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§ 124 Dnr 2022-000179 111 

Begäran om tillfällig mandatperiod 2023-01-01 -- 2023-02-28 

för Dalslands miljö- och energinämnd  

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd har beslutat uppdra åt 

förbundschefen att tillskriva medlemskommunerna med begäran om en 

tillfällig mandatperiod, för perioden 2023-01-01 - 2023-02-28. Detta med 

anledning av att den tidigare ordningen med en fyraårig mandatperiod räknat 

från 1 januari året efter det allmänna valet, inneburit att den gamla 

direktionen valt ledamöter och ersättare till den nya nämnden, vilket inte är 

korrekt. För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att 

välja nämnd för den kommande perioden, utan att det uppstår en lucka 

mellan den gamla och den nya nämnden bör nämndens mandatperiod inledas 

1 mars och löpa i fyra år medan direktionens mandatperiod ligger 

oförändrad.                                                                                                           

Beslut om utsträckt mandatperiod beslutas av medlemskommunerna.  

Direktionen avser utöver denna begäran att under oktober månad också 

föreslå en ny mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd från och 

med nästa mandatperiod (2023-03-01 - 2027-02-28). Föreslagen förändring 

kräver en förändrad förbundsordning vilket kommer underställas beslut i 

medlemskommunernas kommunfullmäktige.                                       

Bedömning görs om att inkommen begäran från Dalslands miljö- och 

energiförbund är en anpassning till kommunallagens bestämmelser och 

tillrättalägger en möjlighet för den nya direktionen att välja nämnd för den 

kommande mandatperioden.                                                                                    

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-12 § 135, nomineras 

förslag till representanter till Dalslands miljö- och energinämnd för 

mandatperioden 2019-2022. Förslagsvis bör kommunfullmäktige nominera 

förslag till representanter även för den föreslagna utsträckta mandatperioden.       

Beslutsunderlag                    

Tjänsteskrivelse – bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-08-05.         

Förbundschefens skrivelse 2022-06-22.                                    

Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09 § 23. 

 

Beslutsförslag                                                                                           

  -  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna begäran om tillfällig  

     mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd                                       

     2023-01-01 - 2023-02-28.       

Expedieras till                         

KF                               
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§ 125 Dnr 2022-000127 310 

Statlig medfinansiering 2023 för trafiksäkerhetsåtgärder 

Stubbekasvägen i Dals-Eds kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar 2017-10-18 § 138 KS Teknik och 

Service att påbörja bidragsansökan för åtgärd i form av att anlägga en CG-

väg med tillhörande fartdämning och övergångsställe samt att återkomma till 

kommunstyrelsen för fortsatt beredning.  

Stubbekasvägen är en rak och lång väg som inbjuder till högre 

hastigheter än tillåtna 30 km, det finns ingen gångväg eller 

övergångsställe. I trafikmätning från mars 2019 framkom att en stor 

andel av trafikanterna inte höll angiven hastighetsgräns. Ny mätning 

har gjorts under två tillfällen i maj/juni 2022 med påminnelseskylt 

påslagen/inte påslagen. Vid dessa tillfällen överskred andelen 

passerande trafikanter tillåten hastigheten med cirka 46,7 % respektive 

50,3 %.  

Den 28 april 2022 genomförs ett möte på plats med representanter från 

kommunen samt BRF Stallbacken och åtgärder diskuteras, i syfte att uppnå 

ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter och minskad olycksrisk. 

Följande åtgärder föreslås att: 

-  Anlägga en gångväg längs Stubbekasvägen på kommunal mark.  

   Gångväg anläggs på södra delen av vägen från korsning Gamla   

   Edsvägen till korsning mot konstgräsplan/bollhall.                            

-  Anlägga tre fasta hastighetsdämpande hinder i form av asfalterade  

   upphöjningar på Stubbekasvägen för att sänka hastigheten.  

-  Anlägga upphöjt övergångsställe på Stubbekasvägen.  

Hänvisning görs till kommunens mål och Barnkonventionen då åtgärderna 
syftar till en ökad trafiksäkerhet på en gata som i stor andel passeras av barn 

och unga på väg till skola och aktiviteter. 
Åtgärderna bedöms uppgå till en kostnad av 1 308 000 kr. Beslut om statlig 

medfinansiering om 50 % av kostnaden har beviljats av Trafikverket för ett 

belopp upp till maximalt 654 000 kr. Resterande 654 000 kr föreslås i 

budgetberedningen tas med till investeringsbudgeten 2023. 

Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-07-25.                

Beslut om statlig medfinansiering till ts-åtgärder – Trafikverket. 

Kommunstyrelsens beslut                               
  -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreslagna åtgärder och   

     uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektet. 

Expedieras till                 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 126 Dnr 2022-000176 040 

Revidering - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2013 finns i kommunallagen en möjlighet att 

under vissa villkor reservera delar av ett positivt resultat i en 

resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven kan sedan användas för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta 

konjunkturvariationer.  

Enligt 11 kap 1§ kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen, och om en kommun 

har en resultatutjämningsreserv, ska riktlinjerna även beskriva hanteringen 

av reserven.                                                                                     

Revideringen syftar till att anpassa dokumentet till rådande lagstiftning och 

innebär i sak inga förändringar utan är mera av redaktionell karaktär. 

Dals-Eds kommun har en riktlinje för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv och till dagens sammanträde föreligger 

förslag till revidering.                                                                                                                 

Tf. ekonomichefs tjänsteskrivelse föreligger med en sammanfattning samt 

bedömning av ärendet.  

                                                                                                                     

Beslutsunderlag                           

Tjänsteskrivelse tf. ekonomichef 2022-06-17.                 

Förslag Revidering - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv.      

 

Beslutsförslag  

  -    Kommunstyrelsen föreslår för Kommunfullmäktige att revidera  

       Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av  

       resultatutjämningsreserv antagna av Kommunfullmäktige 2013-10-23,  

       § 55, enligt rödmarkerade delar i föreliggande förslag. 

 

 

 

 

Expedieras till                   

KF 
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§ 127 Dnr 2017-000450 770 

Förlängning - Inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 

I samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra 

Götalandsregionen/VGR finns ett inriktningsdokument för länets 

ungdomsmottagningar. Inriktningsdokument ligger till grund för lokala avtal 

och överenskommelser kring ungdomsmottagningarnas organisering, 

finansieringsfördelning och arbetssätt. Kommunerna har också 

samverkansavtal med VGR angående ungdomsmottagningen. Ett nytt 

samverkansavtal kommer dock inte vara klart innan nuvarande löper ut, och 

en förlängning är därför nödvändig.                                                                         

Vid Kommunalförbundet Fyrbodals förbundsdirektions sammanträde              

2022-06-17 beslutas att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet 

med VästKoms styrelses rekommendation att godkänna förslaget om att 

inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna förlängs till dess att ett 

nytt samverkansavtal är antaget, dock längst till och med 2024.  

Ett medskick till uppdragshandlingen för kommande revidering och 

utvärdering är att säkerställa en jämn tillgång till kvalitet oavsett var i länet 

verksamheten bedrivs, och att kommunerna får jämlika villkor och att 

transparens råder i avtalsvillkoren.                                                       

Hänvisning görs till Barnkonventionen då ärendet berör barns rätt till bästa 

möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt rehabilitering. 

Förlängningen innebär inga extra kostnader för Dals-Eds kommun. 

Bedömningen är att en förlängning av inriktningsdokumentet är nödvändig 

för att kunna synkroniseras med samverkansavtalet och för att få tillräckligt 

med tid för att skapa ett relevant inriktningsdokument.                                                                                                                       

                                                                                                           

Beslutsunderlag                          
Tjänsteskrivels folkhälsostrateg 2022-07-07.                 

Beslut direktionen Fyrbodals kommunalförbund 2022-06-17 § 78. 

Fördelning av länsgemensamma medel för ungdomsmottagningarna 2022. 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022      

Kommunstyrelsens beslut                                                                                       
  -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom en förlängning av  

     inriktningsdokumentet tills ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock  

     längst till 2024.                                                                                

                                                                                                         

Expedieras till               
karin.engstrom@fyrbodal.se 
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§ 128 Dnr 2022-000164 615 

Samråd om Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-

2025 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Tolkförmedling Väst har skickat ut förslag till budget och verksamhetsplan 

för perioden 2023-2025 till samtliga medlemskommuner för samråd och 

möjlighet att inkomma med samrådssynpunkter senast den 5 september 

2022. 

 

Underlagen för budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som 

planeras i verksamheten under 2023–2025 samt budget för 2023. 

Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd 

med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till cirka                    

335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen för 2023 resulterar i en 

snitthöjning om 2,9 %. 

      

Beslutsunderlag                                    

Tjänsteskrivelse AMI-chef 2022-06-20.                  

Beslut direktionen Tolkförmedling Väst 2022-05-20 § 474.              

Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025. 

 

Kommunstyrelsens beslut                            
  -  Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun ställer sig bakom  

     förslag till budget och verksamhet för 2023-2025. 

      

 

Jäv 

Carina Halmberg (S) och Christina Virevik (C) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning och beslut i ärendet. 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                       

kansli@tolkformedlingvast.se 
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§ 129 Dnr 2022-000165 840 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2023 har inkommit till 

ägarna för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd. Anslagsframställan 

görs enligt en beräkningsmodell och fördelning av anslaget mellan 

bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser.  

 

Anslagsbeloppet för 2023 uppgår till totalt 9 754 731 kronor. Den föreslagna 

ökningen innebär 2,9 % enligt SKR PKV index.                                                       

För Dals-Eds kommun innebär den föreslagna uppräkningen att kommunens 

totala anslag för Dalslands kanal och Snäcke kanal är 495.824 kronor under 

2023.  

      

Beslutsunderlag                         
Framställan om anslag anslag till Dalslands kanal för år 2023. 

Fördelning av 2023 års anslag.                                                                    

Årsredovisning och revisionsberättelse. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -   Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun bevilja    

        anslagsökning om 2,9 % vilket innebär ett totalt anslag om                   

        495.824 kronor till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2023.   

        Anslaget hanteras via konto ansvar 2111. Beslutet förutsätter att även  

        övriga bidragsgivare medverkar i enlighet med fördelning av anslag  

        under 2023.  

      

 

Jäv 

Kenneth Gustavsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 

beslut i ärendet. 

 

                                         

 

                                                                                                         

Expedieras till                             

infodalslandskanal.se/Kerstin Aronsson 
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§ 130 Dnr 2022-000182 000 

Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds budget för 

basverksamhet 2023-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig 

verksamhetsplan som har beslutats i direktionen den 29 oktober 2020 

att gälla åren 2021-2023. Därmed är det enbart budget 2023 och plan 

2024-2025, som det nu ska beslutas om.                                                         

Budgeten bygger på det uppdrag och den bemanningsplan som 

beslutas om 2017 inför år 2018. I beslutet framgår att den nya 

medlemsavgiften per invånare från 2018 (33 kr) och att denna årligen 

räknas upp med 3% från 2019. Det görs även en årlig prövning av 

indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning.              

I budgetarbetet föregående år räknar förbundet för första gången även 

med ökning av befolkningsmängd beräknat på åren 2017–2019. 

Faktorn på 0,4% har räknats med på föregående års budget. Årets 

beräkning på åren 2019-2021 visar på en minskad befolkningsmängd, 

faktorn uppgår endast till 0,0094% och någon justering har därför inte 

gjorts. Budgeterat resultat för basverksamheten blir 70 tkr för 

respektive år. En analys har gjorts av hur budgeterat resultat blir om 

indexuppräkning inte sker utan ligger kvar på 37 kr per 

kommuninvånare (från 2022). Det blir i så fall negativt med 204 tkr för 

2023, 478 tkr för 2024 och 752 tkr för 2025. 

Basverksamheten finansieras av kommunernas medlemsavgifter. Dals-Eds 

kommuns medlemsavgift år 2022 ligger inom KS budgetram. Kompensation 

för indexuppräkning år 2023 bör tillgodoses i budgetberedningen. 

Kommunchefen har inga synpunkter på själva budgetsammanställningen. 

Det vore däremot önskvärt att budgetförslag alltid innehåller en tabell med 

medlemsavgiftens fördelning i kronor per kommun samt planerad höjning i 

kronor respektive år. Detta önskemål framfördes även ifjol.                                                                                                 

                                                                                                               

Beslutsunderlag                                                             

Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-08-17.                                                             

Beslut Förbundsdirektionen Fyrbodal 2022-06-17 § 74.                 

Budget 2023-2025 basverksamhet.                                                                                              

Kommunstyrelsens beslut                        
    -   Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till budget för  

        basverksamheten 2023-2025. 

Expedieras till                                 
Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 131 Dnr 2022-000184 000 

Remiss - Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 

2023 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) avsätter årligen delregionala 

utvecklingsmedel genom regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden 

och miljönämnden, under förutsättning att kommunerna bidrar med 

minst lika mycket. 500 tkr regionala medel är undantagna denna 

princip och kan användas till förstudier/analyser.                              

Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om budgeten för 

de delregionala utvecklingsmedlen år 2023.                                        

                                                                                                                       

Under våren 2022 har förbundet processat fram ett förslag till budget 

för de delregionala utvecklingsmedlen 2023. Av förslaget framgår hur 

kommunalförbundet prioriterar sina insatser för att genomföra 

strategier och planer. Dokument som är styrande och/eller vägledande 

är: 

● Förbundsordning 

● Verksamhetsplan 2021–2023 

● Regional Utvecklingsstrategi 2030, RUS2030 

● Överenskommelse VG Region – Fyrbodals kommunalförbund 

● Agenda 2030 

● Klimat 2030 

● Kulturstrategi 

● Näringslivsstrategi Business Region Väst 2030 

 

Hänvisning görs till kommunens mål och Barnkonventionen då insatserna             

i budgetförslaget bedöms mer eller mindre bidra till kommunens samtliga 

utvecklingsmål. På vilket sätt barnperspektivet kan tillgodoses genom 

insatserna framgår dock inte av redovisningen, vilket vore önskvärt. 

Dals-Eds kommuns kostnadsandel med oförändrade 37 kr per invånare 

ligger inom befintlig budgetram.  

Bedömningen är att processen har gett möjlighet till delaktighet med inspel.    

I kommunchefens tjänsteskrivelse framförs två önskemål, dels att det vore 

önskvärt att insatsernas betydelse för barnperspektivet framgår i 

budgetförslaget, dels att budgetförslag alltid innehåller en tabell med 

totalkostnad per kommun, samt vilket utfalls-/prognosdatum som används 

för invånarantalet. 
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forts. § 131 

 

Beslutsunderlag                            

Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-08-17.                     

Beslut Förbundsdirektionen Fyrbodal 2022-06-17 § 72.                              

Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2023.                   

 

      

Kommunstyrelsens beslut                             
  -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till budget för  

     delregionala utvecklingsmedel 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Expedieras till                                   
Fyrbodals kommunalförbund                                                                   

Kommunchefens ledningsgrupp                                                          

Hållbarhetsstaben 
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§ 132 Dnr 2022-000198 407 

Remiss - Ansökan om undersökningstillstånd enligt 

minerallagen (1991:45) för området Henneviken nr 101 i 

Dals-Eds och Bengtsfors kommuner - Dnr BS 200-236-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Bergsstaten har mottagit ansökan om undersökningstillstånd från Rare Earth 

Energy Metals Pty Ltd, avseende ett område i Dalsland som innefattar              

Dals-Eds och Bengtsfors kommuner. Området ligger i och i anslutning till 

sjön Grann och berör Henneviken, Bjurviken, Långenäs och täcker ett 

område om drygt 166 hektar. 

                                                                                                              

Bengtsfors och Dals-Eds kommuner har beslutat att lämna ett gemensamt 

yttrande. 

                                                                                                                                 

Berört område består till största del av vattenområde, öppen mark samt 

kuperad skogsmark, inom området finns också spridd bebyggelse. Området 

besitter höga naturvärden. Det finns registrerade fornlämningar inom 

området och i relativt nära anslutning, inom både Bengtsfors och Dals-Eds 

kommun, finns tre stycken utpekade LIS-områden.                                        

Bengtsfors och Dals-Eds kommuner har, som medlemskommuner i 

Dalslands miljö- och energiförbund, tagit fram en gemensam 

hållbarhetskompass för sitt landskap. ”Hållbar mark- och vattenanvändning i 

alla sektorer” är ett ämnesområde som medlemskommunerna lägger stor vikt 

vid. Kommunerna har ett ansvar att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Sjön Grann där det av Rare Earth Energy Metals Pty Ltd ansökta området för 

provborrning finns är känslig för yttre påverkan. Provborrning kan innefatta 

miljöpåverkan på grundvatten och ytvatten liksom, som man i ansökan om 

undersökningstillstånd uttrycker, på mark i form av terrängkörning och 

genom avverkning av skog. 

Sjön Grann och hela vattensystemet nedströms ner till Vänern har mycket 

höga värden för både biologi och friluftsliv. 

   

I Dals-Eds kommuns översiktsplan finns följande vägledning avseende 

mineralutvinning - Kommunen är restriktiv till gruvverksamhet inom 

områden med höga naturvärden.  

I Dals-Eds kommuns översiktsplan finns 2 stycken utpekade LIS-områden i 

närheten av det nu aktuella området, Stenhögen-Henneviken samt Håbols-

Näs, områdenas inriktning är följande: områdena bedöms ha förutsättningar 

för en utveckling av servicefunktioner med anknytning till turism och rörligt 

friluftsliv vid sjösystemet Grann samt viss komplettering av bostäder.  
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forts. § 132 

                                                                                                                             

Bengtsfors och Dals-Eds kommuner bedömer att en etablering av gruvdrift 

inom berört område, med dess stora naturvärden, riskerar att äventyra 

områdets naturvärden och påverka områdets karaktär negativt.  En eventuell 

etablering av gruvdrift står i strid mot intentionerna för området samt de 

vägledningar/riktlinjer som återfinns i Miljöbalken samt Bengtsfors och 

Dals-Eds kommuners översiktsplaner.   

                                                                                                                   

Informationen om konsekvenserna av provborrning, i ansökan från Rare 

Earth Energy Metals Pty Ltd till Bergsstaten, är alldeles för knapphändig. 

Det beskrivs varken ekologiska, sociala eller ekonomiska konsekvenser för 

området. Inte heller beskrivs hur många provborrningar det skulle röra sig 

om eller vilka risker det skulle innebära för exempelvis vattenkvaliteten i 

området och den känsliga faunan i sjön Grann. Dals-Eds och Bengtsfors 

kommuner befarar att provborrningen kan få betydande konsekvenser på 

grund- och ytvatten liksom på fauna, fält-, träd- busk- och kulturmiljöskikt i 

våra kommuner. Dals-Eds och Bengtsfors kommuner anser, mot bakgrund 

av det bristfälliga underlaget, att ansökan om undersökningstillstånd ska 

avstyrkas med hänvisning till att risk för påverkan på höga naturvärden, så 

som glacialrelikter, överhuvudtaget inte utretts.  

 

Bengtsfors och Dals-Eds kommuner motsätter sig med stöd av ovanstående, 

att undersökningstillstånd för område Henneviken nr 101 beviljas.  

 

Beslutsunderlag                                  
Gemensamt yttrande från Bengtsfors och Dals-Eds kommun gällande 

undersökningstillstånd för Henneviken nr 101 och nr 102, 2022-08-24.          

Remiss - Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) 

för området Henneviken nr 101 i Dals-Eds och Bengtsfors kommuner.   

    

Kommunstyrelsens beslut                                         
  -  Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun yttra sig i enlighet  

     med ovan och gemensamt inlämnat yttrande för Dals-Eds kommun och  

     Bengtsfors kommun angående undersökningstillstånd för området  

     Henneviken nr 101.      

 

 

 

Expedieras till                                
Bergsstaten                                    

Bengtsfors kommun 
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§ 133 Dnr 2022-000197 407 

Remiss - Ansökan om undersökningstillstånd enligt 

minerallagen (1991:45) för området Henneviken nr 102 i 

Dals-Eds och Bengtsfors kommuner - Dnr BS 200-237-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Bergsstaten har mottagit ansökan om undersökningstillstånd från Rare Earth 

Energy Metals Pty Ltd, avseende ett område i Dalsland som innefattar              

Dals-Eds och Bengtsfors kommuner. Området ligger i och i anslutning till 

sjön Grann och berör Havden, Säbyn, Bligan, Långenäs och täcker ett 

område om drygt 173 hektar. 

                                                                                                              

Bengtsfors och Dals-Eds kommuner har beslutat att lämna ett gemensamt 

yttrande.   

 

Berört område består till största del av vattenområde, öppen mark samt 

kuperad skogsmark, inom området finns också spridd bebyggelse. Området 

besitter höga naturvärden. Det finns registrerade fornlämningar inom 

området och i relativt nära anslutning, inom både Bengtsfors och Dals-Eds 

kommun, finns tre stycken utpekade LIS-områden.                                        

Bengtsfors och Dals-Eds kommuner har, som medlemskommuner i 

Dalslands miljö- och energiförbund, tagit fram en gemensam 

hållbarhetskompass för sitt landskap. ”Hållbar mark- och vattenanvändning i 

alla sektorer” är ett ämnesområde som medlemskommunerna lägger stor vikt 

vid. Kommunerna har ett ansvar att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Sjön Grann där det av Rare Earth Energy Metals Pty Ltd ansökta området för 

provborrning finns är känslig för yttre påverkan. Provborrning kan innefatta 

miljöpåverkan på grundvatten och ytvatten liksom, som man i ansökan om 

undersökningstillstånd uttrycker, på mark i form av terrängkörning och 

genom avverkning av skog. 

Sjön Grann och hela vattensystemet nedströms ner till Vänern har mycket 

höga värden för både biologi och friluftsliv. 

 

I Dals-Eds kommuns översiktsplan finns följande vägledning avseende 

mineralutvinning - Kommunen är restriktiv till gruvverksamhet inom 

områden med höga naturvärden.  

I Dals-Eds kommuns översiktsplan finns 2 stycken utpekade LIS-områden i 

närheten av det nu aktuella området, Stenhögen-Henneviken samt Håbols-

Näs, områdenas inriktning är följande: områdena bedöms ha förutsättningar 

för en utveckling av servicefunktioner med anknytning till turism och rörligt 

friluftsliv vid sjösystemet Grann samt viss komplettering av bostäder.  
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forts. § 133 

                                                                                                                               

Bengtsfors och Dals-Eds kommuner bedömer att en etablering av gruvdrift 

inom berört område, med dess stora naturvärden, riskerar att äventyra 

områdets naturvärden och påverka områdets karaktär negativt.  En eventuell 

etablering av gruvdrift står i strid mot intentionerna för området samt de 

vägledningar/riktlinjer som återfinns i Miljöbalken samt Bengtsfors och 

Dals-Eds kommuners översiktsplaner.    

                                                                                                                   

Informationen om konsekvenserna av provborrning, i ansökan från Rare 

Earth Energy Metals Pty Ltd till Bergsstaten, är alldeles för knapphändig. 

Det beskrivs varken ekologiska, sociala eller ekonomiska konsekvenser för 

området. Inte heller beskrivs hur många provborrningar det skulle röra sig 

om eller vilka risker det skulle innebära för exempelvis vattenkvaliteten i 

området och den känsliga faunan i sjön Grann. Dals-Eds och Bengtsfors 

kommuner befarar att provborrningen kan få betydande konsekvenser på 

grund- och ytvatten liksom på fauna, fält-, träd- busk- och kulturmiljöskikt i 

våra kommuner. Dals-Eds och Bengtsfors kommuner anser, mot bakgrund 

av det bristfälliga underlaget, att ansökan om undersökningstillstånd ska 

avstyrkas med hänvisning till att risk för påverkan på höga naturvärden, så 

som glacialrelikter, överhuvudtaget inte utretts.  

 

Bengtsfors och Dals-Eds kommuner motsätter sig med stöd av ovanstående, 

att undersökningstillstånd för område Henneviken nr 102 beviljas.  

 

Beslutsunderlag                                  
Gemensamt yttrande från Bengtsfors och Dals-Eds kommun gällande 

undersökningstillstånd för Henneviken nr 101 och nr 102, 2022-08-24.          

Remiss - Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) 

för området Henneviken nr 102 i Dals-Eds och Bengtsfors kommuner.     

 

Kommunstyrelsens beslut                                         
  -  Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun yttra sig i enlighet  

     med ovan och gemensamt inlämnat yttrande för Dals-Eds kommun och  

     Bengtsfors kommun angående undersökningstillstånd för området  

     Henneviken nr 102.      

 

 

 

Expedieras till                           
Bergsstaten                                  

Bengtsfors kommun  
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§ 134 Dnr 2022-000019 403 

Åtgärdsprogram för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart 

Västra Götaland 2022-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Kristina Haglund miljöstrateg från Dalslands Miljö- och energiförbund 

föredrar ärendet. 

Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen reviderat det regionala 

åtgärdsprogrammet för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra 

Götaland. Det nya åtgärdsprogrammet sträcker sig från år 2022-2025 med 

uppföljning årligen.  

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt 

stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. 

Åtgärdsprogrammet syftar till att komplettera andra regionala 

åtgärdsprogram.  

Samtliga kommuner i Västra Götaland uppmanas att åta sig åtgärder i det 

framtagna åtgärdsprogrammet. Det regionala åtgärdsprogrammet är uppdelat 

i fyra utmaningar:  

-  Minskad klimatpåverkan och ren luft.                                                                 

-  Hållbar användning av vattenmiljöer.                                                            

-  Hållbart brukande av skog och skogslandskap.                                                         

-  God bebyggd miljö och hållbar konsumtion.                                                                                                                                       

 

Ett förslag på vilka åtagande som kommunen ska åta sig har arbetats fram av 

miljöstrateger och tjänstemän i medlemskommunerna och föreligger vid 

dagens sammanträde. De åtaganden som valts ut går i linje med kommunens 

nuvarande arbete. Åtgärdsprogrammet ska ses som ett stöd att förankra 

kommunens pågående projekt och visioner. För att kunna samarbeta kring 

åtgärderna har om möjligt samma åtgärder föreslagits för alla 

medlemskommuner.                                                                                               

Förslag till åtgärder som Dals-Eds kommun föreslås arbeta med redovisas i 

formulär för åtaganden/åtgärder riktade till kommuner.  

                                                                                                                

Beslutsunderlag                        
Tjänsteskrivelse miljöstrateg Dalslands miljö- och energiförbund 2022-06-07  

Bilaga 1 – Redovisning av medlemskommunernas åtaganden. 

Bilaga 2 – Dals-Eds kommuns åtaganden.      
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forts. § 134 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

  -  Kommunstyrelsen beslutar att punkt SO8 öka hyggesfritt skogsbruk, ska  

     tas bort från förslag till åtagande.                                                  

  -  Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun åtar sig för övrigt att  

     arbeta med åtgärder enligt upprättat förslag.                                                                              

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Expedieras till                

vastragotaland@lansstyrelsen.se              

Kristina Haglund, Dalslands Miljö- och energiförbund  

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 135 Dnr 2018-000315 700 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 i Västra Götaland 

- förslag om förlängning att gälla 2023-2024      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-01-16 § 5 att ställa sig bakom 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Handlingsplanen ses över 

regelbundet och eventuella revideringar göras varefter beslut om planen 

fattas för två år i taget. I juli år 2020 fick Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en nationell 

strategi kring psykisk hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 

presentera förslag till nationell strategi och nationell handlingsplan. På grund 

av det nya uppdraget från regeringen föreslås att det inte görs någon 

revidering denna gång utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 

2023-2024.   

Socialnämnden beslutar 2022-08-23 § 45 och FOKUS-nämnden beslutar 

2022-08-24 § 59 att ställa sig bakom VästKoms styrelses rekommendation 

att godkänna förslaget om att Handlingsplan psykisk hälsa förlängs att gälla 

för åren 2023-2024.       

           

Beslutsunderlag                  

Beslut Socialnämndens 2022-08-23 § 45 samt tjänsteskrivelse.                  

Beslut FOKUS-nämndens 2022-08-24 § 59 samt tjänsteskrivelse.                 

Beslut direktionen Fyrbodals kommunalförbund 2022-06-17 § 76.              

Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse 2022-05-24.          

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 – VästKom.     

Förlängd Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2024. 

 

Kommunstyrelsens beslut                              

  -  Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun ställer sig bakom  

     att förslag till Handlingsplan psykisk hälsa, förlängs att gälla för åren    

     2023-2024.       

 

 

  

                                                                                                             

Expedieras till                         
kansli@fyrbodal.se                          

Socialnämnden                                 

FOKUS-nämnden    

mailto:kansli@fyrbodal.se
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§ 136 Dnr 2022-000064 340 

Avsiktsförklaring - Projekt fiskevårdsplan Upperudsälven  

Sammanfattning av ärendet 

Förfrågan har inkommit från Svensk Fiskeutveckling om Dals-Eds kommun 

ställer sig bakom en avsiktsförklaring gällande fiskevårdsplan 

Upperudsälven.                                                                                                                

Syftet är att ta fram en åtgärdsplan för Upperudsälvens avrinningsområde 

och fiskevården i Upperudsälven. Det är tänkt att bli en mångårig plan för 

fiskevården framöver i omkringliggande vattendrag och sjöar som ingår i 

avrinningsområdet. Dessutom ska det tas fram en handlingsplan för 

fisketurismen i Dalslands Kanal.                                                                            

Årjängs Fiskevårdskrets är projektägare för projekt. 

Avsiktsförklaringen kräver inga resurser varken ekonomiskt eller personellt 

från Dals-Eds Kommun. 

      

Beslutsunderlag                         

Tjänsteskrivelse administratör KS 2022-08-08.                 

Avsiktsförklaring – Projekt fiskevårdsplan Upperudsälven. 

  

     

Kommunstyrelsens beslut 

  - Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun ställer sig bakom  

    avsiktsförklaringen under förutsättning att övriga berörda parter gör  

    detsamma. 

      

      

 

 

 

    

Expedieras till                    

info@fiskeutveckling.se  
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§ 137 Dnr 2022-000016 700 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel - för en god hälsa och 

en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i 

Västra Götaland 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på samverkansavtal för digitala hjälpmedel har varit ute på remiss 

till Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland 

under våren 2022. Remissvaren visar på att huvudmännen är positiva till att 

etablera en utökad samverkan i linje med det föreslagna avtalet. Det slutliga 

avtalet innehåller vissa mindre justeringar och förtydligande utifrån de 

förslag som inkommit under remissperioden. 

Direktionen Fyrbodals Kommunalförbund rekommenderar kommunerna att 

besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig 

bakom förslag till samverkansavtal. 

Socialnämnden beslutar 2022-02-03 § 10 att ställa sig bakom förslag till 

samverkansavtal digitala hjälpmedel.      

 

Beslutsunderlag                    

Beslut direktionen Fyrbodals kommunalförbund 2022-06-17 § 77. 

Tjänsteskrivelse Fyrbodals kommunalförbund 2022-05-23.                

Samverkansavtal digitala hjälpmedel – för en god hälsa och en jämlik vård 

och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland. 

      

Kommunstyrelsens beslut                        

  -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till 

     samverkansavtal digitala hjälpmedel -  för en god hälsa och en jämlik  

     vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland. 

      

 

      

      

                                                                                                                         

                                                                                                               

Expedieras till                            

karin.engstrom@fyrbodal.se                       

Socialnämnden 

 

mailto:karin.engstrom@fyrbodal.se


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(36) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-31 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138 Dnr 2022-000130 420 

Remiss - Europaparlamentets och rådets förordning om 

ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av 

förordning (EG) nr 1005/2009  

Sammanfattning av ärendet 

Miljödepartementet har tillsänt Dals-Eds kommun en remiss av 

Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned 

ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 1005/2009, EU-

kommissionens förslag till revidering av ozonförordningen för yttrande. 

I förslag till ny förordning vill man anpassa åtgärderna till den europeiska 

gröna given genom att föreskriva ytterligare utsläppsminskningar som är 

genomförbara till rimliga kostnader. Ändringarna syftar också till att 

säkerställa en mer omfattande övervakning av ozonnedbrytande ämnen, 

inklusive ämnen som (ännu) inte kontrolleras. I den nya förordningen 

föreslås bl.a. att återvinningsskyldigheten utvidgas till att omfatta 

fastighetsägare och entreprenörer när de avlägsnar vissa typer av skumplast 

från byggnader i syfte att minimera utsläppen. Om det inte är tekniskt 

möjligt att återvinna skumplast ska fastighetsägaren eller entreprenören 

upprätta dokumentation som styrker att återvinningen är omöjlig i det 

specifika fallet. Dokumentationen sparas i fem år och på begäran göras 

tillgänglig för behöriga myndigheter. 

Dalslands Miljö- och energinämnd har inget att erinra mot förslaget.      

 

Beslutsunderlag                   

Beslut Dalslands Miljö- och energinämnd 2022-06-09 § 52.                

Förslag samt bilagor till Europaparlamentets och rådets förordning om 

ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) 

nr 1005/2009. 

      

Kommunstyrelsens beslut                       

  -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Dalslands Miljö- och    

     energinämnds beslut och har inget att erinra mot förslaget. 

      

      

Expedieras till                 

Miljödepartementet                                    

Dalslands Miljö- och energikontor 
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§ 139 Dnr 2022-000131 420 

Remiss - Kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning 

(M2022/00983) 

Sammanfattning av ärendet 

Miljödepartementet har tillsänt Dals-Eds kommun en remiss av 

Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser, om 

ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) 

nr 517/2014 för yttrande. 

I den utvärdering som gjorts av kommissionen fastställs att förordningen om 

fluorerade växthusgaser har vänt trenden och lett till att utsläppen av f-gaser 

minskat varje år från och med 2015. Utbudet av fluorkolväten på EU-

marknaden minskade dessutom med 37 % mätt i ton och 47 % mätt i ton 

koldioxidekvivalenter mellan 2015-2019. De utsläppsbesparingar som 

planerats till 2030 kommer inte helt att uppnås, och det finns en outnyttjad 

potential för att minska utsläppen mer. 

I förslag till ny förordning vill man därför anpassa åtgärderna till den 

europeiska gröna given genom att föreskriva ytterligare utsläppsminskningar 

som är genomförbara till rimliga kostnader. Ändringarna syftar också till att 

säkerställa en mer omfattande övervakning av ozonnedbrytande ämnen, 

inklusive av ämnen som (ännu) inte kontrolleras.     

Dalslands Miljö- och energinämnd har inget att erinra mot förslaget. 

 

Beslutsunderlag                      

Beslut Dalslands Miljö- och energinämnd 2022-06-09 § 53.                    

Förslag samt bilagor till Europaparlamentets och rådets förordning om 

fluorerade växthusgaser om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om 

upphävande av förordning (EU) nr 517/2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

  -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Dalslands Miljö- och  

     energinämnds beslut och har inget att erinra mot förslaget. 

      

 

                                                                                                         

Expedieras till                       

Miljödepartementet                                      

Dalslands Miljö- och energikontor 
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§ 140 Dnr 2021-000225 002 

Motion - Flaggpolicy i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2021-09-14 från Sverigedemokraterna i Dals-Ed       

om flaggpolicy i Dals-Eds kommun. Motionären skriver att inte veta när, hur 

eller med vad kommunen ska flagga är inte acceptabelt och kan lätt leda till 

missförstånd. Kommunfullmäktige beslutar 2021-09-15 § 70 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för beredning som i sin tur remitterar 

motionen vidare till kommunledningsförvaltningen för beredning. 

 

Flaggning syftar till att uppmärksamma speciella dagar och högtider. Det 

finns inget krav på att myndigheter ska flagga på högtidsdagar, men det 

rekommenderas eftersom det hör till god sed. Dals-Eds kommun har 

officiella flaggstänger i Ed vid kommunhuset, torget och Terrassparken men 

flaggar också i verksamheterna.  

Kommunen har inte haft någon policy tidigare kring flaggningen men sedan 

många år tillbaka en upparbetad praxis och rutin. Med föreliggande förslag 

till policy för flaggning i Dals-Eds kommun, fastställs reglerna för flaggning 

vid kommunens officiella flaggstänger samt för övriga flaggstänger vid de 

olika verksamheterna i kommunen. Dokumenten ska tydliggöra när 

flaggning ska ske, hur den ska ske samt vem som ansvarar för flaggningen. 

Vid vissa tillfällen kan behov i övrigt uppstå av flaggning varför det också 

finns förslag på vem som har rätt att ta beslut om flaggning vid tillfällen som 

inte framgår i denna policy. 

 

Yrkande                        

Anders Bengtsson (SD) yrkar på att utöver de flaggor som benämns i policyn 

ska vid besök till kommunen nationalflaggor användas, däremot ska det inte 

flaggas med olika organisationsflaggor på kommunens flaggstänger. 

Kenneth Gustavsson (C) och Carina Halmberg (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens föreliggande förslag.  

Propositionsordning  

1:e vice ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena enligt ovan 

och finner att Gustavssons och Halmbergs yrkande ska bifallas.    
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forts. § 140 

 

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-08-08.       

Förslag - Policy flaggning i Dals-Eds kommun.                                             

Motion – Sverigedemokraterna.                      

      

Beslutsförslag  

  -  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till    

     policy för flaggning i Dals-Eds kommun och därmed anses motionen    

     besvarad.                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Expedieras till                               

KF 
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§ 141 Dnr 2022-000104 020 

Motion - Rutiner kring jäv samt visselblåsarfunktion 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2022-04-12 från Moderaterna i Dals-Ed om rutiner 

kring jäv samt visselblåsarfunktion. Kommunfullmäktige beslutar                  

2022-05-11 § 41 att remittera rubricerad motion till kommunstyrelsen för 

beredning som i sin tur remitterar motionen vidare till 

kommunledningsförvaltningen för beredning. 

Moderaterna beskriver i sin motion att tilliten hos våra medborgare bygger 

på att de uppfattar kommunen som opartisk och saklig. Genom tydliga 

rutiner kring jäv samt medvetenhet om vikten av att följa dem kan situationer 

undvikas där intressekonflikter riskerar att uppstå.                                                   

Den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 

”visselblåsarlagen” trädde ikraft 17 december 2021 och per den 17 juli 2022 

ska samtliga offentliga arbetsgivare som har mer än 50 anställda ha en 

visselblåsarfunktion på plats.                                                                      

Moderaterna anser att det i Dals-Eds kommun saknas tydliga rutiner kring 

jäv och yrkar på att kommunen:                                                                                       

- tar fram riktlinjer kring jäv enligt de intentioner som anges i motionen.                                                                                                         

- utbildar tjänstemän kring jäv och att det genomförs skyndsamt av extern  

  utbildare samt att utbildning av förtroendevalda hålls direkt efter valet.                     

- upphandlar en extern visselblåsarfunktion som hanterar hela  

  handläggningen från mottagande till återkoppling.  

                                                                                                                            

För den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden redogörs i bitr. kommunchef/kommunikationschef 

tjänsteskrivelse, också hur kommunerna i Dalsland valt att upphandla 

tjänsten som innebär att missförhållanden rapporteras i en e-tjänst där det 

upphandlade företaget tar emot och handlägger rapporter. Bedömning görs  

att i samband med en ny mandatperiod göra en utbildningssatsning för 

politiker och personal i frågan och att också uppdatera styrdokumentet 

”Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds 

kommun och kommunala bolag” varefter det reviderade dokument ska 

behandlas innan årsskiftet i kommunfullmäktige. Vidare bedöms att det finns 

ett värde i att utbildningen i jävsfrågan görs gemensamt med politiker och 

tjänstepersoner och att detta genomförs inom ramen för den 

dalslandsgemensamma utbildningen och vid den lokala utbildningsdagen i 

Dals-Ed i februari/mars 2023. 
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forts. § 141 

 

Beslutsunderlag                           
Tjänsteskrivelse bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-07-30.      

Motion – Moderaterna. 

 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen om jäv och  

visselblåsarfunktion enligt följande: 

  -  Uppdra åt kommunstyrelsen att genom kommunledningsförvaltningen  

     inkomma med förslag till revidering av styrdokumentet ”Regelverk  

     avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun  

     och kommunala bolag” med tydligare och mer vägledande beskrivningar  

     av de områden som behandlas i dokumentet, bland annat kring jäv.        

     Vid översynen ska andra kommuners styrdokument i ärendet beaktas.  

  -  Uppdra åt kommunstyrelsen att genom kommunledningsförvaltningen  

     planera utbildningsdagarna 2023 för politiker och personal och där  

     frågan om jäv ska finnas med som en del i utbildningen samt utforma  

     rutiner för att det reviderade styrdokumentet följs upp vid introduktion av  

     nyanställda och för all personal under 2023.  

                                                                                                                                    

     Rutinen kring visselblåsarfunktionen är redan tillgodosett i enlighet med  

     motionens intentioner.       
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§ 142 Dnr 2021-000073 000 

Motion - Politisk övertygelse ska utgöra grund för 

diskriminering och att det införs i likabehandlingsplanen för 

Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit 2021-03-15 från Sverigedemokraterna i Dals-Ed 

om att politisk övertygelse ska utgöra grund för diskriminering och att 

det införs i likabehandlingsplan för Dals-Eds kommun. Motionären 

hänvisar till FN:s mänskliga rättigheter där politisk övertygelse finns 

med som en av flera diskrimineringsgrunder. Kommunfullmäktige 

beslutar 2021-03-17 § 9 att remittera rubricerat motion till 

kommunstyrelsen för beredning och arbetsutskott beslutar därefter att 

remittera ärendet till HR-chef för beredning.                                                                                                              

I Dals-Ed kommuns dokument om rutin vid kränkning, trakasserier 

eller repressalier beskrivs hur kommunen ska agera efter 

diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Ett komplement i 

kommunens rutin vid kränkning, trakasserier eller repressalier gällande 

att politisk övertygelse ska utgöra grund för diskriminering anses inte 

utgöra någon konflikt kopplat till kommunens mål och 

Barnkonventionen.                                                                            

Arbetsutskottet beslutar 2022-04-13 § 87 att återremittera ärendet till 

HR-chef för att stämma av med Sveriges Kommuner och Regioner 

/SKR deras ställningstagande till förslag om ytterligare en grund 

utöver diskrimineringslagens sju grunder och vad som 

rekommenderas. SKR har inkommit med svar att det inte 

rekommenderas att politisk åskådning ska skrivas in i våra interna 

riktlinjer. Riktlinjerna som finns idag ska vara förbehållet de sju 

diskrimineringsgrunderna så som det är upprättat i dagsläget.              

HR-chef hänvisar till den beskrivning som lämnas i tjänsteskrivelsen 

under rubriken sammanfattning och konsekvensbeskrivning, vilket 

SKR också nämnde och som motiverar nedanstående beslutsförslag.    

 

Yrkande                             

Anders Bengtsson (SD) yrkar på att komplettera Dals-Eds kommuns 

befintliga rutin vid kränkning, trakasserier eller repressalier enligt 

motionens intentioner. 

 

Kenneth Gustavsson (C) och Carina Halmberg (S) yrkar på bifall till 

kommunstyrelsens föreliggande förslag. 
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forts. § 142 

 

Propositionsordning  

1:e vice ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena enligt ovan 

och finner att Gustavssons och Halmbergs yrkande ska bifallas.    

 

  

Beslutsunderlag                              

Tjänsteskrivelse HR-chef 2022-02-25.                  

Motion – Sverigedemokraterna Dals-Ed.      

 

Beslutsförslag                             

  -  Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att befintlig rutin  

     vid kränkning, trakasserier eller repressalier kvarstår utan revidering  

     enligt motionens intentioner.          
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§ 143 Dnr 2022-000030 800 

Medborgarförslag - Namnge en plats i centrala Dals-Ed till 

"Per Anderssons Plats" 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2022-02-09 om att namnge en plats i 

centrala Ed till Per Anderssons Plats”. Kommunfullmäktige beslutar               

2022-02-16 § 9 att remittera medborgarförslag till kommunstyrelsen för 

beredning och därefter remitterar arbetsutskottet förslaget till kommunstrateg 

för beredning.  

Förslagsställaren föreslår att platsen blir belägen i stråket av Per Anderssons 

fotspår i anslutning till Hagaskolan och tidigare Hagavallen, Gamla Real 

eller i närheten av Kommunhusgatan.  

Kommunen har under 2021-2022 genomfört ett arbete med platsinnovation.                   

I samband med detta arbete har platser, personer och historier som gör               

Dals-Ed unikt lyfts fram för att hitta platsens varumärke. Kommunstyrelsen 

beslutar 2022-03-02 § 29 att arbeta vidare kring det platsvarumärke som 

lyfter “hometown-känslan” och de starka traditioner, evenemang och 

engagemang som finns i bland annat föreningslivet. Ett uppmärksammande 

av eldsjälar bedöms vara i linje med kommunens platsvarumärke.  

Finansiering ska ske inom kommunstyrelsens utvecklingsmedel.  

 

Beslutsunderlag                             

Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-07-25.                    

Medborgarförslag 2022-02-09.    

    

Beslutsförslag                                                                                           
  -  Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget genom att  

     inte namnge en plats efter Per Andersson, men däremot inrätta en ny form  

     av minnesmärke som uppmärksammar eldsjälar i Dals-Ed och där Per  

     Andersson blir den första i en rad av fler eldsjälar som uppmärksammas.  

     Minnesmärket ska vara i form av en offentligt placerad tavla som  

     beskriver gärningen. Utformning, placering och utnämnanden av fler  

     eldsjälar uppdras åt kommunledningsförvaltning i samråd med  

     föreningarna att bereda och därefter återkomma till kommunstyrelsen  

     för beslut.                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                           

Expedieras till                         
KF 
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§ 144 Dnr 2022-000111 310 

Medborgarförslag - Trafiksituationen på Stubbekasvägen i 

Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2022-04-19 om trafiksituationen på 

Stubbekasvägen i Dals-Ed. Kommunfullmäktige beslutar 2022-05-11 § 43 

att remittera rubricerat medborgarförslag till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Förslagsställaren föreslår ett antal trafiksäkerhetsåtgärder i form av 

farthinder, trottoar och övergångsställe för Stubbekasvägen i syfte att 

skapa en säkrare trafiksituation. Förslagsställaren motiverar sitt förslag 

med att trafikförhållanden inbjuder till högre hastighet än tillåtet och 

beskriver att trafiken har ökat, det saknas trottoar och övergångsställen, 

samt att det är en omfattande verksamhet omkring vägens omgivning.  

                                                                                                                                        

Ett möte på plats mellan kommunen, förslagsställaren och BRF Stallbacken 

genomförs 28 april 2022. Under mötet diskuteras åtgärder för vägen och 

därefter skickas en ansökan in till Trafikverket om statlig medfinansiering 

vilken senare har beviljats.  

                                                                                                                      

Finansiering sker inom kommunens investeringsbudget samt via statlig 

medfinansiering. 

      

Beslutsunderlag                          

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-07-25.                             

Medborgarförslag 2022-04-19. 

 

      

Beslutsförslag 

  -  Kommunfullmäktige beslutar att tillmötesgå medborgarförslaget genom  

     att anlägga gångväg, hastighetsdämpande åtgärder samt ett  

     övergångsställe på Stubbekasvägen. 
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§ 145 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

1:e vice ordförande informerar om att kommunstyrelsens sammanträde den  

5 oktober är flyttat till 4 oktober 2022 och att det är gemensamt gruppmöte 

om budget 3 oktober 2022. 

 

Vid föregående sammanträde med kommunstyrelsen lyfts frågan om vad 

som gäller för kommunen angående arrendeavtal på fastighet vid badplatsen 

i Nössemark. Frågan har överlämnats till samhällsbyggnadschef. 

Kommunstyrelsen önskar återkoppling vid nästa kommunstyrelse den                   

4 oktober 2022. 
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§ 146 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information vid dagens sammanträde. 
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§ 147 Dnr 42948  

Delegationsbeslut KS 2022-08-31 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 

dagens sammanträde.      
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forts. § 147 

 

Delegat                              Beskrivning 

Räddningschef            Delegationsbeslut 2022-73 - Uttag av brandman  

                      till räddningsvärnet i Nössemark – 2022. 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2022-74 - Att fastighetsägaren  

                                            själv får utföra rengöring - JAREN 1:63. 

Samhällsvägledare Delegationsbeslut 2022-75- Parkeringstillstånd 8  

                                            2022 sekretess enligt kap 26 § 1. 

Samhällsvägledare Delegationsbeslut 2022-76 - Parkeringstillstånd 9  

                                            2022 sekretess enligt kap 26 § 1. 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2022-77 - Yttrande  

                                            alkoholservering - Monsterrace i ED 2022. 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2022-78 - Yttrande  

                                            alkoholservering - Monsterrace i ED 2022. 

Samhällsvägledare Delegationsbeslut 2022-79 - Parkeringstillstånd  

                                            10 2022 sekretess enligt kap 26 § 1. 

Administratör Delegationsbeslut 2022-80 - Lokala  

                                            trafikföreskrifter om förbud att parkera vid  

                                            Monsterracetävlingar 27-28 augusti 2022. 

Administratör Delegationsbeslut 2022-81 - Lokala  

                                            trafikföreskrifter om förbud mot trafik med  

                                            fordon vid Monsterracetävlingar 27-28 augusti  

                                            2022. 

Sotarn på Dal                      Delegationsbeslut 2022-82 -  

                                            Tillsynsföreläggande enligt 5 kap. 2 § Lag  

                                            (2003:778) om skydd mot olyckor -                       

                                            Gesäter Stom 1:25.   
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§ 148 Dnr 42949  

Meddelande KS 2022-08-31 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 

sammanträde.      

      

 

 

 


