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§ 32 Dnr 2023-000037 456 

Förpackningsinsamling förberedelse inför 2024 

Sammanfattning av ärendet 
Naturvårdsverket har en central roll på miljöområdet och för den gröna 
omställningen till en cirkulär och fossilfri ekonomi. Naturvårdsverket är 
dessutom förvaltningsmyndighet med ansvar för avfallsområdet och mer 
specifikt för genomförandet av de nya bestämmelserna i 
förpackningsförordningen.  
 
Det ansvar som Svenska Förpackningsinsamlingen/FTI har idag gällande 
insamling av hushållens förpackningar övergår från 1 januari 2024 till 
kommunens ansvar och FTI upphör som organisation från 2023-12-31. 
Kommunen kommer att behöva planera för olika typer av insamlingar som 
ska göras under tiden framöver, dessa redovisas i föreliggande tabell över de 
nya bestämmelserna för förpackningsinsamlingen.                                        
De avgifter som staten tar ut av producenterna, liksom den ersättning som 
staten fördelar ut till kommunerna, kommer samtidigt med nödvändighet att 
behöva bli något schabloniserad. 
                                                                                                                               
Återvinningsstationen som är placerad vid Karlssons varuhus flyttas till den 
västra delen av samhället där kommunal mark finns i anslutning till 
Timmertjärns bostadsområde. Kommunen har erbjudits att köpa de 30 
containrar som idag finns i kommunen och förväntat pris är 90 000 kronor 
totalt.  
Samhällsbyggnadschefen bedömer att det är viktigt att kommunen försöker 
genomföra uppdraget så kostnadseffektivt som möjligt då det annars riskerar 
att bli en ökad kostnad jämfört med dagens lösning.  
1 januari 2022 har kommunen övertagit ansvaret för tidningsinsamlingen och 
ett avtal tecknas med Veolia AB. Avtalet behöver sägas upp snarast då 
tidningsinsamlingen bör ingå i den upphandling som behöver göras gällande 
hushållens förpackningsavfall. 
 

Beslutsunderlag                    
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2023-01-09.                 
Karta – placering av container vid Timmertjärn.                               
Regeringsbeslut 2022-06-30 – uppdrag om producentansvaret för 
förpackningar.                      
Promemoria - Tabell över de nya bestämmelserna för 
förpackningsinsamlingen. 
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fort. § 32 

      

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att planera för 
övertagandet av förpackningsinsamlingen enligt regeringens beslut 
och enligt den tidsordning som beskrivs.  
 

- uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 4D 
upphandla nödvändiga tjänster för insamlingen av hushållens 
förpackningsavfall. 

 
- uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att investera i containrar 

för uppsamlingen genom avtal/övertagande från FTI. 
 

- uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att förbereda för ny 
återvinningsstation vid Timmertjärn enligt föreliggande karta.  

 
- uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram information för 

de verksamheter som är samlokaliserade med hushåll, i syfte att 
undersöka intresset av kommunal insamling av verksamhetens 
förpackningsavfall. 

 
- uppdra åt samhällsbyggnadschef att säga upp avtalet med Veolia AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                            
Expedieras till            
Kommunikationsansvarig            
Samhällsbyggnadsförvaltning 
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§ 33 Dnr 2023-000036 317 

Gatubelysning - Färdigt armaturbyte 

Sammanfattning av ärendet 
Vid ett möte med Vattenfall 2023-01-11 initieras att byta till LED i större 
skala då underhållskostnaderna för Cobra-armaturerna har ökat kraftigt vid  
inköp av nya don vid varje rond. Av kommunens drygt 1300 ljuspunkter är i 
dag cirka 80% Cobror och endast 200-300 stycken är eller kommer inom 
kort att vara LED. Vattenfall AB informerar även om styrsystemet DGC 
Dynamic Grid Control som är en lösning där varje ljuskälla styrs från 
respektive stolpe. Nuvarande samarbete med Vattenfall AB gällande Färdigt 
Armaturbytesavtal/FA löper ut 2023-12-31. 
Samhällsbyggnadschef redogör i tjänsteskrivelse för den kostnad som 
uppkommer om kommunen går vidare i samarbetet med Vattenfall AB och 
byter cirka 1000 armaturer till LED och att Vattenfall hanterar den 
investeringen. Vid byte av alla Cobra-armaturer mot LED kommer 
energiförbrukningen minska avsevärt. Nuvarande installerad effekt 44W för 
Cobran kan som regel bytas till en 24W LED vilket ger nästan en halvering 
av elförbrukningen. Bedömningen är att kommunen behöver se över 
möjligheten att byta ut armaturerna samt utreda hur finansieringen kan ske 
på bästa sätt. Dessutom behöver en bedömning göras om det ska satsas på att 
styra varje ljuspunkt för sig och göra nödvändiga investeringar, Det är viktigt 
att få fram en totalkostnad inklusive frånkoppling från Trafikverkets system, 
det behöver ske parallellt med att en laddplan tas fram.     

Beslutsunderlag                    
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2023-02-03.                        
Presentation av DGC – Individstyrning av 1315 ljuspunkter           
                                                                                                 
Kommunstyrelsens beslut                                                          
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
ekonomichef arbeta fram det mest kostnadseffektiva sättet att förnya 
ljuspunkterna med LED belysning och därefter återkomma till 
kommunstyrelsen med beslutsförslag.  

- ta fram en total kostnadsbild för att införa DGC på alla våra 
ljuspunkter vilket då innefattar nödvändig infrastrukturförändring och 
därefter återkomma till kommunstyrelsen med beslutsförslag.          

Expedieras till                     
Ekonomichef                
Samhällsbyggnadschef 
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§ 34 Dnr 2023-000031 042 

Årsredovisning 2022 Dals-Eds kommun – 
Verksamhetsberättelse KS Kommunlednings- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningar 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse 2022 föreligger för kommunstyrelsens förvaltningar; 
kommunledning- och samhällsbyggnad. I respektive verksamhetsberättelse 
beskrivs bland annat grunduppdraget, uppföljning av utvecklingsmål och 
ekonomiskt utfall samt en sammanfattande analys.   
Samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamhetsområden har under 
verksamhetsåret utfört sina olika grunduppdrag utan att överskrida den 
beslutade budgetramen trots ökade kostnader på många olika områden. 
Resultatet har blivit ett överskott på 2 376 tkr. Det beror framför allt på 
försäljning av fastigheter, försäljning av maskiner och också ett överskott när 
det gäller bostadsanpassning, dessutom har inte elkostnaderna blivit lika 
höga som befarats.                                                          
Kommunledningsförvaltningen som helhet har en stödjande och 
samordnande roll för den politiska organisationen, primärt för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Inom olika delar av 
ansvarsområdena har förvaltningen uppdrag gentemot hela 
förvaltningsorganisationen vad gäller styrning och ledning, samt stöd, 
service och samordning. Förvaltningen ska också i viss mån erbjuda direkta 
servicetjänster till kommuninvånarna och andra kunder.                               
Det ekonomiska resultatet i förvaltningen utföll med ett överskott på                     
2,8 Mkr, att jämföra med delårsprognosen i augusti som har bedömts till                     
1,1 Mkr. Flertalet enheter har förbättrat utfallet jämfört med prognos, till 
följd av återhållsamhet med anslag samt bristande personella resurser.      

Beslutsunderlag                        
Tjänsteskrivelse kommundirektör 2023-02-15.                                        
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2023-02-07.                                        
Verksamhetsberättelse 2022 – KS Kommunledningsförvaltning. 
Verksamhetsberättelse 2022 – KS Samhällsbyggnadsförvaltning.          

Kommunstyrelsens beslut 
     -    Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande    
          verksamhetsberättelser 2022 för kommunledningsförvaltningen och  
          samhällsbyggnadsförvaltningen                                                                                         
Expedieras till                              
Stabschefer i kommunledningsstaben                   
Controller KS    
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§ 35 Dnr 2022-000323 800 

Utvecklings-/evenemangsmedel 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har för 2023 beslutat om budget för utvecklings- och 
evenemangsmedlen om totalt 430 000 kr.                                                               
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-11 § 5 beslutas om att 
reservera 100 000 kr av utvecklings- och evenemangsmedlen för 
kommunens kostnader i samband med de största evenemangen samt 
kommunala evenemang i egen regi och att 100 000 kronor reserveras för ett 
ansökningsförfarande för företag och föreningar som genomför evenemang i 
Dals-Ed under 2023.                     
 
Vid dagens sammanträde föredrar kommunstrateg ärendet och redogör 
för de medel som finns avsatta i budget för åtgärder och förslag på 
fördelning och av utvecklings- och evenemangsmedel. 
 
Bedömningen är att de ifrågavarande medlen under flera år har bidragit till 
att öka attraktiviteten genom åtgärder i den fysiska miljön runt om i 
samhället, samtidigt som medel också funnits för att stimulera till att 
evenemang genomförts. Evenemangen är viktiga för Dals-Ed och bidrar inte 
bara till den enskilde arrangören utan det skapas mervärde för andra 
föreningar, företag och handel. Det är således viktigt att genom medlen 
fortsätta bidra till båda dessa värden, även om det förstås är genom 
människornas, föreningarnas, företagens kraft och engagemang som 
attraktiviteten på platsen skapas.  
Finansiering av åtgärderna finns i budget 2023.     
 
Ett Yrkande  

Anna Johansson (C) yrkar på att förvaltningen återkommer till 
kommunstyrelsen för dialog kring Hagtjärns framtida nyttjande. 

 

Propositionsordning  

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

 
 
 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(29) 
Sammanträdesdatum 

2023-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 35 
 

Beslutsunderlag                          
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2023-02-02.                   
Bilaga till tjänsteskrivelse.        

                                                                                                
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

- godkänna förslag till fördelning av evenemangs- och utvecklingsmedel 
2023.                                                 

- uppföljning och eventuella förslag till omfördelning sker vid 
kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2023. 

- förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen för dialog kring 
Hagtjärns framtida nyttjande. 

 

 

Jäv 

Annika Lännhult (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                           
Expedieras till               
Kommundirektör                                
Kanslichef              
Kommunstrateg                           
Meddelande KF 
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§ 36 Dnr 2023-000027 214 

Detaljplan Dammen vid Le-området  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar 2022-06-01 § 89 att uppdra till 
kanslienheten plan och bygg att se över förutsättningar för ny 
detaljplan som möjliggör för husbåtar i “dammen” vid Le-området 
samt att ta fram underlag för politiskt beslut om planbesked inklusive 
finansiering av ny detaljplan.  
 
Plansamråd har skett med Länsstyrelsen och Dalslands Miljö- och 
Energikontor 2022-11-17.  Utgångspunkten vid plansamrådet var en 
öppen fråga utifrån vad som krävs för att möjliggöra ny detaljplan för 
dammen i syfte att “möjliggöra för byggrätt inom vattenområdet, som 

tillåter markanvändning för permanent boende samt för tillfällig 
övernattning. Detaljplanen ska också möjliggöra för tillhörande 
servicebehov samt parkering och ställplatser för husbilar.” 
                                                                                                                              
Vid plangruppens möte 2022-12-07 lyfts olika alternativ för hur arbetet 
bör gå vidare utifrån de inspel som framkommit i samband med 
plansamrådet. 
Plangruppen förordar att detaljplanen bör föregås av en markanvisning där 
kommunen bäddar för exploatör med att ta fram de 
utredningar/undersökningar som antas krävas för detaljplan.  
Den sammanfattande behovsbedömningen är att genomförandet av 
samtliga utredningar som identifierats inklusive anmälan om  
vattenverksamhet uppskattas till en kostnad av cirka 400 000 kr.           
Utifrån konsekvensbedömning föreslås utredningar genomföras 
etappvis enligt följande: 
 

1. Inventering groddjur och fåglar. 
2. Förorening. 
3. MKB vid behov utifrån bedömning av ovanstående utredningar. 

 
Utöver ovanstående genomförs en anmälan av vattenverksamhet när 
utformningen och förutsättningarna är mer konkretiserade. 
 

Beslutsunderlag                        
Tjänsteskrivelse kommunstrateg 2023-02-03. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

- att avsätta 210 000 kr ur KS oförutsett för finansiering av utredningar 
enligt etapp 1 och 2. 

- att uppdra åt näringslivsutvecklare att påbörja ett arbete med att ta 
fram underlag till en markanvisning för “dammen” och återkomma 

till kommunstyrelsen kring upplägg. 
- att ärendet återkommer för bedömning av behovet av etapp 3. 

 

 

Jäv 

Annika Lännhult (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
Expedieras till         
Näringslivsutvecklare                             
Samhällsbyggnadschef         
Kommunstrateg                     
Controller KS 
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§ 37 Dnr 2023-000013 800 

Ansökningar evenemangsmedel -                                      
Utvecklings-/evenemangsmedel 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar 2023-01-11§ 5 att anslå 100.000 kr för 
evenemang som ska arrangeras av föreningar och företag i Dals-Ed under 
2023. Syftet med medlen är att stimulera till evenemang som ökar 
attraktiviteten inom Dals-Eds kommun. 

Ansökningsperioden har varit under tiden 12 januari till och med 1 februari 
2023 och 20 ansökningar har inkommit.                                               
Sammanställning har gjort av kultur & fritidschef med förslag till fördelning 
av medel.  

    

Beslutsunderlag                   
Tjänsteskrivelse kultur & fritidschef 2023-02-06. 

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -    Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag på  
         fördelning av evenemangsmedel.           
    -    Kommunstyrelsen beslutar att inför år 2024 se över riktlinjerna 
         för ansökningsförfarandet vad gäller evenemangsmedel. 

 
Jäv                                  
Anna Johansson (C), Annika Lännhult (M) Jan-Stefan Karlsson (KD) och 
Christina Virevik (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.  
     

 

 

                                                                                                         
Expedieras till     
FOKUS-nämnden                   
Kultur & Fritidschef                          
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§ 38 Dnr 2023-000015 175 

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om 
brandfarliga och explosiva varor för 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsterna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål och Årjäng har tagit fram en 
gemensam övergripande beskrivning av tillsynsplan.                                       
I föreliggande bilaga beskrivs den regelbundna tillsynen som Dals-Eds 
kommun planerar att genomföra under 2023 enligt Lag (2003:778) LSO och 
Lag (2010:1011) LBE. 

Kommunen ansvar för tillsynen över efterlevnaden av dessa lagar med 
tillhörande föreskrifter. 

Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och 
enligt handelsprogrammet skall en tillsynsplan antas för varje år. 
Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör myndighetsutövning enligt 
LSO och LBE. 

      

Beslutsunderlag                      
Tjänsteskrivelse stf. räddningschef 2023-01-16.                                          
Tillsynsplan enligt LSO och LBE 2023, samt bilaga. 

    

   

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att anta Tillsynsplan enligt Lag om skydd 

mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2023. 

      

      

      

 

 

 

                                                                                                          
Expedieras till                  
Stf. räddningschef 
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§ 39 Dnr 2019-000255 290 

Slutredovisning av nybyggnation Hagaskolans kök och matsal  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-03-06 § 28 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en utredning för kostnader 
både gällande renovering och nybyggnation, samt se över lämplig placering 
för nytt kök/skolrestaurang på Hagaskolan. Uppdraget innefattar även att 
göra en analys kring vilka behov som finns att nyttja lokalen utöver skoltid. 
Köket skall vara utformat så att maten kan lagas mer från grunden än 
tidigare och att packning av mat kan ske för vidare leverans till 
äldreomsorgen. Hagaskolans kök och matsal är i ett akut renoveringsbehov. 
Beslut tas att bygga ett nytt tillagningskök samt att befintlig matsal ska 
renoveras. Efter att rivning av köksdelen påbörjas uppdagas att fastigheten är 
angripen av hussvamp. En större utredning av Fukt i Väst samt ELU 
genomförs och det konstateras att byggnaden är angripen på flera ställen.  
Beslut tas därför att riva hela den befintliga byggnaden och bygga både nytt 
kök och matsal.                                                                                                         

I och med att projektet har ändrats under tid har nya och ökade kostnader 
uppstått. Konsultkostnaderna har ökat genom bland annat nya ritningar, 
projektering, projektledning och en del tilläggsarbeten rörande bland annat 
dagvattnet gjorts, därför bedöms avvikelsen på cirka 7% som rimlig. 

Vid kommunstyrelsen sammanträde 2021-11-24 uppskattas den totala 
produktionskostnaden för projektet till 33 184 000 kronor. Totalt uppgår 
kostnaden till 35 617 000 kr. 

Ett Yrkande                                   
Annika Lännhult (M) yrkar på att ärendet återremitteras till 
fastighetsförvaltare för ett klargörande gällande resultat av slutbesiktning 
samt beräknad tidpunkt för garantibesiktning enligt kommunens rutiner för 
investeringsprocessen.                                                                                           

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkanden enligt ovan och finner att 
Lännhults yrkande ska bifallas.    
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Beslutsunderlag                         
Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltare 2023-02-01.                
Bilagor – Lägesrapport – slutrapport. 

      

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
- återremittera ärendet till fastighetsförvaltare för ett klargörande 

gällande resultat av slutbesiktning samt beräknad tidpunkt för 
garantibesiktning enligt kommunens rutiner för investeringsprocessen.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Expedieras till                     
Fastighetsförvaltare                     
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§ 40 Dnr 2023-000026 001 

Instruktion för Kommundirektören i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen (2017:725), 7 kap §§ 1-2 föreskriver att: 

1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under 
styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens 
övriga uppgifter. 

I förslaget tydliggörs att kommundirektören är anställd av kommunstyrelsen, 
från vilken denne har sitt uppdrag, och svarar inför. Instruktion fastställer 
kommundirektörens uppdrag och målsättning samt hur kommundirektören 
ska leda förvaltningen.                                                                                      
Syftet är att bidra till en effektiv styrning och ledning av kommunen genom 
att tydliggöra kommundirektörens uppdrag samt roll- och uppgiftsfördelning 
i förhållande till 

● kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande,                                      

● förvaltnings- och bolagschefer i kommunkoncernen,                                     
● övriga nämnder.  

 

Beslutsunderlag                   
Tjänsteskrivelse kommundirektör 2023-02-15.                                     
Instruktion för Kommunchefen i Dals-Eds kommun. 

      

Kommunstyrelsens beslut                                                                              
   -   Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Instruktion för  
        kommundirektören. 

      

 

 

Expedieras till               
Nämndernas diarium             
Kommundirektörens ledningsgrupp 
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§ 41 Dnr 2023-000024 140 

Finansiering - Projekt UngDrive Academy eget företag som 
sommarjobb 

Sammanfattning av ärendet 
År 2022 deltar Dals-Eds kommun i projektet UngDrive Academy, eget 
företagande som sommarjobb.  
Målgruppen är ungdomar från årskurs 9 till årskurs 2 på gymnasiet som 
under sommaren vill prova på att driva en egen verksamhet. Genom 
UngDrive får de utbildning, coachning och stöd i denna process. 

Priset per deltagare är 7950 kr som täcker kostnaderna runt individen, starten 
av sommarföretaget och stöd från coach. Deltagarna får i normalfallet ingen 
lön, men 1500 kr i startkapital samt sin vinst i företaget. 

Bedömning av enhetschef för arbetsmarknad och Integration/AMI är att 
projektet är positivt och passar väl in i kommunens planer för näringsliv och 
utveckling. Projektet kan ge ungdomar en positiv plattform till ett framtida 
entreprenörskap. Det kan också ses som ett alternativ till den feriepraktik 
som kommunen ordnar för skolungdom, där denna form i högre grad bygger 
på att understödja ett entreprenörskap. 
 
För att finansiera plats för 3 deltagare i Dals-Eds kommun innebära det att 
AMI behöver tilldelas 23 850 kr.       
 

Beslutsunderlag                            
Tjänsteskrivelse enhetschef Arbetsmarknad och Integration 2023-01-23. 

      

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att tillföra motsvarande medel från och 

med 2023 och fortsättningsvis till AMI:s budgetram för feriejobb för 
att arbeta systematiskt med UngDrive som ett ytterligare inslag inom 
ramen för ordinarie arbete med feriepraktik för skolungdom.      

      

      

 

Expedieras till               
Enhetschef AMI                          
Controller KS 
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§ 42 Dnr 2022-000091 002 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning  

Sammanfattning av ärendet 
Efter genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning har det 
uppmärksammats ett behov av några mindre revideringar på grund av 
organisationsförändringar, titulaturer och för att tydliggöra och effektivisera 
beslutsgången.  
 
Kommunchefens titel är ändrad till kommundirektör, ställföreträdarskapet 
formaliseras och ett förtydligande kring undertecknande av handlingar 
föreslås i delegationsordningen.  
 
Under avsnittet för personalärende föreslås ändring för beslut om att anta 
centralt tecknade kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparter till 
HR-chef i stället för kommunstyrelsens arbetsutskott/KSAU och att de lokalt 
tecknade kollektivavtalen i stället lyfts till KSAU. Detta med anledning av 
att det snarare är kring de lokala kollektivavtalen som det finns en möjlighet 
att påverka genom att dessa ärenden föregås av både utredning/analys och 
förhandling.  
 
Under avsnittet ekonomiärende föreslås tillägg om delegationsbeslut till 
ekonomichef för att förenkla hanteringen av bankärende.  
Under avsnittet för teknisk förvaltning och trafik och planering föreslås att 
delegation återgår till förvaltningschef för beslut på grund av omfördelning 
av arbetsuppgifter inom kanslienheten. 
 
Revideringen är påkallad utifrån förändringar i organisationen, behov av 
förenkling i ärendehantering och omfördelning av arbetsuppgifter.         
 
                                                                                                         

Beslutsunderlag                     
Tjänsteskrivelse kanslichef 2023-02-07.       
Förslag – Revidering av delegationsordning KS 2023. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till 

revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.      
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Beslutsförslag  

- Kommunfullmäktige beslutar att förtydligandet kring undertecknande 
av handlingar även revideras i kommunstyrelsens reglemente.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedieras till                
Berörda delegater            
Webbmaster för kungörelse på kommunens anslagstavla och 
författningssamling                                        
KF 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(29) 
Sammanträdesdatum 

2023-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr 2022-000236 730 

Äldreomsorgsplan 2023 - 2026 

Sammanfattning av ärendet 
Remiss inkom till kommunstyrelsen från Socialnämnden som har getts 
möjlighet att yttra sig över äldreomsorgsplan 2023–2026.                                         
Folkhälsostrateg har berett ärendet och presenterar vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-10-26 § 166 de synpunkter som framkommit. 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom folkhälsostrategens förslag 
till remissvar. 
 
Av Socialtjänstlagen framgår att kommunen skall planera sina insatser för 
äldre. Planeringen skall göras i samverkan med hälso- och sjukvården samt 
andra samhällsorgan och involvera brukarorganisationer.  
Äldreomsorgsplanen är en plan för att styra, förändra och förbättra och 
utveckla kommunens äldreomsorg samt redovisa kommunens ambitioner 
med uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Planen ska 
dessutom underlätta beslut och vara ett stöd i det praktiska arbetet i 
förvaltningen. 
 
Socialnämnden beslutar 2022-12-20 § 83 att godkänna Äldreomsorgsplan 
2023-2026. 

 

Beslutsunderlag                    
Beslut Socialnämnden 2022-12-20 § 83.                                               
Äldreomsorgsplan Socialnämnden 2023-2026    

 

      

Beslutsförslag                                                
    -  Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsplan 2023-2026.  

 

      

 

                                                                                                         
Expedieras till                          
KF 
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§ 44 Dnr 2023-000023 170 

Remiss Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) - Bengtsfors kommun 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten Bengtsfors har utarbetat underlag till ett nytt 
handlingsprogram enligt Lag Om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:778).                
Ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst, 
detta handlingsprogram omfattar båda delar. 
 
Innan handlingsprogrammet behandlas och beslutas av kommunfullmäktige i 
Bengtsfors bereds Dals-Eds kommun möjlighet att lämna yttrande. 
     

Beslutsunderlag                              
Tjänsteskrivelse stf. räddningschef 2023-01-30.              
Utkast – Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Samverkansavtal Räddningsregion Bergslagen. 

 

      

Kommunstyrelsens beslut 

    -  Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun inte har  
       något att erinra.      

      

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 
Expedieras till                
raddningstjansten@bengtsfors.se                   
Stf. räddningschef 

 

mailto:raddningstjansten@bengtsfors.se
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§ 45 Dnr 2023-000033 100 

Organisering av kommunens säkerhetsarbete och 
finansiering  

Sammanfattning av ärendet 
I nuläget sker förändringar i vår omvärld, den blir alltmer otrygg, lokalt och i 
kommunen sker händelser såsom strömavbrott vid Edsgärdet, pandemi med 
Covid-19, höjda livsmedels- och energipriser och så vidare.  
Det finns idag ett behov av att organisera och styra säkerhetsarbetet på ett 
bättre sätt. Ord som redundans, robusthet och säkerhetskultur behöver 
genomsyra hela organisationen för att vi ska kunna leverera stöd och service 
till våra invånare även under störda förhållanden, vilket är vårt ansvar. 
Genom att kommunen bestämmer en bäring för arbetet läggs grunden 
för hur och på vilket sätt säkerhets- och trygghetsarbetet ska närvara i 
kommunen och våra verksamheter.  
 
Förslaget är att bygga säkerhetsarbetet i kommunen på fyra ben: 

● Krisberedskap  
● Totalförsvarsplanering 
● Brottsförebyggande arbete  
● Internt säkerhetsskydd. (Internt säkerhetsarbete) 

 
Delar av kommunens arbete med krisberedskap och totalförsvarsplanering 
finansieras genom de bidrag och uppgifter som förmedlas genom MSB/ 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Därtill kommer viss 
finansiering till det brottsförebyggande arbetet efter ikraftträdandet i juli 
2023, vilket tidigare finansierats genom “Hållplats Dals-Ed-projektet”. 
I övrigt finns ingen finansiering för åtgärder som mynnar ut från risk- och 
sårbarhetsanalysarbetets/RSA åtgärdsplan, kontinuitetshantering eller 
förstärkning av kommunens verksamheter i syfte att skapa en robust och 
motståndskraftig kommun. Medlen för åtgärder har tagits ur befintlig budget 
hos verksamheter.  
I samband med krisberedskapsarbetet under åren och andra externa statliga 
medel så har medel upparbetats och finns balanserade. Utifrån RSA:er och 
allmänna säkerhetsläget görs bedömningen att de balanserade medlen 
behöver ianspråktas för åtgärder under en fyraårsperiod. 
De balanserade medlen uppgår efter 2022 totalt till:  
Krisberedskap = 366 988 kronor och Civilförsvar = 350 902 kronor.  
För 2023 planeras åtgärder ur krisberedskapsbudget för att etablera 
trygghetspunkter i de olika kommundelarna (50 000 kr), uppbyggnad av 
centralt beredskapsförråd (50 000 kr) samt i samarbete med ideella krafter 
upprätta reservsamband 20 000 kr).  
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Trygghetssamordnaren bedömer att Dals-Eds kommun behöver välja 
riktning för och prioritera åtgärder och finansiering kopplat till säkerhets- 
och trygghetsarbete i kommunen.  
Uppföljning samt eventuell omprioritering sker löpande i kommunstyrelsen 
under mandatperioden för att skapa handlingsutrymme för uppkomna 
situationer och händelser.  
Den senare tidens händelser, både lokalt och i vår omvärld, visar på att 
kommunen behöver lyfta sin medvetenhet och prioritering av trygghets- och 
säkerhetsarbetet i kommunen för att stå bättre förberedda inför framtida 
kriser och händelser.    
    

Beslutsunderlag                 
Tjänsteskrivelse trygghetssamordnare 2023-02-08.                                            
Utkast – Dals-Eds säkerhetsstrategi/policy 2023-2027. 
      

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Dals-Eds kommuns strategi/policy för säkerhetsarbete fastställs som en 

grundförutsättning för säkerhetsarbetet i kommunen. 
- att godkänna att de balanserade medlen utifrån arbetet med 

krisberedskap samt totalförsvarsuppgiften, kan tas i anspråk för åtgärder 
för trygghets- och säkerhetsarbetet. För 2023 är åtgärderna beräknade 
till 120 000 kronor.  

- uppdra åt Trygghetssamordnare att i samband med uppföljning av 
utvecklingsmedel 2023 återkomma till Kommunstyrelsen för 
uppföljning under året. 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                          
Expedieras till                 
Trygghetssamordnare           
Kommundirektör                              
Controller KS 
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§ 46 Dnr 2023-000052 770 

Förlängning av överenskommelse och gemensam riktlinje för 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  

Sammanfattning av ärendet       
Ärendet utgår. 

Socialnämnden har beslutat i ärendet 2023-02-28.  
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§ 47 Dnr 2023-000057 630 

Framtida behov i förskolan  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef FOKUS informerar utifrån prognos för förskolorna om det 
framtida lokalbehovet.   

Beslutsordning:                                                                                 
Kommunstyrelsens AU 15 mars.                 
Kommunstyrelsen 29 mars.              
Kommunfullmäktige 12 april. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till                                                                                                  
FOKUS-nämnden för kännedom 
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§ 48 Dnr 9230  

Information till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Trygghetssamordnare informerar om arbetet med kommunens krisberedskap 
och civilförsvarsarbete och risk- och sårbarhetsanalys/RSA.     

En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg för kommunen i en kedja för 
att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att 
förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.                  
Analysen ska följa myndigheten för samhällsskydd och beredskap/MSB 
föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalysers 
struktur och redovisas till Länsstyrens Västra Götaland senast 31 oktober 
2023. 

Kommunens uppgifter ”grundbultar” inom krisberedskap delas in i följande 

verksamheter: risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt 
områdesansvar, utbildning och övning samt rapportering. 

 

 

Övrig fråga 

Annika Lännhult (M) ställer frågan om kommunen har någon policy kring 
användandet av e-post för personal, vid konversation som anställd och som 
privatperson. 
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§ 49 Dnr 14270  

Rapport från Kommunalförbunden 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen information från Kommunalförbunden lämnas vid dagens 
sammanträde. 
 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(29) 
Sammanträdesdatum 

2023-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 43734  

Delegationsbeslut KS 2023-03-02 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av anmälda delegationsbeslut till 
dagens sammanträde.      
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Delegat                              Beskrivning 

Handläggare Färgelanda   Delegationsbeslut 2023-05 -
Bostadsanpassningsbidrag 2023 – sekretess enligt 
26 kap § 1. 

 

Samhällsvägledare             Delegationsbeslut 2023-06 – Parkeringstillstånd 
1, 2023. 

 

KS ordförande Delegationsbeslut 2023-07 – Hyreskontrakt del av 
Dals-Ed, Ed 1:34 – Dalslands Moose Ranch. 

 

Stf. räddningschef Delegationsbeslut 2023-08 – Tillståndsbevis 
gällande explosiva varor samt godkännande av 
föreståndare – Onsön 3:10 – 
Återvinningsstationen.       

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(29) 
Sammanträdesdatum 

2023-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 43735  

Meddelande KS 2023-03-02 

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