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§ 161 Dnr 2020-000138 250 

Utveckling av Le-området/Bälnäs - Godkännandeplan 

Sammanfattning av ärendet 
Efter sanering och dialoger med medborgare, föreningar med flera så 
har en plan för Le-områdets fortsatta process tagits fram och godkänts 
av kommunstyrelsen 2022-06-01 § 89. Arbetsgruppen för Le-området 
gavs i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för utveckling av    
Le-området inom befintlig detaljplan med fokus på åtgärder som 
främjar turism, besöksnäring, rekreation och attraktivitet i området och 
återkomma med denna till kommunstyrelsen. 
 
Genomförandeplanen syftar till att prioritera och tydliggöra vilka 
åtgärder kommunen planerar genomföra inom de kommande fem åren 
samt i den mån det är möjligt ge förslag på hur dessa kan finansieras. 
Planen kan komma att ändras utifrån förutsättningar och behov. Planen 
hanterar inte olika projekt, men genom planen ställer sig kommunen 
öppna till att diskutera andra projekt inom området som kan bidra till 
områdets syfte att främja turism, besöksnäring, rekreation och 
attraktivitet. Av genomförandeplanen framgår projektorganisation och 
ansvar för planens genomförande. 
 
Genomförandeplanens åtgärder bidrar till kommunens utvecklingsmål om en 
levande tätort och landsbygd samt om en grön och skön naturkommun.   
Finansiering framgår i den mån det är möjligt av genomförandeplan. 
Medbestämmande bedöms ej aktuellt i detta ärende. 
 
Arbetsgruppen för Le-området har i genomförandeplanen bedömt åtgärder 
och dess genomförbarhet med utgångspunkt från Plan för framtida 
utveckling och prioritering av Le-området, daterad 2022-05-11. Då framtida 
behov och förutsättningar kan komma att påverka områdets utveckling kan 
planen komma att förändras. 
 
Beslutsunderlag                      
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-09-30.                                     
Förslag - Genomförandeplan Le-området. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
   - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Genomförandeplan Le-området. 
      

Expedieras till                   
Arbetsgruppen Le-området 
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§ 162 Dnr 2022-000213 006 

Sammanträdestider 2023 och kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden, inklusive ny 
ärendeberedningsprocessen samt bilaga 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2021 genomförs en enkät bland politikerna med efterföljande 
intervjuer om förutsättningarna för politiskt engagemang i Dals-Eds 
kommun. Politikerna efterfrågar ett större helhetsperspektiv för kommunen 
som helhet och även att lyfta in förankring och synpunkter från medborgare 
och föreningsföreträdare vid behov. Kanslienheten uppdras därefter att 
utveckla ärendehanteringen. 
 
Ärendeberedningsprocessen beskrivs utförligt i föreliggande 
tjänsteskrivelse och utgår från att ett ärende anmäls och diarieförs tills 
beredning sker i arbetsutskotten alternativt kommunledningsgruppen.  
Syftet med processen är att öka effektiviteten i det administrativa flödet, 
främja ett bättre resursutnyttjande samt öka de tre nyttorna. Förbättringen 
omfattar alla typer av ärenden vilket ökar förutsättningarna till att 
barnkonventionen följs.                                                                  
Föreliggande förslag till förbättrad styrning av ärenden och sammanträden är 
en effektiviseringsåtgärd inom ramen för LEV-strategins delstrategi 4, 
Processutveckling. Förslaget bygger på att det blir en central styrning av när 
politiska sammanträden förläggs och när kommunövergripande processer 
behandlas, uppdraget läggs på kommunstyrelsen.                                                                                                                               

Beslutsunderlag                       
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-10-05 samt bilaga..      

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktige beslutar:                                                                                     
   -  att fastställa förslag till principer för ny ärendeberedningsprocess och  
      sammanträden. Utvärdering sker i augusti 2023. 
   -  att fastställa sammanträdestider för år 2023 för egen del samt för    
      kommunstyrelsen, FOKUS-nämnden och socialnämnden samt deras  
      arbetsutskott. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden ska  
      ske på kommunens hemsida och digital anslagstavla i kommunhuset.                                                                             
  -   att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för att årligen senast i  
      oktober, fastställa datum för nästkommande år enligt föreliggande    
      förslag. 
                                                                                                         
Expedieras till                        
KF 
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§ 163 Dnr 2020-000074 700 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar 2021-06-02 § 80 att fastställa framtaget 
projektdirektiv. Det utgår från att kommunen avropar alla tre optioner inom 
FVM och visar bland annat på den interna projektorganisationen, vilken 
finansiell ram som gäller, vilka effektmål som ska uppnås och vilka risker 
som finns. Det finns nu helt nya förutsättningar för FVM. Option 2 och 3 
kommer inte bli av och option 1 är planerat att driftsättas för oss i Dals-Eds 
kommun våren 2026.  
 
Därför behöver ett omtag göras och frigöra uppbundna resurser. 
Konsekvensen av att option 2 och 3 inte blir av är bland annat att den 
sammanhållna journalen inte kommer att bli av på länge. För att 
komma så nära den sammanhållna journalen som möjligt bör både 
Socialförvaltningen och FOKUS-förvaltningen se över hur 
journalsystemet på sikt kan inlemmas i ekosystemet runt FVM.  
 
Implementeringsansvarig bedömer att det inte att det finns någon annan 
möjlighet i dagsläget.  
 
 
Beslutsunderlag                       
Tjänsteskrivelse implementeringsansvarig 2022-09-26. 
 

Kommunstyrelsen beslut   
  -  Kommunstyrelsen beslutar att återkalla tidigare beslutat projektdirektiv. 
 
  -  Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att omorganisera  
     inför driftsstart våren 2026 inklusive framtagande av ett nytt  
     projektdirektiv som senast under 2024. 
 
  -  Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Socialnämnden och                
     FOKUS-nämnden att fortsätta bevaka utvecklingen av FVM genom att i  
     alla systemval tänka på kompabilitet mot FVM. 
 

 

Expedieras till                     
Socialförvaltningen                   
FOKUS-förvaltningen        
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§ 164 Dnr 2022-000018 041 

Budget och mål 2023 plan 2024-2025 

Budgetremiss skickas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-01 till 
nämnder och styrelse med uppmaning att inkomma med synpunkter på 
förslag till resursfördelning senast 2022-09-23. Nämndernas/förvaltningarnas 
uppgift har varit att utifrån remissen gå igenom de olika anslag som 
föreslagits inklusive att ompröva innevarande års budget utifrån de analyser 
som har gjorts och görs.                                                                                                                     
                                                                                                                               
Företaget Statisticon har tillsammans med kommunen tagit fram en 
långtidsprognos över befolkningsutvecklingen i kommunen, vilken för 
prognosperioden 2022 - 2031 visar att folkmängden förväntas minska med 
170 invånare och landa på 4 586 personer år 2031. Beräkningarna i budget 
2023, plan 2024-2025 bygger på ett invånarantal enligt nedan.  
 

Befolkningsprognos 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

 

Antal invånare 1 nov året innan 
 

4 741 
 

4 726 
 

4 710 

                                                                                                                                   

Sveriges Kommuner och Regioner/SKR har 2022-08-25 i cirkulär 22:28 
redovisat en bedömning av skatteunderlagets utveckling för åren 2022-2025. 
Jämfört med aprilprognosen (cirkulär 22:15) är den viktigaste förändringen 
att SKR nu räknar med starkare nominell skatteunderlagstillväxt under hela 
prognosperioden, men köpkraften är kraftigt nedreviderad, i synnerhet   
2023–2024. Det beror på en högre allmän prisuppgång samt på effekten av 
värderingen av pensionsskulden till följd av ett ökat prisbasbelopp. Det nya 
pensionsavtalet innebär även en kostnadsökning.  
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelser föreligger med nämndernas/styrelsens 
remissvar samt också förslag till tilldelning av preliminära ramar för 
nämnder och styrelse.  

Tabellen nedan visar ramarna per nämnd/förvaltning utifrån tidigare 
beskrivna justeringar i tjänsteskrivelsen. Utifrån denna fördelning uppgår 
resultatet för år 2023 till -15 000 tkr, 2024 -11 233 tkr och 2025 +8 078 tkr. 

Med nu kända förutsättningar så krävs effektiviserings- och 
anpassningsåtgärder motsvarande totalt 21,5 mkr under planperioden. Detta 
för att år 2025 ha en ekonomi i balans med en resultatnivå som är acceptabel 
utifrån finansiell ställning och gällande finansiella mål.   

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef föredrar ärendet. och
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forts. § 164 

 

Driftsbudget 2023-2025 

Utgående ramar i tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Finansförvaltning 364 347 373 047 396 311 
Lönereservering -7 358 -18 502 -30 581 
Ej utfördelade medel för ökade behov -9 000 -6 000 -5 000 
Effektiviserings- och 
anpassningsuppdrag  

5 563 10 563 21 500 

Kommunfullmäktige -818 -837 -856 
Valnämnd -6 -6 -6 
KS – Kommunledningsförvaltning -40 024 -40 520 -39 836 
KS - Samhällsbyggnadsförvaltning -48 088 -48 163 -49 249 
Socialnämnden -145 975 -147 432 -151 067 
FOKUS-nämnden -133 641 -133 383 -133 140 
Resultat -15 000 -11 233 +8 076 
    
2 % av skatter och bidrag 7 657 7 883 8 030 
Differens -22 657 -19 116 +45 

 
 
För att säkerställa att dialog och förankring inom förvaltning och mellan 
förvaltning och politik sker i rätt omfattning i den fortsatta processen så 
föreslås att kommunfullmäktige fastställer skattesats och preliminära ramar  
till nämnder och styrelse enligt plan i november. Samtidigt föreslås att 
Kommunplan för perioden 2023-2025 inklusive taxor och avgifter samt 
fastställande av ramar och eventuell revidering av investeringsbudget och 
plan beslutas av kommunfullmäktige i december månad. 
 
Yrkande 
 
Andreas Nilsson (M) yrkar på att budgeten ska uppdateras med det senaste 
skatteunderlaget och det senaste gällande befolkningsunderlaget med utökat 
effektiviserings- och anpassningsuppdrag samt oförändrad resultatnivå 
inför kommande kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt ovan och finner att 
Nilssons yrkande ska bifallas.    
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forts. § 164 

 
Beslutsunderlag                   
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-10-07.                 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-09-27.                  
Tjänsteskrivelse samhällbyggnadschef 2022-09-27.           
Beslut socialnämnden 2022-09-20 § 55 inkl. tjänsteskrivelse. 
Beslut FOKUS-nämnden 2022-09-21 § 66 inkl. tjänsteskrivelse. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut                                                                                          
Kommunstyrelsen beslutar: 

- att för egen del uppdra till kommunchef att omgående ta fram en 
sammanställning över prioriterade områden för fördjupad analys 
inklusive tidsplan för när återrapportering ska ske. 

- att budgeten ska uppdateras med det senaste skatteunderlaget och det 
senaste gällande befolkningsunderlaget med utökat effektiviserings- och 
anpassningsuppdrag samt oförändrad resultatnivå inför kommande 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsförslag  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:                                   
   -  att utifrån det rådande ekonomiska läget då mer dialog med nämnder och  
      styrelse krävs flytta fram beslut om Kommunplan 2023-2025, inklusive  
      taxor och avgifter samt investeringsbudget och plan 2023-2025, till  
      december månads sammanträde.           

                                                             
  -   att fastställa skattesatsen för 2023 till oförändrat 23,21 %.    

                         
  -   att fastställa preliminära ramar för nämnder och styrelse enligt tabell  
      under rubrik “3. DRIFTSBUDGET 2023-2025”.        

  
  -   att uppdra till kommunstyrelsen att omgående ta fram en    
      sammanställning över prioriterade områden för fördjupad analys  
      inklusive tidsplan för när återrapportering ska ske. 

 

Expedieras till                             
Kommunchef                        
Ekonomichef                                         
KF                              
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§ 165 Dnr 2022-000183 60 

Remiss - Förslag nytt samverkansavtal Teknikcollege 
Fyrbodal 
Sammanfattning av ärendet 

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och 
utbildning som finns i 24 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. En region 
består av minst tre kommuner. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar 
för att matcha industrins behov och företag får chans att påverka 
utbildningarnas utformning. Syftet är att bidra till säkrad 
kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen.                                      
Teknikcollege Fyrbodal är certifierat och nuvarande samverkansavtal gäller              
t o m 2022-12-31. Under 2021 har gjorts en genomlysning där man bland 
annat konstaterar att det endast var 5 kommuner av 14 som ingår i nuvarande 
samverkansavtal och att avtalet är skrivet mellan de 5 kommunernas 
utbildningsförvaltningar. Eftersom grundtanken med Teknikcollege är 
samverkan mellan skola och näringsliv är målet att i kommande avtal 
inkludera samtliga fjorton kommuners utbildningsförvaltningar och 
näringslivsenheter. 

I förslaget till avtal beskrivs de olika parternas ansvar och uppdrag, det 
är dock inte tydligt vad åtagandet är för kommunerna och de lokala 
företagen. Avtalet är kopplat till en årlig budget som omfattar 
medlemsavgiften i riksföreningen enligt gällande taxa, lönekostnad för 
gemensam regional processledare samt övriga omkostnader. Kostnader 
för Teknikcollege Fyrbodal bärs av kommunerna och fördelas enligt 
beslutad fördelningsnyckel baserad på invånarantal år 2021, för     
Dals-Eds kommun innebär det 22 758 kr för 2023, vilket sedan 
indexhöjs.  

Dals-Eds kommun ingår inte i nuvarande avtal kring Teknikcollege. 
Kommunen är inte utbildningsanordnare inom området, men elever läser till 
viss del utbildningar inom tekniska området idag även om inte alla 
utbildningar är knutna till teknikcollege.  

FOKUS-nämnden beslutar 2022-08-24 § 58 att rekommendera 
kommunstyrelsen att Dals-Eds kommun inte går med i Teknikcollege då 
nämnden anser att det är en allt för stor motprestation samt att det är ett svalt 
intresse i företagen.   

 
Yrkande                                                                                                                 
Andreas Nilsson (M) yrkar på avslag då det för närvarande är en allt för stor 
motprestation och också ett svalt intresse från företagen.                                  
Per-Erik Norlin (S) ansluter sig till Nilssons yrkande. 
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forts. § 165 

 
Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 
Nilssons yrkande ska bifallas.    

 
Beslutsunderlag                                                        
Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-10-24.                                              
Beslut FOKUS-nämnden 2022-08-24 § 58 
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-08-23.                           
Beslut Förbundsdirektionen Fyrbodal 2022-06-17 § 75. 
Förslag till Samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal. 
Specifikation av kostnader. 
Nyheter i samverkansavtalet. 
Presentation Teknikcollege.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut                                         
    -  Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun avstår från att delta   
       i Teknikcollege Fyrbodal, då det för närvarande är en allt för stor  
       motprestation och också ett svalt intresse från företagen.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                                    
Fyrbodals kommunalförbund, Teknikcollege                                                     
FOKUS-nämnden                                                                          
Näringslivsutvecklare  
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§ 166 Dnr 2022-000236 730 

Remissutkast - Äldreomsorgsplan 2023 - 2026 

Sammanfattning av ärendet 
Remiss har inkommit till kommunstyrelsen som ges möjlighet att yttra sig 
över äldreomsorgsplan 2023–2026. 
Socialnämnden önskar svar senast 2022-10-28. 
 
Folkhälsostrategens förslag till remissvar föreligger och där lämnas 
synpunkter på en rad olika punkter i äldreomsorgsplanen.   

För övrigt bedöms att folkhälsoperspektivet lyfts på ett föredömligt sätt i 
planen: Förebygga och motverka våld i nära relationer, anhörigstöd, psykisk 
hälsa, mötesplatser och sociala aktiviteter, utveckla samarbetet med frivilliga 
aktörer är områden som har stark koppling till folkhälsa.                                   
Möjligen ska vikten av att motverka ofrivillig ensamhet också kunna lyftas. 
 

     

Beslutsunderlag                        
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2022-10-07.                                     
Förslag – Äldreomsorgsplan 2023-2026. 
     

 

Kommunstyrelsens beslut                               
  -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom folkhälsostrategens  
     förslag till remissvar . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                         
Socialnämnden 
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§ 167 Dnr 2022-000191 003 

Arvodesreglemente 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 
Inför en ny mandatperiod är det rimligt och en upparbetad praxis att se över 
de organisatoriska och praktiska förutsättningarna kring det politiska 
uppdraget. Demokratigruppen, som består av representanter från samtliga 
partier i kommunfullmäktige, har sammanträtt ett antal tillfällen under året 
för att diskutera de politiska förutsättningarna, bland annat med fokus på 
arvodesreglementet. Efter diskussion i Demokratigruppen har 
representanterna haft dialog i de politiska partierna för förankring. 
Demokratigruppen vill lyfta vikten av de politiska gruppmötena och att även 
ersättare kommer till dessa för att sätta sig in i ärenden. Demokratigruppen 
önskar fler gruppmöten över gränser och även mer gemensamma 
diskussioner kring långsiktiga strategier och samverkan över gränser. 
 
Utifrån Demokratigruppens beredning har ärendet behandlats i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 § 129 med återremiss i en del 
som avser en jämförelse av andra kommuner när det gäller de politiska 
arvodesnivåerna och löneutvecklingen för anställda i Dals-Eds kommun. 
Med anledning av återremiss har en jämförelse gjorts mellan Dals-Ed, 
Mellerud, Färgelanda och Åmål kring årsarvode som berör uppdrag på viss 
procent samt sammanträdesarvoden. Jämförelsen samt bedömning av ärendet 
och finansiering beskrivs mer utförligt i föreliggande tjänsteskrivelse från 
bitr. kommunchef/kommunikationschef.  
 
MBL bedöms inte vara aktuellt i ärendet.  
Hänvisning görs till kommunens mål då det utifrån kommunens 
Utvecklingsplan finns Demokrati som ett uttryckt utvecklingsområde och det 
är viktigt för utvecklingen av den lokala demokratin att de förtroendevalda 
har rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag.  
 

Beslutsunderlag                        
Tjänsteskrivelse biträdande kommunchef/kommunikationschef 2022-10-11.        
 

Kommunstyrelsens beslut             

- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att se över och ta fram förslag kring ny 
schablon för arbetsförtjänst och också de fasta arvoden kopplade till 
indexnivå samt se över en annan beräkningsmodell kopplat till 
riksdagsledamotarvode. 
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forts. § 167 

Beslutsförslag 
- Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2023-01-01 revidera 

arvodesreglementet i den delen som avser KS vice ordförande 
(oppositionsrådet) som ska utökas från 40% till 50% och därmed 
jämställas med nämndsordförande socialnämnden och                    
FOKUS-nämnden i omfattning. 

 
    -  Kommunfullmäktige beslutar att justera upp politiska arvoden från och    
       med 2023 enligt följande: 

- Arvode för kommunfullmäktiges ordförande justeras upp till 
2000 kronor per månad från och med 2023 utifrån en 
jämförelse med grannkommuner.  

- Arvoden och sammanträdesersättningar justeras upp med 1,5% 
från och med 2023 utifrån en jämförelse med 
löneutvecklingen i kommunen under den gångna 
mandatperioden.  

- Uppdraget som KS vice ordförande (oppositionsrådet) utökas 
från 40% till 50%.  
 

Finansiering av samtliga förändringar i politiska omfattningar och 
arvoden samt sammanträdesersättningar ska ske genom KS oförutsett 
anslaget (reserverat belopp för utökning arvode politiker), beräknat 
till totalt 150 000 kronor.   
 

- Arvodet för kommunstyrelsens ordförande uppgår efter beslut enligt 
ovan till 56.151 kronor per månad och ska index uppräknas från och 
med 2023 och framåt. 
 

- Kommunfullmäktige lämnar Demokratigruppens inspel kring 
utveckling av de politiska gruppmötena till de politiska partierna att 
beakta. 
 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att inom 
ramen för organisationsutredningen, som ska genomföras under nästa 
mandatperiod, beakta Demokratigruppens synpunkt om att se över 
antalet ledamöter såväl i nämnderna som i kommunfullmäktige. 

Jäv 
Christina Virevik (C), Andreas Nilsson (M), Kenneth Gustafsson (C) och              
Per-Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 

Expedieras till                        
KF 
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§ 168 Dnr 2022-000238 370 

Förslag till energibesparingsåtgärder 

Sammanfattning av ärendet 
Då kostnader på en mängd olika varor och tjänster har eller förväntas öka är 
det svårt att hålla en budget i balans, framför allt gäller det el, drivmedel 
samt värme. Därför har ett förslag tagits av fram 
samhällsbyggnadsförvaltningen på åtgärder för att bromsa kommunens 
kostnadsutveckling.                                                                                                 

För att underskottet 2023 inte skall bli så stort behöver ett antal åtgärder 
genomföras. Dessutom behöver alla i hela Sverige minska på 
elförbrukningen för att om möjligt förhindra ännu högre elpriser i vinter. 
Detsamma krävs av hela Europa och kommunen behöver göra sin del.           

Utöver föreliggande tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef redogörs för 
i bilaga 1, förslag på åtgärder för att spara el, värmekostnader samt 
drivmedelskostnader under 2022–2023. 

 

Beslutsunderlag                        
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-10-03.                                       
Bilaga 1.  

 

Kommunstyrelsens beslut        
  -  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till  
     samhällsbyggnadschef för ytterligare bearbetning av åtgärder och  
     återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 23 november 2022. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Expedieras till                            
Samhällsbyggnadschef 
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§ 169 Dnr 2022-000215 430 

Remiss av förslag om upphävande av Naturvårdsverkets 
föreskrifter om träskyddsbehandling  
Sammanfattning av ärendet 
Naturvårdsverket skickar sommaren 2021 ut en remiss avseende revidering 
av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- 
eller vakuumimpregnering (NFS 2001:6) och Naturvårdsverkets föreskrifter 
om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp 
(NFS 2001:7). Förslaget i remissen är att Naturvårdsverket skulle upphäva 
befintliga föreskrifter och ersätta dem med en ny föreskrift med uppdaterade 
bestämmelser för träskyddsbehandlande verksamheter. Verket har efter att 
remisstiden gått ut funnit ett antal skäl som talar emot lämpligheten i att 
meddela nya föreskrifter och avser därför att upphäva de befintliga 
föreskrifterna och ersätta dem med vägledning inom området.  

Dalslands miljö och energikontor är positiv till förslaget att ersätta befintlig 
lagstiftning med vägledning då detta medför att verksamheternas miljörisker 
tydligare identifieras. Vissa verksamheter kan få högre krav på 
försiktighetsmått än de som anges i föreskrifterna idag, men i gengäld 
kommer sannolikt miljövinsten bli högre.                                                    
Bedömning görs också att föreslagen tid på två år innan föreskrifterna 
upphör att gälla är positiv då det ger tid att förelägga berörda verksamheter 
med försiktighetsmått samt informera om att föreskrifter upphävs. 

Dalslands Miljö- och energinämnd har inkommit med beslut 2022-09-22      
§ 87 och har inget att erinra mot föreslagen åtgärd att upphäva ovanstående 
föreskrifter och ersätta dessa med vägledning inom området 
träskyddsbehandling med kemikalier.      

Beslutsunderlag                   
Beslut Dalslands miljö- och energinämnd 2022-09-22 § 87.               
Förslag till upphävande av NFS 2001:6.                      
Förslag till upphävande av NFS 2001:7.                
Konsekvensutredning – upphävande träskyddsföreskrifter. 

      

Kommunstyrelsens beslut          
  -  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Dalslands Miljö- och  
     energinämnds beslut och har inget att erinra mot förslaget.    

   
Expedieras till                      
Naturvårdsverket                                   
Dalslands Miljö- och energikontor 
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§ 170 Dnr 2022-000181 420 

Remiss - Om prövning och omprövning - en del av den gröna 
omställningen - SOU 2022:33 
Sammanfattning av ärendet 
Naturvårdsverket har översänt en remiss till kommunen då verket fått i 
uppdrag av regeringen att se över nuvarande system för miljöprövning och 
lämna förslag på åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer 
effektiv miljöprövning till gagn för grön omställning. Syftet med 
utredningen är dels att underlätta för företag och verksamheter att göra 
miljö- och klimatförbättrande investeringar genom horisontella förändringar 
i miljöprövningen, dels att åstadkomma snabbare och enklare 
prövningsprocesser, samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs. 

Dalslands miljö- och energikontor/DMEK är positiv till utredningens förslag 
på förenklingar av prövningsprocessen och ökad tydlighet av roller och 
ansvar. DMEK är positiv till utredarens förslag om tidiga och tydliga 
tidsplaner och vill understryka vikten av att de kommunala 
tillsynsmyndigheterna blir involverade i denna process så att roll- och 
ansvarsfördelning blir tydlig. Det ses också som nödvändigt och angeläget 
att staten tillser medfinansiering för de merkostnader som förslaget innebär 
för de kommunala tillsynsmyndigheterna, i de fall sådana merkostnader inte 
kan finansieras via tillsynsavgifter. Detta är i linje med den så kallade 
finansieringsprincipen och DMEK vill också understryka vikten av att 
principen tillämpas som avsett. 

Dalslands Miljö- och energinämnd har inkommit med beslut 2022-09-22      
§ 88. 

      

Beslutsunderlag                   
Beslut Dalslands miljö- och energinämnd 2022-09-22 § 88.                
Betänkande – Omprövning och omprövning - en del av den gröna 
omställningen. 

      

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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§ 171 Dnr 2022-000190 730 

Remiss - Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) 
Sammanfattning av ärendet 
Remiss har inkommit till Dals-Eds kommun från Regeringskansliet med 
möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remiss.  
 
I remissen finns förslag på en ny lag äldreomsorgslag som ska komplettera 
socialtjänstlagen vad gäller äldreomsorgen. Lagförslaget syftar till att stödja 
en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en äldreomsorg som utgår 
från individens; förutsättningar, behov och delaktighet.  
 
Lagförslaget föreslår mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande 
perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja 
funktionsförmåga, samt att äldreomsorgen ska vara tillgänglig. Förslaget 
innehåller bestämmelser om förbättringar gällande; samordning, delaktighet 
och individanpassning, förbättringar för anhöriga och andra närstående och 
krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få fast 
omsorgskontakt.  
Vård och omsorgsbehoven för personer med insatser från äldreomsorg och 
kommunal primärvård är i dag omfattande och ställer höga krav på; 
kompetens, god kontinuitet och samordning.  
Genom att tydliggöra kommuner och regioners respektive ansvar och 
uppdrag att säkerställa medicinsk kompetens, både i verksamheterna och på 
ledningsnivå, stärks grunden för deras samverkan kring det gemensamma 
ansvaret för primärvården.        
                              
Socialnämnden beslutar 2022-10-19 § 68 att delegera till socialnämndens 
arbetsutskott att på nästkommande möte i november fatta beslut i frågan.               

Beslutsunderlag                      
Remiss - betänkande av Nästa steg Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer.                                                                              
                                                                                                           
Kommunstyrelsens beslut                      
   - Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens  
      arbetsutskott att på nästkommande sammanträde den 9 november 2023  
      besluta i ärendet.                                                                                         
Expedieras till                             
Socialnämnden                                            
KSAU 
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§ 172 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Vid föregående kommunstyrelses sammanträde lyftes frågor om 
sjukfrånvaro, orsaker till långtidssjukfrånvaro över 60 dagar och 
sysselsättningsgrad. Ordförande informerar om de svar som inkommit från 
HR-avdelningen. 
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§ 173 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar att den 27 oktober 2022 sammanträder direktionen 
för Fyrbodals kommunalförbund och behandlar bland annat följande ärende:  

-  Budget för de delregionala utvecklingsmedlen avseende 2023.                           
-  Remiss nytt samverkansavtal 2023-2027 Teknikcollege. 

Informationsärenden är bland annat energiförsörjning och elektrifiering. 

 

 

Dalslands miljö- & energiförbunds sammanträde den 6 oktober 2022 har 
bland annat behandlat ärende:  

-  Timtaxa samt övriga taxor.                           
-  Ändring av förbundsordning – valprocedur för nämnden.  
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§ 174 Dnr 43223  

Delegationsbeslut KS 2022-10-26 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 
dagens sammanträde.      
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forts. § 174    

 

Delegat                              Beskrivning 

Samhällsbyggnadschef      Delegationsbeslut 2022-90 -              
                                           Bostadsanpassningsbidrag 2020-2022 -                  
                                           sekretess enligt 26 kap § 1. 

Samhällsvägledare            Delegationsbeslut 2022-91 - Parkeringstillstånd 11  
                                          2022. 

Samhällsbyggnadschef     Delegationsbeslut 2022-92 - Yttrande - Fall fest. 

Stf. räddningschef             Delegationsbeslut 2022-93 - Tillståndsbevis  
                                          hantering av brandfarlig vara, Bengtsfors  
                                          Glasmästeri AB. 
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§ 175 Dnr 43224  

Meddelande KS 2022-10-26 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden enligt utskick till dagens 
sammanträde.      

      

 

 


