950

0

0

0

KS-ordf objektsreserv

400

400

400

400

Gemensamma IT-investeringar

915

900

900

900

Hagaskolan ny matsal

3 800

0

0

0

Övriga fastighetsinvesteringar

5 000

8 700

4 500

3 300

Räddningstjänst ack belopp för nyanskaffning
fordon

500

500

500

500

Kost och städ

400

200

200

200

Gata/väg/park

2 600

3 400

4 000

3 800

Kommunförråd

600

600

200

200

SHB objektsreserv

835

1 010

1 000

1 000

Taxefinansierat

12 300

6 500

5 700

3 700

Vatten- och avloppsverksamhet

11 200

6 000

5 500

3 500

1 100

500

200

200

0

0

0

0

29 800

23 710

18 900

15 500

Inventarier hela kommunen

Renhållningsverksamhet
Exploateringsverksamhet
Totalt

Justerandes signatur

Budget
2023
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fort. § 92

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-04-14.
Investeringsplan 2023-2025.
Beslutsförslag
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
föreliggande investeringsplan för perioden 2023-2025.

Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsen
§ 93

Dnr 2022-000125 042

Budgetuppföljning 2022 – Delårsrapport Tertial 1KS Kommunlednings- och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har efter tertial 1 2022 att inkomma med
helårsprognos för året. Förvaltningen har under 2022 ett anpassningskrav på
400 000 kr för att kunna hålla sig inom anslaget på 38 mkr.
Verksamheten har trots vissa budgetavvikelser hållit sig inom anslagen
budget och därför behövs inga drastiska åtgärder vidtas.
Prognosen för tertial 1 visar på att kommunledningsförvaltningen kommer
att följa budget, med en positiv avvikelse om 5 000 kr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter tertial 1, 2022 att inkomma
med helårsprognos för året. Förvaltningen har inga anpassningskrav på
sig och de planerade kostnaderna inrymdes vid årets början i anslagna
43,691 mkr. Under årets fyra första månader har ekonomin i
verksamheten i stort följt den plan som lagts. De flesta ansvar följer
budget ganska väl och några ansvar har gjort ett positivt resultat.
Det finns dock vissa orosmoment i höjda priser och ökad inflationstakt,
som konkretiseras i höjda priser på flera områden som energi,
livsmedel och byggmaterial med mera.
Prognosen för tertial 1 visar på att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer
att göra ett positivt resultat för 2022 om 1 760 tkr.
öö
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - controller KS 2022-05-16.
Tjänsteskrivelse - samhällsbyggnadschef 2021-05-10.
Uppföljning Tertial 1, 2022 – KS Kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna helårsprognos för
Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning och
samhällsbyggnadsförvaltning efter tertial 1.

Expedieras till
Controller KS
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Kommunstyrelsen
§ 94

Dnr 42540

Budgetuppföljning 2022 - Tertial 1 Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport från nämnderna och kommunen totalt ska behandlas på
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2022. Vid dagens
sammanträde sker redovisning av delårsrapport och helårsrapport.
Finansverksamheten inklusive skatter och statsbidrag totalt bedöms i nuläget
att ligga 8,4 mkr bättre än budget på helår.
Kommunfullmäktige och revision samt valnämnden bedöms hålla den
budgetram som tilldelats.
KS kommunledningsförvaltning bedöms totalt sett hålla den budgetram som
tilldelats.
KS Samhällsbyggnadsförvaltning bedöms för helåret ett överskott om 1 760
tkr och orsaken är i huvudsak avyttring av en del maskiner och planen är
försäljning av två fastigheter. Det finns en hel del osäkerhetsfaktorer på
grund av höjda priser och ökad inflationstakt. Socialnämndens resultat
bedöms vid 2022 års utgång redovisa ett underskott mot budget med cirka 5
mkr. Den största enskilda faktorn till underskottet är en ramanpassning som
för 2022 uppgår till 4,3 mkr.
FOKUS-nämndens prognos för helåret är ett underskott på 4,2 mkr och den
största enskilda orsaken till detta är att kostnaderna för köpta platser i andra
kommuner fortsätter att öka kraftigt.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse föreligger och beskrivning görs i tabellform
av nämnder och styrelse gällande prognos för utfall avseende budget 2022
samt skatteunderlagsprognoser. Därutöver lämnas ytterligare kommentarer
till prognos tertial 1 och en redogörelse av det pågående analysarbetet –
kommunövergripande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-05-18.
Nämndernas budgetuppföljning tertial 1.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar godkänna helårsprognos för Dals-Eds
kommun efter tertial 1.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budgetuppföljning tertial 1 för
Dals-Eds kommun.
Expedieras till
Ekonomichef
KF

Justerandes signatur
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Dnr 2022-000137 003

Uppföljning Internkontroll 2021-2022 samt förslag
internkontrollplan 2022/2023
Sammanfattning av ärendet
En god intern styrning och kontroll syftar till att säkra en ändamålsenlig och
effektiv förvaltning samt att undvika att allvarliga fel och skador uppstår. En
god intern kontroll begränsar även risken för oegentligheter och andra
former av bedrägligt beteende. Den interna kontrollen i Dals-Eds kommun
styrs av ”Reglemente för intern kontroll” senast reviderat 2019-06-19.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en
god intern kontroll. Vidare har nämnderna det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom respektive nämnd. Varje nämnd ska årligen anta en
plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska samtidigt ange
när och hur redovisning av uppföljningen ska ske. Därutöver ska resultatet
från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera
förbättringar.
Utifrån det samordnade ansvaret i enlighet med reviderat reglemente, görs
bedömningen att arbetet med internkontroll fortskrider och förvaltningarna
arbetar utifrån de planer som lagts. Samverkan har skett gällande
riskanalysen som redovisats på nämndsamrådet samtidigt som
ekonomienheten och kommunens digitaliseringsstrateg hjälpt till och
informerat och inspirerat förvaltningarna i deras arbete med internkontrollen.
En risk som identifierats är kommunens förmåga och robusthet att hantera en
eventuell samhällsstörning, och då främst hur länge kommunens verksamhet
skall kunna verka utan hjälp utifrån. Frågorna kring denna risk har i nuläget
inte helt processats klart utan kommer att bli en fråga att hantera i det
framtida arbetet med internkontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Controller KS.
Uppföljning Internkontroll 2021-2022 samt förslag internkontrollplan
2022/2023 – Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltning och
samhällsbyggnadsförvaltning.
Beslut Socialnämnden 2022-05-25 § 3.
Uppföljning internkontroll 2021-2022 – Socialnämnden.
Beslut FOKUS-nämnden 2022-05-25 §§ 33-34.
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande uppföljning av
internkontrollplan 2021/2022 för kommunstyrelsens del.
Kommunstyrelsen tar del av internkontroll uppföljning 2021/2022 för
socialnämnden och FOKUS-nämnden.
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan 2022/2023 för
kommunstyrelsens del. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas
rapportering av arbetet med internkontrollplaner.

Expedieras till
Nämnderna
Ekonomienheten
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Dnr 2022-000025 042

Årsredovisning 2021 Dals-Eds kommun - Bokslut
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef, ekonomichef och tf. ekonomichef föredrar ärendet.
Årets resultat innebär att kommunens ekonomiska marginal förbättrats
jämfört med nivån vid ingången av året. Trots ett negativt resultat för 2019
så ligger den genomsnittliga resultatnivån på en acceptabel nivå sett över den
senaste treårsperioden och därför i linje med vad det finansiella målet anger.
Det beror till stor del på de extra anslag som tillförts kommunsektorn under
2020 och 2021 bland annat till följd av Covid-19.
Dals-Eds kommun redovisar ett resultat på +17,7 mkr, en positiv avvikelse
mot budget om +10,4 mkr. Jämfört med resultatet 2020 är det en förbättring
med 1,9 mkr.
Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var totalt -8,9 mkr.
Socialnämndens budgetavvikelse uppgick till -9,1 mkr, FOKUS-nämndens
budgetavvikelse till -5,4 mkr.
För kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning så blev utfallet +1,3 mkr
jämfört med budget, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning
redovisade en positiv avvikelse mot budget på +4,0 mkr.
Kommunens "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning" stipulerar att god
ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt,
ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet
med lagar, regler och etablerade normer. De finansiella samt
verksamhetsmässiga målen beslutas årligen när kommunfullmäktige antar
kommunplanen. Bedömningen är att kommunen i allt väsentligt har en god
ekonomisk hushållning.
Kommunen uppfyller sex finansiella mål för god ekonomisk hushållning
under 2021.
Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun antar i december 2019
utvecklingsplanen för åren 2020-2023. Utvecklingsplanen har åtta
utvecklingsmål inom de fyra utvecklingsområdena; kompetens, demokrati,
plats och miljö. Bedömningen av måluppfyllelsen är att 8 mål efter andra
året delvis ha uppnåtts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef 2022-05-18.
Årsredovisning 2021 Dals-Eds kommun.
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till
årsredovisning 2021 för Dals-Eds kommun och att årsredovisningen
överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reservera
13,9 mkr till resultatutjämningsreserven.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisning 2021.

Expedieras till
KF
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Dnr 2022-000155 700

Förslag - Tillägg i socialnämndens reglemente samt
tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter
Sammanfattning av ärendet
Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag
om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i
kraft från och med 1 augusti 2022. Lagstiftningen innebär bland annat att
detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria
nikotinprodukter. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn
och unga, mot beroendeframkallande produkter.
Handläggare på Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet har tagit fram
underlaget till denna skrivelse med förslag till beslut.
Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller
alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och
påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen
och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och
tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet.
De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria
nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i
lag om tobak och liknande produkter.
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria
nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av
tobaksfria nikotinprodukter, samt utöva den omedelbara tillsynen över att
reglerna följs vid försäljning. Kommunen får enligt lagen ta ut en avgift för
sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med
tobaksfria nikotinprodukter.
För att socialnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljningen
och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till nämndens
reglemente göras.
Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt
alkohollagen när det gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, ecigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.
Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen
lagstiftning enligt propositionen. Detta innebär att anmälan,
egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig, men kan
precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen.
Dalsland & Säffles Alkohol- och tobakenhet förslår därför att en ny avgift
införs som avser Tobaksfria nikotinprodukter och framgår i beslutsförslaget.
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Kommunchefens bedömning är att föreslå socialnämnden vara den nämnd
som hanterar även dessa frågor eftersom motsvarande ärenden redan
handhas av denna nämnd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-05-25.
Information om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, Länsstyrelsen VG.
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, under
förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition,
att:
- Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen om
Tobaksfria nikotinprodukter
- En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i
avgiftssystemet med en avgift om 2 000 kr vid försäljning av endast
denna produktgrupp. Vid försäljning av två produkter till exempel folköl,
e-cigaretter blir det 3 500 kr, vid försäljning av tre produkter blir summan
4 500 kr och vid försäljning av fyra produkter 5 000 kr. Om det finns ett
tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per produkt utöver den årliga
tillsynsavgiften för tobak som är 5 000 kr.
- Uppdra åt Socialnämnden att för egen del besluta att uppdra åt Dalsland
& Säffles Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på
uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med
anledning av den nya lagen om Tobaksfria nikotinprodukter

Expedieras till
KF
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Dnr 2022-000126 140

Näringslivsstrategi och tillhörande handlingsplan för 2022
Näringslivsstrategin 2015-2020 har inte förnyats efter 2020 på grund av
pandemin som krävt helt andra åtgärder gentemot näringslivet samt att ny
näringslivsutvecklare har rekryterats med start oktober 2020.
Ett förslag på ny strategi och tillhörande handlingsplan har sedan slutet av
februari varit ute för påseende och revidering. Företagarna i Ed, enskilda
företag, kommunstyrelsens AU och tjänstemän inom kommunens
organisation har lämnat synpunkter.
Näringslivsrådet antar den 16 mars 2022 en reviderad version av
näringslivsstrategi och handlingsplan.
Handlingsplanen gäller alltid ett år i taget medan strategin brukar gälla flera
år och följa mandatperioderna. Eftersom det är valår så är inriktningen att
även strategin ska gälla under ett år framåt med möjlighet att revidera den
inför år 2023.
Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för ökat samarbete mellan
kommun och företag, näringslivsorganisationer och inom kommunens
enheter. De befintliga företagen ska kunna växa och att nya företag etableras
för ytterligare tillväxt.
Näringslivsstrategin med handlingsplan bygger på fem fokusområden som
innefattar alla mål och relevanta åtgärder:
- Stärka företagsklimat och förbättra dialog och service
- Öka Dals-Eds attraktivitet för både boende och besökare
- Stärka kompetens och arbetskraft för vårt näringsliv
- Underlätta för etableringar och expansion
- Förbättra kommunikation och marknadsföring
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare 2022-04-27.
Näringslivsstrategi Dals-Eds kommun 2022.
Handlingsplan 2022.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande näringslivsstrategi
och tillhörande handlingsplan för 2022.
Expedieras till
Näringslivsutvecklare
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Dnr 2022-000092 003

Lokala ordningsföreskrifter för Torghandel i Dals-Eds
kommun - Tillägg
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2008-05-28 § 43 antagit lokala ordningsföreskrifter
för torghandel i Dals-Eds kommun, som ersatte torghandelsföreskrifterna
från 1996-01-01.
Önskemål har inkommit om ett tillägg till § 1 vad avser de lokala
ordningsförskrifterna. Nuvarande ordningsföreskrift § 1 lyder;
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän
ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen, (1993:1617)
och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för
salutorg i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den
allmänna ordningen.
Förslag till tillägg § 1:
Med salutorg avses hela torget i centrum av Ed.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunkanslist 2022-05-06.
Förslag lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Dals-Eds kommun.
Förslag - Karta över salutorget.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta följande tillägg avseende § 1
i de Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Dals-Eds kommun;
”Med salutorg avses hela torget i centrum av Ed.”

Expedieras till
KF
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Dnr 2018-000169 100

Byte av dataskyddsombud
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande dataskyddsombud arbetar sedan 2022-05-01 deltid och därför
behöver ett nytt ombud utses.
Övriga nämnder har att för egen del utse ett dataskyddsombud.
Regelverket medger att samma person utses som dataskyddsombud för
samtliga myndigheter och företag i kommunkoncernen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-05-02.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att utse, från och med 2022-05-01,
beredskaps- och trygghetssamordnare Fredrik Andersson, till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen, att gälla tillsvidare inom
befintlig tjänst.
Uppföljning och rapportering av dataskyddsombudets arbete och
kontroller integreras i den ordinarie uppföljningen av verksamhet och
internkontroll.

Expedieras till
Beredskaps- och trygghetssamordnare
Nämnderna
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Dnr 2020-000104 040

Annullering - Tillfällig förändring av riktlinjer för
fakturerings och kravrutiner Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutar 2020-04-01 § 45 att öppna för möjligheten
att ge anstånd med betalning av lokalhyror samt VA- och
renhållningsavgifter som ett stöd till de lokala företag som har tillfällig
likviditetsbrist. Tillfälliga förändringar av riktlinjer för faktureringsoch kravrutiner med möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader
efter individuell bedömning. Dessutom ges en generell förlängd
betalningstid på fakturor för bygglov, strandskyddsdispenser, tillstånd
och tillsyn inom räddningstjänstens verksamhetsområde, från 30 till 90
dagar. Utöver detta tidigareläggs alla betalningar till lokala
leverantörer från 30 till 10 dagar. Ändringarna gäller tillsvidare och tas
upp för beslut vid återgång till normalläge.
Efter mer än 2 år med pandemin som påverkat världen och vårt
samhälle så är det nu ett stabilt läge.
Till dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse med beslutförslag
från tf. ekonomichef om återgång till tidigare riktlinjer antagna av
kommunstyrelsen 2020-04-01 enligt följande:
- Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans förfallodag.
- Betalningstid på fakturor för bygglov, strandskyddsdispenser, tillstånd och
tillsyn inom räddningstjänstens verksamhetsområde ändras från 90 dagar
till 30 dagar.
- För alla betalningar till lokala leverantörer ändras betalningsvillkoren från
10 till 30 dagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef Somayeh Jamshidi.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till
annullering av tillfällig förändring av riktlinjer för fakturerings- och
kravrutiner.
Expedieras till
Ekonomienheten
Plan- och byggnadsnämnden
Räddningstjänsten
Respektive controller
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Dnr 2022-000121 042

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 - Bokslut Dalslands Miljö & Energiförbund
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har överlämnat
årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 2021
att behandlas i respektive medlemskommuns fullmäktige som även tar
ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 Förbundschef.
Helårsbokslut 2021-12-31samt bilaga 1 – Dalslands Miljö & Energiförbund.
Revisionsberättelse för år 2021.

Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna föreliggande
årsredovisning 2021 för Dalslands Miljö & Energiförbund samt bevilja
förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Expedieras till
KF
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Dnr 2022-000124 770

Förlängning - Samverkansavtal avseende
ungdomsmottagning i Dals Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Dals-Eds kommun och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra
Götalandsregionen har ett samverkansavtal 2019-2022 avseende
ungdomsmottagningen, avtalet löper ut den 31 december 2022.
Av avtalet framgår att det kan förlängas med ett år, om parterna är överens,
senast den 30 juni 2022.
Arbetet med ett nytt inriktningsdokument för hela Västra Götalandsregionen
är försenat, och uppdragshandlingen kommer inför en revidering att tas upp i
Vårdsamverkan Västra Götaland /VVG och i det politiska samrådsorganet
SRO i juni i år. När ett inriktningsdokument kan vara klart är osäkert, men
det är helt klart att parterna ändå behöver ta ställning till gällande avtal nu
inför 2023.
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar förlänga avtalet med Dals-Eds
kommun avseende ungdomsmottagning ytterligare ett år under 2023 och
planerar att för sin del fatta ett sådant beslut i slutet av juni.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2022-05-05.

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att förlänga nu gällande avtal avseende
ungdomsmottagningen i ett år, under 2023.

Expedieras till
Folkhälsostrateg
petter.wrenne@vgregion.se
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Dnr 2022-000133 050

Dalslandsgemensam upphandling av Visselblåsarfunktion
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag, (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden, så kallad Visselblåsarlagen, ska myndigheter med fler än
50 anställda ha en funktion för interna anmälningar.
Funktionen ska vara införd senast 17 juli 2022.
En verksamhetsutövare ska utse oberoende och självständiga personer eller
enheter som ska vara behöriga att på verksamhetsutövarens vägnar:
1. ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer,
2. följa upp det som rapporteras, och
3. lämna återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer.
Lagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), eller vid information som
rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och
säkerhetsområdet.
Dalslandskommunerna har överenskommet att göra en gemensam
upphandling av funktionen Visselblåsare. Upphandlingen drivs av
Bengtsfors och det finns option för DMEF samt de kommunala bolagen.
Funktionen upphandlas med två prissättningar:
1. En fast årsavgift per kommun för funktionen.
2. Ett timpris för juridiskt stöd som respektive kommun väljer att nyttja.
Respektive kommun har att tillsätta en eller två kontaktpersoner som har
behörighet och uppdraget att sköta frågorna. Kommunen har en skyldighet
att informera om funktionen och att skapa interna rutiner för handhavandet.
En beräknad årsavgift är cirka 40.000 kr, finansiering sker inom ram för
kommunstyrelsen.
Ett Yrkande
Kenneth Bergslätt (M) yrkar på att ett förslag tas fram skyndsamt gällande
interna rutiner där hela handläggningen av ärenden hanteras externt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att
Bergslätts yrkande ska bifallas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-05-03.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

forts. § 104
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun ansluter sig till den
gemensamma upphandlingen och uppdrar åt kommunledningen att
ansvara för fortsatt framdrift i ärendet.
- Kommunstyrelsen beslutar att skyndsamt ta fram förslag på interna rutiner
där hela handläggningen av ärenden hanteras externt.

Expedieras till
Kommunchef
Ekonomienheten
Kommunstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr 2022-000027 702

Remiss - betänkandet En möjlighet till småskalig
gårdsförsäljning av alkoholdrycker - SOU 2021:95
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutar 12 november 2020 att tillsätta en utredning gällande
gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, under förutsättning att
Systembolagets monopol säkras.
Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur
gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige och att
Systembolagets monopol säkras. En konsekvensanalys har gjorts, som bland
annat bygger på branschanalyser och folkhälsoskattningar.
Utredningens förslag är att det ska krävas tillstånd från kommunen för att få
bedriva gårdsförsäljning. I övrigt föreslås alkohollagens generella regler av
försäljning att gälla. Utredningen bedömer att en förutsättning för reformens
förenlighet med EU-rätten är; dels att gårdsförsäljningens omfattning är
mycket begränsad, dels att den inte medför några negativa
folkhälsokonsekvenser. Därför föreslår utredningen att regleringen i ett
första steg bör vara tidsbegränsad och gälla i sex år från ikraftträdandet.
Reformen bör utvärderas i god tid innan upphävandet. Den utvärderingen
bör sedan ligga till grund för beslut om regleringen ska; förlängas, göras
permanent, ändras eller slopas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse näringslivsutvecklare 2022-04-26.
Beslut Socialnämnden 2022-05-25 § 37.
Yttrande från Alkohol och Tobaksenheten.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
- att Dals-Eds kommun ställer sig positiva till förslaget med småskalig
gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Förslaget är genomarbetat och har
gjorts med regeringens målsättning om förbättrad folkhälsa som
perspektiv.
- att Dals-Eds kommun anser att näringslivet kan gynnas av förslaget,
men påpekar samtidigt vikten av att följa upp och utvärdera hur
den småskaliga gårdsförsäljningen av alkoholdrycker genomförs,
inkluderat eventuellt uppkomna konsekvenser.
Expedieras till
Socialdepartementet
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr 2021-000240 700

Revidering - Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser
Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser har varit på
remiss under hösten 2021 och Kommunstyrelsen beslutar 2021-11-24 § 185
att ställa sig bakom socialnämndens beslut angående remissvaret.
Hälso- och sjukvårdsavtalet ska ligga till grund för en god och säker vård för
de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunen och Västra Götalands regionen.
Efter remisshanteringen beslutar Fyrbodals Kommunalförbunds direktion
2022-03-31 § 34 att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med
Västkoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom förslagen på
revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser.
Beslut socialnämnden 2022-05-25 § 36 har inkommit som rekommenderar
och föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat avtal Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser.
Beslut Socialnämnden 2022-05-25 § 36.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser som sitt eget.

Expedieras till
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Dnr 2021-000239 700

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Sammanfattning av ärendet
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom;
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen gäller för länets 49 kommuner och
Västra Götalandsregionen. Strategin riktar sig till; vård och omsorg,
socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad hälso- och sjukvård,
skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och före-byggande
områden. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja
hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans - utifrån
den enskildes behov.
Efter remisshanteringen beslutar Fyrbodals Kommunalförbunds direktion
2022-03-31 § 34 att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med
Västkoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom Färdplan –
länsgemensam strategi för god och nära vård.
Beslut har inkommit från Socialnämnden 2022-05-25 § 35 som
rekommenderar och föreslår kommunfullmäktige att anta Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård.
Beslutsunderlag
Beslut Socialnämnden 2022-05-25 § 35.
Strategi Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.
Beslutsförslag
- Kommunfullmäktige beslutar att anta Färdplan – länsgemensam strategi
för god och nära vård som sitt eget.

Expedieras till
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-01

Kommunstyrelsen
§ 108

Dnr 2022-000153 042

Årsredovisning 2021- Stiftelsen Hugo Berglunds Donation
Sammanfattning av ärendet
Förslag till årsredovisning 2021 föreligger avseende Stiftelsen Hugo
Berglunds donation.
Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslag till årsredovisning.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021.

Kommunstyrelsen beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till
årsredovisning 2021 avseende Stiftelsen Hugo Berglunds donation.

Sammanträdet ajourneras kl. 11.45-11.55 för beslut i Stiftelsen Hugo
Berglunds Donation.

Expedieras till
KF
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Utdragsbestyrkande
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§ 109

Dnr 2022-000154 042

Årsredovisning 2021 - Ester och Conrad Carlssons hjälpfond
Sammanfattning av ärendet
Förslag till årsredovisning 2021 föreligger avseende Ester och Conrad
Carlssons hjälpfond.
Styrelsen för stiftelsen har för sin del godkänt förslag till årsredovisning.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021.

Kommunstyrelsen beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till
årsredovisning 2021 avseende Ester och Conrad Carlssons hjälpfond.

Sammanträdet ajourneras kl. 11.55-12.05 för beslut i Stiftelsen Ester och
Conrad Carlsson hjälpfond.

Expedieras till
KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Dnr 9230

Information till Kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Ingen information lämnas vid sammanträdet.
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Utdragsbestyrkande
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§ 111

Dnr 14270

Rapport från Kommunalförbunden
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om att Anna Lärk Ståhlberg har utsetts till ny
förbundsdirektör för Fyrbodals kommunalförbund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Dnr 42544

Delegationsbeslut KS 2022-06-01
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till
dagens sammanträde.
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Justerandes signatur

Delegat

Beskrivning

Administratör SHB

Delegationsbeslut 2022-40 - Dals-Eds lokala
trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon

Administratör SHB

Delegationsbeslut 2022-41 - Dals-Eds kommuns
lokala föreskrifter om förbud att stanna fordon

Administratör SHB

Delegationsbeslut 2022-42 - Dals-Eds kommuns
lokala trafikföreskrifter om förbud att köra i viss
riktning

Administratör SHB

Delegationsbeslut 2022-43 - Beviljad ansökan om
grävtillstånd i allmän platsmark 2022

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-44 - Beslut om
föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 5 kap. 2 § - Stenserud 1:11

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-45 - Beslut om
föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 5 kap. 2 § - Onsön 3:16

Samhällsvägledare

Delegationsbeslut 2022-46 - Parkeringstillstånd 4
2022 sekretess enligt kap 26 § 1

Administratör SHB

Delegationsbeslut 2022-47 - Politisk information
Sverigedemokraterna/SD i Dals-Ed 2022
fredagar 2022-05-07--2022-12-17, kl.12.00-18.00

Administratör SHB

Delegationsbeslut 2022-48 - Blodomloppet
2022-05-16

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-49 - Beslut om
föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 5 kap. 2 § - Högkil 1:7

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-50 - Beslut om
föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 5 kap. 2 § - Rölanda-Bön 1:31

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-51 - Tillsynsföreläggande
enligt 5 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor

Administratör SHB

Delegationsbeslut 2022-52 - Yttrande angående
Bakluckeloppis på Torget

Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur

Delegat

Beskrivning

Kommunstrateg

Delegationsbeslut 2022-53 - Dals-Eds kommuns
lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med
fordon vid Edsmyren

Stf. räddningschef

Delegationsbeslut 2022-54 - Att fastighetsägaren
själv får utföra rengöring - ÄNG 1:406
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§ 113

Dnr 42545

Meddelande KS 2022-06-01
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens
sammanträde.
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