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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 23 november 2022 kl 08:00 – 12.30 

Beslutande Ledamöter 

Martin Carling (C), Ordförande 
Christina Virevik (C), deltog ej § 190 
Elisabet Forsdahl (C)  
Kenneth Bergslätt (M) 
Andreas Nilsson (M) 
Tommy Olsson (KD) 
Per-Erik Norlin (S), 1:e vice ordförande 
Carina Halmberg (S) 
Jan-Gunnar Eliasson (S) 
Anders Bengtsson (SD) 
Kenneth Gustavsson (C) 
 

 Ersättare 

 

Övriga närvarande Agneta Johansson, kommunchef § 191 
Elin Kindslätt, upphandlare § 184 
Jonas Olsson, bitr. kommunchef/kommunikationschef §§ 185-186 
Magnus Åkesson, samhällsbyggnadschef §§ 187-189, 192 
Jonas Magnusson, controller KS, § 189 
Lars Hustoft, ekonomichef §§ 190-191 
Linda Blomqvist, folkhälsostrateg § 193 
Eva Sjötun, AMI-chef § 193 
 
 

Justerare Kenneth Bergslätt 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 28 november, 2022 kl. 09.00  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 176-197 
 Anett Isaksson  

 Ordförande 
  

 Martin Carling  

 Justerare 
  

 Kenneth Bergslätt  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-28 Datum då anslaget tas ned 2022-12-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 
 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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§ 176 Dnr 2022-000240 000 

Samråd för Munkedals Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje 
mandatperiod. Munkedals kommun har tagit fram samrådsversion av nytt 
bostadsförsörjningsprogram som Dals-Eds kommun har fått för yttrande. 
 
Munkedal anger att bostadsförsörjningsprogram 2022 syftar till att upprätta 
riktlinjer för bostadsförsörjningen i Munkedals kommun och redovisar 
förutsättningar, fakta och statistik om befolkning och bostäder. Programmet 
behandlar även förutsättningar för bostadsbyggandet och bostadsmarknaden 
i kommunen och redovisar ett bedömt bostadsbehov i förhållande till 
målbilden om 12 500 invånare år 2040.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet framhäver tydliga mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen samt redogörelse och analys kring underlaget. Med ett 
tydligt befolkningsmål ges bra förutsättningar för planering av åtgärder. 
Programmet innehåller vidare en beskrivning av vilka verktyg kommunen 
har att använda för bostadsförsörjning samt vilka åtgärder som planeras 
genomföras på såväl kort som lång sikt   
    

Beslutsunderlag                       
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2022-10-21.             
Bostadsförsörjningsprogram – Samrådshandling. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun har inget att erinra 

och önskar Munkedals kommun lycka till med fortsatt process.   
 
 

      

 

 

Expedieras till 
planbygg@munkedal.se 
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§ 177 Dnr 2022-000237 004 

Gallringsbeslut samt digitalt arkiv för plan- och 
byggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Plan- och byggnadsnämndens beslutar 2020-05-13 § 21 att verksamheten ska 
arbeta med så kallad ersättningsskanning och betraktar den digitala 
informationen och handlingar som registreras i enhetens verksamhets- och 
ärendehanteringssystem som original.      

Verksamheten arbetar för att ta ett ytterligare steg i den digitala 
utvecklingen, som även är en del i LEV strategin, genom att sluta skriva ut 
allmänna handlingar för bevaring i pappersarkiv utan att enbart bevara dem 
digitalt i verksamhets- och ärendesystemet tills de ska e-arkiveras. 

Dokumenthanteringsplanen fungerar som nämndens gallringsbeslut vilket 
innebär att fram tills det finns en reviderad dokumenthanteringsplan som är 
antagen, behöver arkivmyndigheten tillika kommunstyrelsen besluta om ett 
separat gallringsbeslut gällande ersättningsskanning och hur enhetens 
allmänna handlingar ska bevaras.  

En hot- och riskanalys har gjorts på verksamhets- och 
ärendehanteringssystemet. Analysen ligger bland annat till grund för att 
säkerställa ett digitalt arbetssätt och att enbart bevara handlingar digitalt. 

Beslutsunderlag           
Beslut plan- och byggnadsnämnden 2022-10-18 § 65 samt bilaga till beslut. 

      

Kommunstyrelsens beslut                       
   -     Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plan- och byggnadsnämndens  
         beslut 2020-05-13, § 21 angående ersättningsskanning. 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att plan- och 
byggnadsnämnden enbart bevarar allmänna handlingar digitalt i 
ärenden som upprättas från och med 1 januari 2023. 

      

      

 

Expedieras till 
Plan- och byggnadsnämnden                
Bitr. kommunchef/kommunikationschef 
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§ 178 Dnr 2022-000254 043 

Taxor för Dalslands miljö- och energinämnd år 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 
Dalslands Miljö- och Energiförbund beslutar den 6 oktober 2022, §§ 29-34, 
att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, 
Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxor och avgifter 2023 för 
Dalslands Miljö- och energinämnds verksamhet enligt föreliggande förslag, 
att gälla från och med 1 januari 2023. 
 
-  Timtaxor 2023, samt bilagor. 
-  Taxa för tillsyn m.m inom strålskyddslagens område, samt bilagor. 
-  Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, samt bilagor.     
-  Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt bilagor.    
-  Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska   
    biprodukter samt bilagor.                                                                                                               
-  Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt bilagor.                                                                                                                     

  

Notering görs vid dagens sammanträde om felaktigheter i 
ärendebeskrivningen gällande utskickat beslut från direktionen för Dalslands 
miljö- och energiförbund.                                                                                  
Direktionen sammanträder 2022-11-24 och kommer då att hantera 
felaktigheten i protokollet och tillsända kommunerna nytt protokollsutdrag. 

 

Beslutsunderlag                            
Protokollsutdrag DMEF 2022-10-22 §§ 29–34.                 
Förslag Taxor och avgifter 2023 - Dalslands Miljö- och energinämnd. 

  

    

Beslutsförslag 
     -     Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och timavgifter     
           2023 i enlighet med Dalslands Miljö- och energinämnds förslag och  
           direktionens rekommendationer. 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 179 Dnr 2022-000255 042 

Delårsbokslut 2022-08-31 - Dalslands Miljö & Energiförbund                                      

Sammanfattning av ärendet 
Delårsbokslut för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31 för Dalslands Miljö- 
och Energiförbund/DMEF föreligger.        

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 203 tkr. 
Budgetavvikelsen beror bland annat på vakanser i form av personer som 
slutat, föräldraledigheter och sjukskrivningar. 

För helåret prognostiseras ett resultat på – 667 tkr, att jämföra med 
budgeterat resultat som är - 467 tkr  

 

Beslutsunderlag 
Beslut Dalslands Miljö- och Energiförbund 2022-10-06 § 28.                   
Delårsbokslut 2022-08-31 - Dalslands Miljö- och energiförbund.                                                                                        
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 – PwC.                                   
Utlåtande avseende delårsrapport 2022 – Revisorerna DMEF. 

      

Beslutsförslag 
- Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna delårsbokslut 

2022-01-01 – 2022-08-31 för Dalslands Miljö- och Energiförbund  
och lägga densamma till handlingarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till                    
KF 
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§ 180 Dnr 2022-000256 003 

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, 
revidering 

Sammanfattning av ärendet 
Hittillsvarande ordning har varit att den befintliga förbundsdirektionen, dvs 
inte den tillträdande, valt ledamöter/ersättare till den nya miljö- och 
energinämnden för den kommande mandatperioden. Vid kontakt med  
Sveriges Kommuner och Regioner/SKR har det framkommit att denna 
ordning inte är förenlig med kommunallagen.  

Kommunallagens bestämmelser bygger på att det är den tillträdande 
förbundsdirektionen som utser nämnd för den kommande mandatperioden. 
För att ge tidsutrymme för en sådan process bör den nya nämnden tillträda 
först en bit in på det kommande året. En lämplig tidpunkt för den nya 
nämnden att tillträda är den 1 mars 2023. Den tillträdande nämnden kommer 
således ha en mandatperiod fr.o.m. 2023-03-01 t.o.m. 2027-02-28.                                           
För att undvika ett glapp i nämndens myndighetsutövning behöver 
mandatperioden för den nuvarande nämnden förlängas t.o.m. 2023- 02-28. 
Direktionen har i beslut daterat 2022-06-09, § 23, rekommenderat 
medlemskommunernas kommunfullmäktige att förlänga nuvarande nämnds 
mandatperiod t.o.m. 2023-02-28.                                                                                
Det har också framkommit att det är lämpligt att nämndens sammansättning 
sker i form av rekommendationer i förbundsordningen, då kommunallagen 
anger att alla personer som uppfyller de allmänna valbarhetsvillkoren är 
valbara till nämnduppdrag i förbundet. Lydelsen i förbundsordningens 6 § 
har därför ändrats utifrån dessa rekommendationer.  

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutar 2022-10-06,     
§ 35, att föreslå kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud Kommun att besluta om följande ändringar i förbundsordningen:  

-  Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd väljs 
för fyra år från och med 1 mars året efter det då val till 
kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.  

- Att ersätta lydelsen i förbundsordningen 6 § med följande lydelse:        
Varje medlemskommun föreslår ledamot/ledamöter respektive 
ersättare till nämnden. Utifrån förslag från kommunerna utser 
förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till miljö- och 
energinämnden samt ordförande och vice ordförande i miljö- och 
energinämnden. En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd. 
Likaså rekommenderas nämndens sammansättning spegla de olika 
partier som tagit plats i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. 
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forts. § 180 

 

Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år från och med      
1 mars året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har 
ägt rum.  

- Uppdra till varje kommun att utse en representant att ingå i en 
valberedning för att föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands 
miljö- och energinämnd utifrån inkomna nomineringar.                      
Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda 
innan 2022-12-31.      

 

Beslutsunderlag                
Förslag till reviderad förbundsordning – Dalslands miljö- och energiförbund.   
Beslut Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06 § 35. 

 

      

Beslutsförslag       
      -     Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förbundsordningen enligt  
            föreliggande förslag för Dalslands miljö- och energiförbund.
  
     

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

Expedieras till 
KF 
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§ 181 Dnr 2022-000252 615 

Delårsrapport 2022 - Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta minst en delårsrapport för 
verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en förenklad 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter. 
Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas 
av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas 
invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr. Budget 2022 är lagd utifrån             
320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 
uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än budgeterat och 
efterfrågan på förbundets tjänster förväntas vara fortsatt hög under hösten.  

Utfall för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med förbundsordningen och har 
efter beslut översänds till revisorer och förbundsmedlemmar för kännedom 
och behandling i fullmäktige. 
 

Beslutsunderlag                         
Tjänsteskrivelse AMI-chef 2022-10-17.                         
Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst, direktionen 2022-09-30 § 482. 
Delårsrapport 2022.                             
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-10-05.                                
Granskning av delårsrapport PwC.                         
Förbundsordning Tolkförmedling Väst. 

      

Beslutsförslag     
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2022 för 

Tolkförmedling Väst. 

      

Jäv 
Christina Virevik (C) och Carina Halmberg (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 
     

                                                                                                                   
Expedieras till                                                                                                           
KF 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(33) 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 182 Dnr 2022-000204 700 

Remiss - Ett fönster av möjligheter - stärkta rättigheter för 
barn och vuxna i skyddat boende (Dnr 2022/03649)  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringskansliet har översänt remiss till Dals-Eds kommun där utkastet till 
lagrådsremiss innehåller förslag som syftar till att förbättra skyddet och 
stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka 
barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett 
skyddat boende. Det föreslås att skyddat boende ska regleras i socialtjänst-
lagen (2001:453) som en boendeinsats till den som behöver stöd och skydd 
till följd av; hot, våld eller andra övergrepp. 
Utkastet lämnar vidare förslag om att det ska krävas tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få driva verksamhet i form 
av skyddat boende. Kommuner och regioner som driver sådan verksamhet 
ska anmäla detta till myndigheten.  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 
1 juli 2023. Det föreslås också bestämmelser för att tydliggöra elevers rätt att 
gå i skola när de vistas i skyddat boende. Dessa lagändringar föreslås träda i 
kraft den 3 juli 2023.   
 
Socialnämnden beslutar 2022-10-19 § 69 att föreslå Dals-Eds kommun att 
tillstyrka förslagen i lagrådsremissen och därefter överlämna yttrandet till 
Socialdepartementet.      

         

Beslutsunderlag                      
Beslut Socialnämnden 2022-10-19 § 69.                              
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2022-09-27.                                          
Remiss - Betänkande av Ett fönster av möjligheter - stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.      

      

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

 

 

Expedieras till 

Socialdepartementet                        
Socialnämnden 
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§ 183 Dnr 2022-000248 292 

Utredning av riktlinjer gällande bidrag till föreningar och 
förbund i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 
FOKUS-förvaltningen har haft i uppdrag av FOKUS-nämnden att se över 
villkor och riktlinjer för föreningsbidragen i Dals-Eds kommun. Fritid- och 
kulturchef fick i uppdrag att kartlägga bidragen för att få en klar bild över de 
villkor och riktlinjer som finns idag, vilken nu är genomförd.  
Beslut har också tagits om att anlita en extern utredare för att genomföra en 
analys av kartläggningen för att sedan inkomma med förslag till eventuella 
förändringar.  
FOKUS-nämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen, 2022-06-28, att gå 
vidare med upphandling av utredningsuppdrag avseende riktlinjer stöd till 
föreningar.  
 
Offertförfrågan gick till PwC på grund av deras goda kunskap om 
kommunen och om frågeställningen samt att dem dessutom har 
revisionsuppdrag och uppdrag för mindre utredningar.                  
Under september i månad inkom offert från företaget.                                                                                                              
År 2016 genomför PwC, på uppdrag av kommunrevisionen, en 
genomlysning av stödet till föreningar. Flera brister som då påtalas är 
sådana som FOKUS-nämnden vill fördjupa sig i då flera av dem ännu 
inte är åtgärdade.  
                                                                                                                    
FOKUS-nämndens arbetsutskott beslutar 2022-10-05 § 61 att förorda 
att Dals-Eds kommun tecknar avtal i enlighet med inlämnad offert från 
PwC, samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande samt finansiering av det kommungemensamma 
uppdraget. 
                                                                                                                                      
I kommunchefens tjänsteutlåtande lämnas en sammanfattning och en 
bedömning av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-11-08.                            
Beslut FOKUS-nämndens AU 2022-10-05 § 61.                     
Tjänsteskrivelse förvaltningschef FOKUS 2022-10-04. 
Upphandlingsunderlag 2022-06-28. 
Dals-Eds kommun, Offertutredning av föreningsbidrag.           
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Kommunstyrelsens beslut                      
   -  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att genomföra  
      utredningsuppdrag gällande föreningsbidrag enligt PwC’s    
      offert.                                                                               
      Finansiering sker genom i anspråktagande av kommunstyrelsens  
      oförutsettanslag. 
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Förvaltningschef FOKUS 
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§ 184 Dnr 2022-000239 003 

Dalslandsgemensam Upphandlingspolicy 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde redogörs för ärendet av kommunens upphandlare. 
Upphandlingsverksamheten bedrivs i stora delar gemensamt i Dalsland och 
det finns behov av en uppdaterad, samordnad och likvärdig policy för de fem 
kommunerna.                                                                                            
Upphandlarna i Dalsland, som avrapporterar till ekonomicheferna, har under 
året arbetat fram förslag till en gemensam upphandlingspolicy med därtill 
hörande riktlinjer för det praktiska arbetet.                                       
Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller kommunens samtliga 
nämnder och verksamhetsområden samt de majoritetsägda kommunala 
bolagen. Alla typer av upphandlingar omfattas.                                                         
En tydlig upphandlingsprocess ska säkerställa att policyn följs och att den 
omsätts i avtalsvillkor. Styrelse, nämnd eller motsvarande organ har ansvar 
för att upphandlingsverksamheten sköts i överensstämmelse med lag, annan 
författning och denna policy.                                                                                                                          
Kommunen ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp 
medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle som präglas av 
miljömässigt och socialt ansvarstagande, demokrati, informationssäkerhet 
samt solidaritet och rättvisa villkor. Upphandling ska bidra till att 
kommunens verksamhetsmål uppnås. Kommunen ser positivt på leverantörer 
som bidrar till en hållbar samhällsutveckling lokalt och globalt.                                                                                                                               
Beslutsunderlag                              
Tjänsteskrivelse upphandlare 2022-10-04.                       
Förslag upphandlingspolicy för Dals-Eds kommun.                  
Bilaga – Riktlinjer till upphandlingspolicy. 

Kommunstyrelsen beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingsenheten ges uppdrag att i 
samverkan med ekonomifunktionen implementera den nya policyn 
under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer densamma. 

Beslutsförslag 

-  Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande policy för inköp och    
 upphandling för Dals-Ed kommun ersätts av föreslagen   
 Dalslandsgemensam upphandlingspolicy. 

Expedieras till 
KF 
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§ 185 Dnr 2022-000231 880 

Förslag - Kommungemensamt tema - "Dals-Ed läser 2023" 

Sammanfattning av ärendet 
Fritid - och Kultur önskar att kommande år får temat ”Dals-Ed läser 2023”. 

Genom statliga bidrag från Statens kulturråd har kommunen idag ett modernt 
folkbibliotek i centrum. Fritid- och Kultur har fått ytterligare bidrag från 
Statens kulturråd för att kunna projektanställa en läsinspiratör under cirka 1  
år. Läsinspiratören kommer att få som uppgift att utveckla samarbetet mellan 
förskola, skola och bibliotek. Vidare att inspirera småbarnsföräldrar att läsa 
för sina barn i tidig ålder och att utnyttja bibliotekets möjligheter. Biblioteket 
vill också under detta år inspirera till ökad läsning hos vuxna med olika 
arrangemang riktade till den målgruppen.  
FOKUS-nämnden beslutar föreslå att temat ”Dals-Ed läser” blir 2023 års 

kommungemensamma tema och lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen 
för ställningstagande.                                         
                                                                                                      
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-11-09 § 186 att bereda 
ärendet ytterligare och vid dagens sammanträde föredrar bitr. kommunchef/                                                         
kommunikationschef ärendet. Bedömning görs att kommunikation och 
evenemang i Dals-Eds kommun utgår från vårt platsvarumärke Dals-Ed… 
that hometown feeling och med ett brett samarbete mellan företag och 
föreningar för att lyfta Dals-Ed om plats. Läsning som nu föreslås för 2023, 
är teman som är av övergripande karaktär och som leder oss mot en hållbar 
utveckling för kommunen och platsen. Med fokus på barn och unga så är det 
också en del i vårt arbete kring Barnkonventionen. Bedömning görs vidare 
om att Fritid och kultur bör ta på sig den samordnande och drivande rollen 
för det kommunövergripande temat och ta stöd från kommunikationsgruppen 
för de insatser som planeras.  
Finansieringen hanteras inom ramen för Fritid och kultur. 
            
Beslutsunderlag               
Tjänsteskrivelse bitr. kommunchef/kommunikationschef 2022-11-16.    
Beslut FOKUS-nämnden 2022-09-21 § 69.                 
Tjänsteskrivelse fritid- och kulturchef 2022-08-31.           

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Dals-Ed läser 2023 som det 

kommunövergripande temat för 2023.  
 
Expedieras till        
FOKUS-nämnden 
Fritid och kultur 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(33) 
Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 2022-000298 003 

Förslag till ändring av planansvar, revidering av plan- och 
byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 
År 2018 beslutar kommunfullmäktige att ekonomi-, verksamhets- och 
personalansvar ska överföras från plan- och byggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen och inom kommunledningsförvaltningen. 
Attestförteckning, reglementen och delegationsordningar för både plan- och 
byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen sågs över och anpassades till ny 
organisering. Efter en mandatperiod har såväl nämnd som verksamhet 
fungerat väl utifrån den förändrade organisationen men däremot har 
planfrågorna ett otydligt ansvarsförhållande. Beslut under processen fattas 
företrädesvis av plan- och byggnadsnämnden men finansieringen av 
planarbeten finns oftast inom kommunstyrelsens budget. Ansvaret för 
översiktsplan finns under kommunstyrelsen.  
 
Utifrån otydligheten i de formella beslutsgångarna, föreligger skäl att 
renodla ansvaret för planfrågorna för ökad effektivitet och tydlighet i 
samband med planprocessen. Det är lämpligt utifrån ett helhetsperspektiv 
och utifrån plan- och byggnadsnämndens nuvarande roll som renodlad 
myndighetsnämnd. Det är dock fortsatt viktigt att dialogen mellan 
kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden kvarstår i planfrågor och 
med fördel inom det upparbetade forumet plangruppen som träffas 
regelbundet under året och vid förekommande behov.  
Med anledning av bedömningen föreligger förslag till revidering av plan- 
och byggnadsnämndens reglemente. På motsvarande sätt krävs en revidering 
av kommunstyrelsens reglemente för att inordna planfrågorna. I och med 
denna förändring bör plan- och byggnadsnämnden från med 1 januari 2023 
benämnas byggnadsnämnden. 
Ärendet är i linje med kommunens mål, ledning och styrning om 
tydliggörande av grunduppdrag för ökad effektivitet och tydlighet.  
                                                                                                                                             

Beslutsunderlag                          
Tjänsteskrivelse biträdande kommunchef/kommunikationschef 2022-11-16. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut i ärendet, att uppdra åt kanslienheten att 
vidta de uppdateringar och ändringar som krävs i reglementen, på 
hemsida, blanketter och verksamhetssystem.  
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Beslutsförslag 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- att från och med 2023-01-01 fördela ansvaret för planfrågorna i sin 
helhet till kommunstyrelsen från plan- och byggnadsnämnden som 
därefter ska benämnas byggnadsnämnden. 

- att revidera plan- och byggnadsnämndens och kommunstyrelsens 
reglemente utifrån förändringen av planansvaret enligt ovan.  
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§ 187 Dnr 2022-000295 370 

Policy för inköp av el och hantering av elnätsabonnemang 

Sammanfattning av ärendet 
Dals-Eds Kommun har deltagit i en ny elupphandling där Mälarenergi AB 
tilldelats att leverera el till kommunen. I upphandlingen krävs att kommunen 
aktivt arbetar med att köpa el och prissäkra elköpen löpande, för det fordras 
en elhandelsgrupp som är ansvariga. Elhandelsgruppen har ansvar för inköp 
av el samt elnätsabonnemang till kommunen genom styrning och 
samordning så att affärsmässiga, kostnadseffektiva och hållbara inköp av el 
genomförs med ett begränsat och kontrollerat ekonomiskt risktagande. 
Inom ramen för upphandlingen har vi under 2023 stöd för detta genom 
företaget Ensotech AB som har lång erfarenhet av elhandel. 
 
Policyn för inköp av el och hantering av elnätsabonnemang beskriver 
hur handel med el skall bedrivas i kommunen samt vilka funktioner 
som skall ingå i elhandelsgruppen. 
Då även Edshus AB har varit med i samma upphandling föreslås att 
kommunen och Edshus AB tillsammans med Ensotech AB beslutar om 
handel och uppföljning av kommunens elhandel och elförbrukning.                                                                                              
Ingen finansiering krävs för uppdraget då uppgifterna skall rymmas genom 
de olika funktionernas ordinarie uppdrag.     
 

Beslutsunderlag                         
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-11-10.                  
Policy för inköp och hantering av elnätsabonnemang. 

      

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att kommunen organiserar sig på det sätt 

som beskrivs i policyn samt arbetar utifrån densamma och dess 
intentioner.  

      

 

 

 

Expedieras till 
Edshus AB                                    
Samhällsbyggnadschef 
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§ 188 Dnr 2022-000238 370 

Förslag till energibesparingsåtgärder 

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

Kommunstyrelsen beslutar 2022-10-26 § 168 att återremittera ärendet till  
samhällsbyggnadschef för ytterligare bearbetning av de åtgärder som har 
presenterats och återkomma till kommunstyrelsens sammanträde                           
23 november 2022. 

Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschef för det förslag till 
energibesparingsåtgärder som föreligger. 

                                                                                                                             
MBL-förhandling sker den 24 november 2022. 

 

Beslutsunderlag                                                                                      
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-10-03.                                       
Bilaga 1 – Förslag energibesparingsåtgärder.  
   

         

Kommunstyrelsens beslut                                                             
      -   Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna  
          energibesparingsåtgärder. 
 

 
 

 

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Fokusnämnden 
Socialnämnden 
Byggnadsnämnden 
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§ 189 Dnr 2022-000234 043 

Taxor och avgifter 2023 - Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ska i samband med budgetarbetet för 2023 behandla de taxor 
och avgifter som hör till respektive nämnds ansvarsområde.                              
Inför beredningen ska nämndernas taxeförslag sammanställas i ett samlat 
dokument för ökad enhetlighet och jämförbarhet med föregående års taxor 
och avgifter.    

Förslag om taxor och avgifter 2023 från socialnämnden, FOKUS-nämnden 
samt kommunstyrelsens verksamhetsområden föreligger vid dagen 
sammanträde.   

      

Beslutsunderlag                     
Taxor och avgifter 2023 – Socialnämnden, FOKUS-nämnden, 
kommunstyrelsens verksamhetsområden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar för egen del att besluta i enlighet med 
föreslagna taxor och avgifter avseende kommunstyrelsens 
verksamhetsområden.  

 

Beslutsförslag 
- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter 2023 

Dals-Eds kommun i enlighet med föreslagna taxor och avgifter 
avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde, FOKUS-nämndens 
verksamhetsområde samt socialnämndens verksamhetsområde.                                                                                     

 

 

 

 

 

Expedieras till 
Controller KS                        
KF 
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§ 190 Dnr 2022-000018 041 

Budget och mål 2023 plan 2024-2025 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetförslag har varit utskickat på remiss till nämnder och styrelse och 
yttrande har inkommit från berörda vilket beskrivs i föreliggande 
tjänsteskrivelse. Efter att budgetremissen har tagits fram har både 
Regeringens budgetproposition för 2023 samt nya skatteunderlagsprognoser 
från Sveriges Kommuner och Regioner/SKR presenterats. I SKR:s cirkulär 
22:37 från 2022-10-20 framgår att jämfört med augustiprognosen är den 
viktigaste förändringen att SKR räknar med svagare nominell 
skatteunderlagstillväxt under hela prognosperioden och att köpkraften är än 
mer nedreviderad på kort sikt. Detta beror på en ännu högre allmän 
prisuppgång och effekten på värderingen av pensionsskulden som ökat 
prisbasbelopp innebär. Slutåret är prisutvecklingen något nedreviderad.            
En sämre befolkningsutveckling i kommunen än tidigare prognostiserat 
påverkar även det de finansiella förutsättningarna under planperioden. 
Samtliga dessa delar ligger därmed till grund för beräkningen av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning i budgethandlingen.                                 
                                                                                                  
Sammanställningen nedan visar fördelningen av budgetramar till nämnder 
och styrelse under planperioden. 

Belopp i tkr Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025  

    
Finansförvaltning +364 044 +372 

597 
+393 806 

Ofördelat lönereservering -7 358 -18 502 -30 581 
Ofördelat medel för ökade behov -9 000 -6 000 -5 000 
Ofördelat effektiviserings- och anpassningsuppdrag 9 314 14 614 27 200 
Kommunfullmäktige -820 -838 -857 
Valnämnd -6 -170 -6 
KS - Kommunledningsförvaltning -40 335 -40 830 -40 146 
KS - Samhällsbyggnadsförvaltning -48 644 -48 719 -49 805 
Socialnämnden -147 430 -148 886 - 152 522 
FOKUS-nämnden -134 765 -134 508 -134 264 
Resultat -15 000 -11 242 +7 825 
    
2 % av skatter och bidrag +7 544 +7 764  +7 873 
Differens mot 2 % av skatter och bidrag -22 544 -19 006 -48 
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Utmaningarna som följer med det beräknade budgetunderskottet inför 
kommande planperiod är så stora att omfattande åtgärder krävs för att 
hantera dem. Det kommer att krävas beslut om helt nya sätt att styra, leda 
och genomföra hela kommunens samlade verksamhet. 

Efter genomförda analyser som leder till budgetberedningens beslut om 
effektiviserings- eller anpassningsåtgärder så har budgetberedningen 
kommunfullmäktiges mandat att verkställa omfördelning av budget mellan 
berörd nämnd och finansförvaltningen, för att på så vis möta det ofördelade 
anpassningsuppdraget som nu ligger inom finansförvaltningen. 

Rapportering till kommunfullmäktige sker tertialvis i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen. 

 

Beslutsunderlag                                                                                                             
Budgetskrivelse 2023, plan 2024–2025 inför kommunfullmäktigebeslut 
2022-11-21.                                                                                                  
Kommunplan 2023–2025.                    
Remiss driftsbudget 2023, plan 2024–2025. 
 
 
Ett Yrkande 
Andreas Nilsson (M) yrkar att under rubriken personalkostnader i 
kommunplanen ska det samlade löneutrymmet enbart benämnas budgeterat 
löneutrymme och att modell för löneökning fastställs senare. 
 
Propositionsordning  

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

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att under rubriken personalkostnader i 

kommunplanen ska det samlade löneutrymmet enbart benämnas 
budgeterat löneutrymme och att modell för löneökning fastställs 
senare. 
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Beslutsförslag                                                                                        
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

- att fastställa nämndernas ramar enligt sammanställd Driftbudget 
under kapitel 7:1 i Kommunplan 2023–2025. 
 

- att den del av anslaget som återfinns under ofördelat i sammanställd 
Driftbudget under kapitel 7:1 i Kommunplan 2023–2025 läggs under 
kommunstyrelsens finansförvaltning att fördela utifrån respektive 
posts syfte samt kommande beslut om åtgärder kring anpassning och 
effektivisering. 
 

- att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget för perioden 
2023–2025 under kapitel 7 i Kommunplan 2023-2025. 
 

- att besluta om upplåning om maximalt 36,6 mkr under perioden 
avseende finansiering av investeringar inom taxekollektivens 
verksamheter (VA- och renhållning). Beslutet ersätter tidigare 
beslutad upplåning inom desamma. 
 
 

- att besluta om upplåning om maximalt 22,6 mkr under perioden 
avseende finansiering av nybyggnation av Hagaskolans matsal. 
Beslutet ersätter tidigare beslutad upplåning inom densamma. 
 

- att uppdra till budgetberedningen att efter genomförda analyser,            
som leder till budgetberedningens beslut om effektiviserings- eller 
anpassningsåtgärder, verkställa omfördelning av budget mellan 
berörd nämnd och finansförvaltningen, för att på så vis möta det 
ofördelade anpassningsuppdraget som nu ligger inom 
finansförvaltningen. 
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§ 191 Dnr 2022-000302 100 

Kommunanalyser 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med budgetbeslut inför år 2016 beslutar Kommunfullmäktige  
2015-08-26 om ett antal uppdrag för att komma i långsiktig ekonomisk 
balans inför budget 2017. För att fullgöra uppdragen föreslogs därför att 
tillsätta en utredning för att utvärdera kommunens verksamheter med 
avseende på verksamhetens effektivitet och ekonomi.                                            
Sveriges Kommuner och Regioner/SKR fick uppdraget och har därefter 
genomfört två analyser. Under hösten 2015 genomförs den ekonomiska 
analysen som i stort visar på en nettokostnadsutveckling i kommunen och 
våren 2016 genomförs kommunkompassen som del i den kvalitativa 
analysen. Den visar på ett antal brister i vår styrning och ledning och ligger 
till grund för den senare av Kommunfullmäktige beslutade strategin om 
långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet (LEV). 
Förvaltningen har som en del i utvärderingen av det arbete som gjorts efter 
2016 och fram till nu, föreslagit för politiken att återigen genomföra samma 
analyser för att se om någon förflyttning har gjorts och samtidigt få en bild 
av vilka områden som eventuellt kvarstår att arbeta med. Samtidigt är det  
viktigt att få en extern bedömning av det ekonomiska läget framöver för 
kommunen i och med de nya förutsättningar som finns i vår omvärld.       

Beslutsunderlag                     
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2022-11-18.      
Ett Yrkande 
Andreas Nilsson (M) yrkar på att återremittera ärendet för klargörande av 
kostnaderna för de båda analyserna samt att också avvakta den workshop för 
politiken som ska hållas gällande den ekonomiska situationen den 5 
december 2022. 

Propositionsordning  

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

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för klargörande 

av kostnaderna för de båda analyserna samt att också avvakta den 
workshop för politiken som ska hållas gällande den ekonomiska 
situationen den 5 december 2022.                    

Expedieras till:                                                                                        
Ekonomichef 
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§ 192 Dnr 2018-000167 253 

Försäljning av fastigheten Ed 1:89 - Premec 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar 2020-04-01 § 37 att försälja fastigheten Ed 1:189.  
Enligt köpekontraktet ska köpeskillingen skall erläggas senast 2022-12-31.   
Företaget har kontaktat kommunen och lämnar en förfrågan om att ändra 
datum för övertagandet ett år framåt, till 2023-12-31. 
 
Sammanfattning samt bedömning i ärendet lämnas i föreliggande 
tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef. 
 
Enligt gällande köpekontrakt skall företaget ersätta kommunen med 200 000 
kr per år om köpet ej genomförs. Om kommunen skall tillmötesgå 
önskemålet om att flytta fram datum för ägarbytet bör den nya årshyran öka 
med motsvarande belopp. Det innebär att den nya månadshyran blir 26 666 
kronor under 2023. I övrigt gäller tidigare köpekontrakt med ändring av 
datum för sista likviddag till 2023-12-31. 
 

Beslutsunderlag                         
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2022-11-21. 

      

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

- att acceptera ändrat datum för slutlikvid och av övertagandet av 
fastighet Ed 1:189. 

 
- Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna en bilaga 

till gällande köpekontrakt med de nya förutsättningar som beskrivs 
ovan. 

 

Jäv 
Andreas Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 
 
 
                                                                                                             
Expedieras till                                                                                                 
Lianpac AB                                    
Samhällsbyggnadschef 
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§ 193 Dnr 2021-000121 053 

Fritidsbanken – Finansiering av tjänst som platsansvarig 

Sammanfattning av ärendet 
År 2021 tas beslut att inrätta en Fritidsbank i Dals-Ed och avtal med 
Fritidsbanken Sverige skrivs 2021-04-13. En förutsättning för avtalet har 
varit att Dals-Eds kommun iordningställde en tillräckligt stor yta/lokal och 
att anställa en platsansvarig person på minst 50 %. 
När det beslutas att inrätta en Fritidsbank i Dals-Ed har det gjorts 
utifrån att det funnits externa medel från Tillväxtverket inom ramen för 
Hållplats Dals-Ed som då används för iordningställande och för att ha 
en platsansvarig på 50% anställd för att driva arbetet och utvecklingen 
av Fritidsbanken. Finansiering fanns för perioden 2021–2022.  
 
Hänvisning görs till kommunens mål och Barnkonventionen bland annat 
med att Fritidsbanken är en mötesplats där det sociala kittet stärks och 
invånarna får jämlika förutsättningar att delta i fritids- och idrottslivet. 
Dessutom bidrar Fritidsbanken till attraktivitet för Dals-Eds kommun både 
för invånare och turister.  
 
I nuläget och med den ekonomiska prognosen för 2023 och fortsatt, finns   
inte finansiering för 50% tjänst för en platsansvarig för Fritidsbanken. För att 
fortsatt ha kvar funktionen behövs en finansiering motsvarande 260 000 kr 
för 2023. Kommunen får även under 2023 statsbidrag för socioekonomiskt 
eftersatta landsbygdskommuner (1 700 000 kr) som föreslås finansiera 
tjänsten.  
                                                                                                                                   
Sedan många år har det funnits en önskan hos såväl politiker som 
verksamheter inom kommunen att starta en Fritidsbank och när detta nu 
genomförts gör folkhälsostrateg bedömningen att det är olyckligt att dra ner 
på verksamheten eller arbeta mindre utåtriktat, när det dessutom sannolikt 
går mot en tid där familjer och hushåll kommer få det svårare ekonomiskt. 
Fritidsbanken kan då möjliggöra deltagande i aktiviteter på lika villkor för 
alla. Verksamheten är såpass ny att det krävs ett aktivt arbete om vi ska nå så 
många som möjligt och verkligen få möjlighet att se alla positiva effekter. 
 

Beslutsunderlag                       
Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2022-11-17. 
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forts. § 193   

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar avsätta 260 000 kronor av statsbidraget 

till 50% tjänst som platsansvarig på Fritidsbanken.                      
Finansiering med statsbidraget för socioekonomiskt eftersatta 
landsbygdskommuner - Hållplats Dals-Ed. 
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Controller KS 
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§ 194 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om ett inriktningsbeslut gällande Grönt Bränsle och 
biogasstationer utanför Trollhättan.      
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§ 195 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen information lämnas vid dagens sammanträde. 
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§ 196 Dnr 43401  

Delegationsbeslut KS 2022-11-23 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 
dagens sammanträde.      
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forts. § 196 

 

Delegat                              Beskrivning 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2022-94 - Att fastighetsägaren  
                                            själv får utföra rengöring ÄNG 3:52. 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2022-95 - Att fastighetsägaren    
                                            själv får utföra rengöring EDS-NÄS 1:13. 

Samhällsbyggnadschef Delegationsbeslut 2022-96 - Yttrande angående  
                                            tillstånd för bössinsamling i Dalsland. 

Samhällsvägledare Delegationsbeslut 2022-97 - Parkeringstillstånd  
                                           12, 2022. 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2022-98 - Nyttjanderättsavtal -  
                                            del av fastighet Dals-Ed Ed 10:5. 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2022-99 - Hyreskontrakt del av  
                                            Dals-Ed, Ed 1:34 - Vallda Riv & Håltagning AB. 

Fastighetsförvaltare Delegationsbeslut 2022-100 - Hyreskontrakt del  
                                            av Dals-Ed, Ed 1:34, lokal 107- TVH Nordic AB. 

Bitr. HR-chef Delegationsbeslut 2022-101 - Protokoll MBL  
                                           2022-06-07 § 19 - Lönekartläggning 2021. 

Bitr. HR-chef Delegationsbeslut 2022-102 - Protokoll MBL  
                                            2022-06-17 §11 -  Lönekartläggning 2021. 

Samhällsvägledare Delegationsbeslut 2022-103 Parkeringstillstånd  
                                           13, 2022. 
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§ 197 Dnr 43402  

Meddelande KS 2022-11-23 

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